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RESUMO 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo compreender aspectos da criação 

da disciplina Educação Ambiental (EA) em uma escola do município de Maricá (RJ), 

assim como suas propostas curriculares. A pesquisa tem como eixos norteadores a 

história de vida de uma professora de ciências e educação ambiental a partir de suas 

narrativas. Outro eixo norteador do trabalho é o currículo. Buscamos entender como se 

deu a construção da disciplina educação ambiental na instituição na qual a docente 

leciona e quais apropriações e influências ela recebeu em termos de formação docente e 

construção dos saberes na EA. A investigação mobilizará estratégias de pesquisa 

narrativa e histórias de vida, a partir de entrevistas narrativas como indica Goodson 

(2015), a fim de compreender a criação da disciplina EA na escola por meio dos 

interesses e relação da docente diante de suas aprendizagens. A análise das entrevistas 

foi realizada a partir de mônadas, que são fragmentos narrativos. Além de procurar 

entender o contexto da criação de uma disciplina escolar baseado na trajetória 

acadêmica e profissional da docente investigada a partir da entrevista narrativa, a 

pesquisa também aborda aspectos curriculares da educação ambiental por meio de 

experiências no contexto da pesquisa, da escola e da extensão universitária.  

Palavras-chave: Educação ambiental escolar, docência, currículo e narrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This master's thesis aims to understand aspects of the creation of the Environmental 

Education (EE) discipline in a school in the city of Maricá (RJ), as well as its curricular 

proposals. The research has as guiding axes the life story of a science and 

environmental education teacher based on her narratives. Another guiding axis of the 

work is the curriculum. We seek to understand how the construction of the 

environmental education discipline took place in the institution where the teacher 

teaches and what appropriations and influences she received in terms of teacher training 

and construction of knowledge in EE. The investigation will mobilize narrative research 

strategies and life stories, based on narrative interviews as indicated by Goodson 

(2015), in order to understand the creation of the EE discipline at school through the 

interests and relationship of the teacher towards her learning. The analysis of the 

interviews was carried out using monads, which are narrative fragments. In addition to 

seeking to understand the context of creating a school subject based on the academic 

and professional trajectory of the teacher investigated from the narrative interview, the 

research also addresses curricular aspects of environmental education through 

experiences in the context of research, school and extension university. 

Keywords: School environmental education, teaching, curriculum and narratives. 
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INTRODUÇÃO 

Fazendo uma reflexão a respeito da minha trajetória até este momento, é 

conveniente articular a atual pesquisa ao meu percurso acadêmico e pessoal. O fato de 

ter cursado a licenciatura em Ciências Biológicas propiciou interesses profissionais 

voltados para o campo da educação; nesse sentido, ao longo da graduação o desejo de 

estar na escola despertou o interesse de atuar em estágios nessa área.  

O primeiro contato com a escola se deu na Secretaria Municipal de Educação de 

Niterói- (RJ). Nesta ocasião, estive inicialmente envolvida no trabalho com crianças que 

apresentavam defasagem escolar; posteriormente, passei a acompanhar aulas em 

laboratórios de ciências de escolas e/ou auxiliar o corpo docente nas adaptações para 

desenvolver aulas práticas em sala de aula, a fim de estimular o conhecimento 

científico/escolar em crianças e jovens.  

Após a experiência no ambiente escolar, conheci o Projeto Fundão Biologia, 

uma iniciativa pioneira da extensão universitária da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), que, desde 1983, contribui para a formação de professores e professoras 

de Ciências e Biologia. Uma das frentes de trabalho, na época, era a produção de 

modelos didáticos, coordenado por uma professora da prática de ensino da licenciatura 

em Ciências Biológicas. O trabalho consistia em desenvolver ações práticas e teóricas 

acerca de modelos didáticos e as concepções de docentes e discentes a respeito deste 

conceito. Em suas ações, o projeto produzia oficinas pedagógicas de formação inicial e 

continuada com modelos didáticos em escolas e também em espaços não-formais, como 

encontros na área de educação em Ciências e Biologia.  

Essa experiência teve um curto período de duração, mas o suficiente para 

conhecer a educação ambiental (EA) e fazer parte de outro grupo extensionista na área 

da educação: o EAPEB (Educação Ambiental para Professores da Educação Básica), 

que também trabalha na formação inicial e continuada de professoras e professores 

desde 2010. 

No primeiro momento, fui bolsista de iniciação científica a partir de um edital da 

FAPERJ de apoio à melhoria do ensino em escolas públicas. Nosso projeto visava 

construir uma sala ambiente de Ciências e Educação Ambiental, em uma escola 

municipal do Rio de Janeiro. O espaço já contava com laboratório equipado com alguns 

modelos didáticos, vidrarias e reagentes para as aulas de ciências, mas o intuito era 

estimular o uso do ambiente por todos os docentes através da formação continuada, nos 
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diferentes turnos da escola, para assim atingir docentes e estudantes. Com a verba da 

FAPERJ, adquirimos modelos didáticos, equipamentos para o laboratório e para a 

produção de terrários e hortas, além de equipamentos eletrônicos. Enfim, como 

culminância desse trabalho, ao final do ano, realizamos um evento de fechamento com 

todas as turmas de sexto ao nono ano do ensino fundamental.  

O mais marcante nessa experiência foi o fato de participar de um grupo de 

extensão universitária, com várias pessoas envolvidas nessa construção coletiva de uma 

sala ambiente de educação ambiental e ciências. Naquele contexto, os planejamentos, 

engajamentos e barreiras encontradas para que tudo acontecesse foram de grande 

aprendizado. O fato de termos obtido ajuda financeira via edital da FAPERJ foi uma 

oportunidade singular de contato com os limites e possibilidades do financiamento 

público de pesquisas.  

É importante citar esses momentos, pois o fato de fazer parte de um grupo unido 

e solidário mostrou o quanto estamos envolvidos na defesa da escola pública de 

qualidade e com a formação inicial e continuada de professores e professoras. O 

trabalho de extensão no ambiente escolar e o sentimento mútuo de troca com a escola 

como uma via de mão dupla é um princípio perseguido pelo EAPEB: o projeto está 

sempre em busca de parcerias, trocando e aprendendo com todos os envolvidos nas 

ações e espaços de atuação.  

Por estes e outros motivos, considero que o período compreendido entre os anos 

de 2013 e 2018 foi marcante na minha vida, pois me vi como discente universitária, 

professora em formação e pesquisadora. Pensando nessa trajetória da vida acadêmica, 

social e pessoal, entrei no projeto como aluna da graduação, me formei na licenciatura 

no final de 2013 e, ainda sem trabalhar na área da educação, fiz um processo seletivo 

para cursar o bacharelado de botânica na mesma instituição. Essa foi uma maneira de 

continuar participando do projeto e ainda ser bolsista por mais dois anos. Após esse 

período, continuei como voluntária e concluí o Curso de Especialização Saberes e 

Práticas na Educação Básica (CESPEB/UFRJ), ênfase Ciências e Biologia.  

O trabalho de conclusão do CESPEB foi uma monografia a respeito dos 

impactos do EAPEB, do qual participava, na formação inicial de licenciandos e 

licenciandas de Ciências e Biologia que tinham participado do projeto como bolsistas. 

Nesse caso, foram investigadas por meio de entrevista semi estruturada, três pessoas 

com experiência na educação ambiental escolar e com alguma experiência como 
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docente, seja em escola ou em cursos pré-vestibulares, ou ainda, sem experiência no 

magistério, mas com lembranças de seus professores do período escolar.   

As entrevistas tinham como objetivo obter respostas a respeito da experiência 

adquirida nas ações do projeto, levando em consideração o período de participação no 

mesmo. A partir do contato com a EA em sua concepção crítica, foi possível perceber a 

importância do discurso socioambiental na escola. Esse estudo teve como conclusão a 

percepção acerca da relevância da extensão universitária na formação acadêmica, 

profissional e cidadã/social de estudantes do curso de Ciências Biológicas da UFRJ. 

O contexto da extensão universitária faz parte da minha vida desde 2013, como 

já relatado, e nessa bagagem acadêmica trago participações em encontros de pesquisa e 

extensão na área de educação em Ciências e Biologia, mas também na área de pesquisa 

em Educação Ambiental. Os momentos coletivos de planejamento e desenvolvimento 

de atividades foram marcantes e contribuíram para o aprendizado de todos e todas 

discentes universitários, assim como as ações práticas com as escolas e espaços não-

formais da educação foram fontes de inspiração para diversos estudos a respeito do 

projeto. O trabalho citado com os bolsistas (na época) e/ ou ex-bolsistas foi uma 

contrapartida em retribuição àquilo que o projeto representa para nós e o quão 

importante é para a formação inicial e continuada, assim como para o fortalecimento da 

EA crítica nas escolas.  Sobre isso, podemos destacar em Soares (2018, p. 35):  

(...) As ações de extensão universitária são tão importantes quanto a pesquisa 

para um ensino de qualidade. O EAPEB como projeto de extensão objetiva as 

parcerias público-público para a consolidação da educação ambiental crítica 

nas escolas, entretanto, sabendo da existência da carência de cursos de 

formação e de materiais didáticos nessa vertente da educação ambiental, o 

EAPEB procura incentivar professores e professoras, discentes universitários 

e discentes da educação básica a mudar esse cenário através da produção de 

seus próprios materiais e compreender o ambiente e a sociedade como algo 

intrínseco.  

Com a finalização da etapa acadêmica da especialização, conciliando com a 

atividade docente em uma escola privada, aproximou-se a preparação para o mestrado. 

Incentivada pela coordenadora do projeto (que me orienta agora no mestrado), 

naturalmente me distanciei de algumas atividades durante o processo seletivo para me 

dedicar à escrita do anteprojeto e para as outras etapas da seleção. 

Tudo certo! Com muita dedicação, ajuda e energias positivas vinda de vários 

lados consegui a tão sonhada vaga para cursar o mestrado em educação na Universidade 

Federal Fluminense. Sim, era um desejo enorme estudar nessa instituição, uma história 

desde o pré-vestibular (vale destacar e confessar que o curso pretendido na época era a 
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medicina veterinária). Obra do destino ou não, passei para a outra opção de curso, em 

outra Universidade, que me permitiu conhecer pessoas incríveis e ter vivências 

maravilhosas para a vida toda.  

Na UFRJ construí minha vida acadêmica e agora, no mestrado na UFF, dou 

continuidade aos meus sonhos e perspectivas de pesquisa, buscando a valorização da 

formação docente em educação ambiental, suas narrativas e da educação de qualidade.  

Quais são os temas que motivam uma pesquisa de mestrado? Aprofundar o 

conhecimento em determinada área e investigar um tema de interesse acadêmico podem 

ser indicadores para iniciar uma análise. Esta pesquisa tem como tema suleador a 

investigação acerca da criação da disciplina Educação Ambiental em um município da 

região metropolitana do Rio de Janeiro. O estudo pretende investigar aspectos da 

criação desta disciplina e suas propostas curriculares a partir de narrativas da docente 

que a ministrou.  

O tema gerador de uma pesquisa normalmente aparece de uma inquietação do/a 

pesquisador/a diante da sua área de interesse e, para entender como o assunto aparece 

no campo de estudos, é interessante investigar a ocorrência ou não de outras produções 

acadêmicas com temáticas semelhantes. Pensando nisso, esta pesquisa procura valorizar 

a presença da educação ambiental na escola a partir da investigação proposta e também 

chamar a atenção para outras experiências em EA escolar, por meio de trabalhos 

acadêmicos na área de pesquisa e extensão. 

A questão curricular da EA será abordada de forma mais específica no capítulo 

subsequente e também no segundo capítulo, a partir de fragmentos de textos narrados 

por uma docente no âmbito da sua prática no desenvolvimento da disciplina educação 

ambiental.  

A presente pesquisa está fundamentada na investigação de Lima (2011), acerca 

da educação ambiental nos currículos escolares. Uma das questões levantadas diz 

respeito ao destaque dado pela legislação, pelas políticas curriculares e por pesquisas do 

campo à forma, em detrimento dos conteúdos e da perspectiva de educação ambiental 

no contexto escolar. Essa experiência chama a atenção pela iniciativa da criação da 

disciplina na rede municipal de Educação de Búzios (RJ) e valorização da EA no 

ambiente escolar.  

A pesquisa terá como eixo principal aspectos da história de vida de uma 

professora de ciências e educação ambiental a partir de suas narrativas sobre o trabalho 

com a educação ambiental na escola. Outro eixo norteador do trabalho será o currículo: 
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nesse sentido, o foco será na interface entre a educação ambiental e as criações 

curriculares produzidas no contexto da referida disciplina. O objetivo é entender o 

processo de construção da disciplina educação ambiental na instituição e na rede na qual 

a docente leciona e quais apropriações e influências ela recebeu em termos de formação 

docente e construção dos saberes.  

A professora a ser investigada leciona a disciplina Ciências, consolidada no 

currículo do ensino fundamental II. Ela é formada em Ciências Biológicas pela UFRJ e 

concursada pelo município de Maricá. Sua ampla experiência em atividades de pesquisa 

e extensão sobre educação ambiental foi decisiva para desenvolver e ministrar as ações 

da disciplina no contraturno das aulas. 

Entender a realidade do município, quais fatores garantiram a criação da 

disciplina na escola onde a docente trabalha e, sobretudo, as possíveis influências de sua 

história de vida e formação acadêmica para a construção do currículo de educação 

ambiental é o objetivo principal desta investigação. 

 A prática da educação ambiental pode estar sendo trabalhada por meio de 

projetos e ações diversas que geram diferentes reflexões. Lima e Loureiro (2009) 

reiteram ser comum, por exemplo, que a mesma disciplina em contextos diferentes 

tenha em comum apenas o nome, mas seus conteúdos e significados difiram bastante. 

Isso se deve, basicamente, ao fato de que cada instituição recontextualiza os 

conhecimentos e prescrições curriculares de acordo com a sua realidade sócio-histórica. 

Lopes (2008) endossa que a disciplinarização enseja debates que nos ajudam a 

compreender, a partir de constituições sociais e históricas próprias, lutas e conflitos em 

torno de conteúdos, formação docente, carga horária etc.  

A investigação mobilizará estratégias de pesquisa narrativa e histórias de vida, 

que por sua vez são uma compilação de experiências vividas de indivíduos ou grupos no 

passado e no presente analisadas por pesquisadores, que depois situam os relatos da 

narrativa dentro dos contextos sociais, políticos, econômicos e históricos onde essas 

experiências tiveram lugar. O objetivo da história de vida é compreender a interação 

entre mudança social, vidas e ação de indivíduos e grupos (GILL e GOODSON, 2015, 

p. 215). 

As estratégias metodológicas devem-se ao fato de que a docente em questão 

participou teve protagonismo na criação da disciplina educação ambiental no 

contraturno da escola em que leciona e produziu suas memórias e impressões acerca da 

educação ambiental ao longo de sua formação, além da história de vida que se hibridiza 
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aos seus relatos sobre os caminhos trilhados em sua constituição como docente e, mais 

especificamente, professora da escola em questão. 

É interesse da pesquisa investigar a produção curricular e os saberes docentes 

mobilizados pela professora. Em especial, pretende-se entender os caminhos do 

planejamento e construção de um currículo de viés democrático e crítico em educação 

ambiental, em diálogo com a realidade local.  

A dissertação está organizada em uma apresentação e introdução a respeito do 

tema de interesse da pesquisa, desde a motivação para o estudo e uma contextualização 

sobre sua realização; subsequente a isso, apresento os capítulos um e dois. O primeiro 

trata dos aspectos curriculares da educação ambiental e, para isso, serão mobilizados 

conceitos do campo do currículo, seus desdobramentos e questões relativas à 

disciplinarização, bem como os discursos em torno desta temática. Além disso, o 

capítulo irá introduzir o diálogo estabelecido através da metodologia da história de vida 

de uma professora de Ciências, por meio de entrevistas narrativas, para compreender o 

contexto da criação da disciplina escolar educação ambiental no município de Maricá 

baseado na trajetória acadêmica e profissional dessa docente.  

No capítulo dois, apresento os referenciais teóricos e metodológicos e 

procedimentos da pesquisa, com apresentação das narrativas docentes a partir das 

mônadas.  

Nas considerações finais busco estabelecer um diálogo por meio dos 

desdobramentos discutidos nos capítulos um e dois e trago minhas impressões do 

trabalho, além disso, deixo uma breve reflexão e conclusão obtidas nessa investigação.  
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CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  LEGISLAÇÃO, CURRÍCULO, 

PESQUISA E EXTENSÃO 

1.1 – A Educação ambiental na legislação nacional e no Plano Municipal de 

Educação de Maricá 

Na década de 1990, a educação ambiental aparece no cenário escolar 

regulamentada em leis federais e educacionais. O artigo 2º da Lei 9.795/99 respalda a 

presença da educação ambiental, tida como um componente essencial e permanente da 

educação nacional (BRASIL, 1999), enquanto o meio ambiente foi definido como um 

dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998), previstos 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB). 

Com a presença da EA nas normas curriculares nacionais, muitas instituições de 

ensino passaram a desenvolver ações voltadas a essa temática e uma pesquisa 

organizada pelo Ministério da Educação foi realizada para entender de que maneira a 

EA chegava às escolas brasileiras. Intitulada “O que fazem as escolas que dizem que 

fazem Educação Ambiental?” (MEC/INEP, 2006), essa pesquisa partiu dos censos 

escolares, que mostraram que 94% das escolas públicas e privadas do ensino 

fundamental brasileiras desenvolvem práticas de educação ambiental.  

A década posterior aos regimes educacionais que garantiram a presença da EA 

nas escolas estimulou ações práticas e teóricas nas instituições de ensino e também 

pesquisas acadêmicas, disciplinas escolares, projetos, entre outras ações. 

Após vinte anos de LDB, a educação ambiental foi praticamente retirada da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Essa proposta tende a padronizar o ensino e 

adota a falta de pluralidade, afinal, é um documento com intenção de regulamentar as 

aprendizagens ditas “essenciais” para serem trabalhadas nas escolas, sendo, portanto, 

uma demonstração de como orientar os currículos das redes estaduais, municipais e 

privadas de ensino. Cabe ressaltar que essa política valoriza o direito à aprendizagem e 

não o direito à EDUCAÇÃO. 

A base está preocupada com a aceitação de propostas as quais pretendem 

segregar grupos, além de contribuir para a diminuição da democracia e da diversidade 

cultural nos currículos. No âmbito de pesquisas do campo da educação ambiental e 

currículo, Silva e Loureiro (2019), em diálogo com outros trabalhos, apontam o 

“sequestro da educação ambiental na BNCC”, onde cabe destacar a citação:  
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Na BNCC é preconizado que os temas “são contemplad(a)[o]s em 

habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e 

escolas, de acordo com suas especificidades tratá-l(a)[o]s de forma 

contextualizada” (BRASIL, 2017, p. 20). Não fica explícito que temas são 

esses em EA, como era especificado na segunda versão da BNCC que 

constava de temas integradores (Economia, Educação financeira e 

Sustentabilidade, Educação Ambiental, Direitos humanos e Cidadania...) 

relacionados ao final de cada objetivo (ANDRADE; PICCININI, 2017). 

Silva e Loureiro (2019) destacam ainda que é dessa forma que a educação 

ambiental aparece e logo depois desaparece. Os autores entendem que citação de lei, 

parecer ou resolução não fornece elementos sobre como a educação ambiental será 

compreendida, apropriada, articulada e materializada nas interações em sala de aula, e 

que isso não garante sua presença nos currículos. Nesse sentido, o sequestro da 

educação ambiental fica claro em meio ao silenciamento em um documento oficial. 

Em uma escola do município de Maricá foi proposto, no ano de 2019, aulas de 

educação ambiental no contraturno do ensino fundamental 2. A cidade fica localizada 

na região metropolitana do Rio de Janeiro, a 50 km da capital, reúne uma faixa de costa 

litorânea de aproximadamente 46 km de extensão e faz divisa com Niterói. A população 

estimada de Maricá em 2020, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), está em torno de 164.504 pessoas.  

A educação básica no município, assim como em outras cidades e regiões do 

Brasil, tem seus dados apurados a partir do Censo Escolar. Este é o principal 

instrumento de coleta de informações da educação básica e, até o momento, o último 

dado publicado corresponde aos dados concluídos para a base do ano de 2020. Segundo 

esses dados, Maricá possui em suas dependências administrativas 64 escolas 

municipais.  

Nos últimos anos, Maricá recebeu recursos provenientes dos royalties do 

petróleo e a prefeitura construiu algumas escolas a partir desses fundos, mas, com 

recursos próprios, ergueu o Instituto Federal Fluminense (IFF) na cidade. Essas e outras 

informações estão disponíveis em matérias informativas do site
1
 da prefeitura. Em seu 

estudo sobre educação inclusiva, Lazari (2019) aponta que Maricá é o município do 

Brasil com maior arrecadação de royalties, provenientes da participação especial em 

produção de petróleo, divulgado em relatório feito com dados de 2016 a 2019. A autora 

afirma em seu estudo que esta é a segunda melhor cidade do país em atendimento 

educacional especializado. Esses royalties de petróleo são decorrentes do modelo de 

                                                           
1
Disponível em: https://www.marica.rj.gov.br/2017/09/27/royalties-se-transformam-em-escolas-em-

marica/ 

https://www.marica.rj.gov.br/2017/09/27/royalties-se-transformam-em-escolas-em-marica/
https://www.marica.rj.gov.br/2017/09/27/royalties-se-transformam-em-escolas-em-marica/
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concessão, anterior à Lei 12.858/2013, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff 

(2013), que tornou obrigatória a destinação de 75% dos recursos do pré-sal à educação e 

25% para a saúde (LAZARI, 2019). 

A lei municipal nº 2.613 aprova o Plano Municipal de Educação (PME) para o 

decênio 2015-2025 em Maricá, onde foram estabelecidas diversas metas e estratégias a 

serem seguidas na educação do Município nesse período de 10 anos. Esta 

regulamentação pode ser encontrada na edição nº 605 do Jornal Oficial de Maricá
2
. O 

artigo 2º do PME dispõe de dez diretrizes, mas apenas na estratégia 1.30 aparece o 

termo “Educação Ambiental”. Entretanto, o termo “sustentabilidade socioambiental” é 

apontado na última diretriz, que diz:  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 

e à sustentabilidade socioambiental. 

Alguns objetivos estipulados são de interesse desta pesquisa no que tange à 

presença da EA nos currículos escolares, desde a educação infantil até os nove anos do 

ensino fundamental. Em conformidade com as Políticas Nacionais de Currículo e com a 

Política Nacional de Educação Ambiental, fica estabelecida a estratégia 1.30 desta lei 

que busca:  

Desenvolver junto aos profissionais de ensino um currículo que contemple a 

Educação Ambiental, tratada como tema transversal como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei n. 

9.795/99, a partir da aprovação deste Plano Municipal de Educação 

(MARICÁ, RJ, 2015).  

A presença da EA é garantida através dessas metas estabelecida pela prefeitura e 

orientadas por documentos.  Compete às unidades escolares colocá-la em prática.  

A meta número 6 da Lei Municipal nº 2.613 consiste em “oferecer educação 

integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender 25% dos (as) 

alunos (as) da educação básica”. A educação integral, realizada no contraturno e sem 

determinação, por parte da SME de Maricá, sobre disciplinas ou projetos a serem 

desenvolvidos pelos docentes, abriu espaço para a introdução de aulas de educação 

ambiental em uma das escolas da rede.  

Ainda dentro da meta 6, os artigos 6.9, 6.17 e 6.18 podem ser facilmente 

associados ao comentário, na segunda entrevista, a respeito da criação da disciplina com 

o objetivo de instrumentalizar os alunos para saírem do ensino fundamental com uma 

                                                           
2
 Disponível em: https://www.marica.rj.gov.br/2015/10/14/jom-605/ 

 

https://www.marica.rj.gov.br/2015/10/14/jom-605/
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visão de mundo mais ampla, buscando o seu desenvolvimento pessoal e cidadão na 

sociedade.  

6.9) propor que o currículo das escolas em horário integral contemple a 

vivência e a experiência na perspectiva de educação integral, desenvolvendo 

o educando de forma plena, visando uma aprendizagem articulada a projetos 

temáticos e interdisciplinares;  

6.17) estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma interação 

efetiva em torno de práticas esportivas, educacionais e de lazer direcionadas 

ao processo de desenvolvimento humano, da cidadania e da solidariedade; 

6.18) garantir a participação de professores e da comunidade escolar na 

elaboração, acompanhamento e avaliação do currículo das escolas atendidas 

pela Educação Integral em tempo integral; 

Esta última estratégia também se aproxima da experiência da EA na escola no 

município de Maricá, na qual a professora foi convidada a oferecer uma “disciplina”, 

(ainda que sem respaldo documental ou de política curricular e desenvolveu seu próprio 

conteúdo programático.  

É importante ressaltar a autonomia oferecida pela rede e pela gestão escolar no 

desenvolvimento da disciplina EA. Em relação ao Plano Municipal de Educação de 

Maricá, algumas considerações ainda podem ser feitas a respeito da EA no município 

como, por exemplo, a estratégia 15.10 que visa:  

Promover e garantir a formação continuada com ênfase no incentivo à 

cidadania e a erradicação de todas as formas de discriminação, tendo como 

princípio o respeito aos direitos humanos, às diversidades e a sustentabilidade 

socioambiental. 

Partindo desse princípio, conseguimos destacar algumas ações realizadas na 

cidade que possam promover a EA nas escolas e na formação docente através de 

projetos e parcerias entre secretarias do município e escolas. Uma delas é o projeto 

Horta Agroecológica que teve início em 2016, por meio do convênio n° 12/2016 

estabelecido entre a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, da Prefeitura Municipal 

de Maricá e a Cooperar.  

Informações retiradas do site sobre o projeto destacam seu objetivo através da 

implantação de Unidades de Produção Agroecológica, realização de cursos de 

formação, capacitação e intercâmbios com o enfoque na produção de alimentos 

agroecológicos. Além disso, ao longo do período de existência dessa parceria, já foram 

realizadas 31 oficinas sobre plantio, colheita e a importância de se consumir alimentos 

sem uso de agrotóxicos, em escolas municipais, onde os estudantes são convidados a 

colher e plantar alimentos livres de agrotóxicos.  
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1.2 – Currículo e Educação Ambiental 

A organização curricular da educação básica norteia inúmeros debates teóricos 

e, dentro do contexto histórico curricular, as disciplinas escolares tornaram-se um 

importante componente de investigação no campo da educação. Para Santos (2014, p. 

76):  

Estudos sobre a constituição das disciplinas escolares nos auxiliam a 

compreender a produção curricular na educação básica como um constructo 

sócio-histórico, em que cabe investigar os objetivos, conhecimentos, 

metodologias e avaliações, em articulação com o contexto social e as relações 

que as disciplinas escolares estabelecem com as disciplinas de referência e as 

finalidades sociais da escolarização. 

O campo do currículo é um espaço híbrido com diferentes concepções e 

interesses - importantes autores corroboram esse fato. A disciplina, ancorada à temática 

do currículo e ao conhecimento, de acordo com Lopes e Macedo (2011, p.107), é uma 

organização de controle de saberes, sujeitos, espaços e tempos na escola. Refere-se, 

portanto, a uma sistematização do comando das relações de trabalho e dos processos de 

conhecimento. As autoras dialogam com o pesquisador Ivor Goodson (p.119), para 

quem a disciplina escolar é construída social e politicamente nas instituições escolares, 

com o intuito de atender às finalidades sociais da escolarização. Acrescenta-se também 

que a disciplina escolar não é decorrente de uma simplificação de conhecimentos de 

nível superior para nível escolar, sendo esta, uma questão também amplamente tratada 

neste campo de estudos.  

Muito se discute a respeito da disciplinaridade e seus contornos no âmbito da 

educação e do currículo. Diante dessas e outras questões, surge a pergunta: “Por que 

somos tão disciplinares”? Essa indagação, levantada por Lopes (2008) em artigo de 

mesmo nome, procura entender por que ainda investigamos – e questionamos - as 

disciplinas escolares. Pautados em debates acerca da disciplinarização do ensino, é 

importante compreender o processo de construção social dos saberes que levou ao 

desenvolvimento da disciplina escolar que se pretende investigar na dissertação.   

Fundamentada nessas perguntas, Lopes (2008) procura aprimorar a questão da 

disciplinaridade a partir de exemplos, conceitos e metáforas. Baseada na relação 

estabelecida entre disciplinas e bibliotecas, e marcada por uma formação iluminista, 

Lopes defende que as disciplinas são entendidas como conjuntos de saberes, bem como 

métodos e dispositivos de pensamento comuns, capazes de produzir e reproduzir esses 

saberes. Muitas vezes consideramos que podemos reunir, em nossas mentes, e em 
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nossas estantes, a biblioteca que nos forma em uma dada disciplina (LOPES, 2008, 

p.202).  

A fim de questionar tanto os essencialismos quanto a fixação de suas identidades 

em relação ao pensamento curricular e o entendimento de suas tradições, a autora 

aponta que:  

A definição do que entendemos por tradição de um campo disciplinar 

depende dessa negociação de sentidos que o próprio campo estabelece. 

Conceber que são múltiplas as bibliotecas capazes de nos formar e que, 

politicamente, reconstruímos seus sentidos, na medida em que construímos 

nosso campo disciplinar, parece ser uma forma de concebermos de forma 

menos fixa nossas disciplinas. De percebermos, simultaneamente, por que 

nos mantemos disciplinares. Mas são disciplinas sem certezas. (LOPES, 

2008, p.210). 

Nesse sentido, Lopes afirma que criamos nossas próprias coleções 

cotidianamente, atribuindo-lhes novos sentidos. O cotidiano escolar é pautado por 

planejamentos e práticas a fim de garantir o funcionamento e desenvolvimento da 

instituição através das demandas do sistema.  

Em meio a essa discussão, Lima e Loureiro (2009) mencionam uma das críticas 

mais comuns às disciplinas escolares, a de que as mesmas são disciplinas científicas 

adaptadas para fins de ensino e, por seu caráter acadêmico e fragmentado, estariam 

distantes da realidade daqueles que frequentam as escolas. De acordo com Macedo e 

Lopes (2002:73) os currículos e as disciplinas escolares se constituem a partir de um 

processo de seleção e recontextualização, no interior da cultura de uma sociedade, de 

conhecimentos de diversas naturezas.  

Em diálogo com diversos autores dos estudos em história das disciplinas 

escolares, Lima (2011) defende que as disciplinas e seus conteúdos não são nem foram 

sempre os mesmos. Para Lima (2011), os currículos estão em constante transformação, 

não sendo adequado interpretá-los como resultado de processos evolutivos de 

aperfeiçoamentos ao longo do tempo. 

De acordo com Silva (1995), entender o currículo como artefato social e cultural 

significa não se deter na descrição do passado, mas tentar explicar como este artefato 

veio a se tornar o que é, bem como a dinâmica que proporcionou a sua elaboração. Lima 

(2011) considera satisfatória qualquer forma de inserção da Educação Ambiental nos 

contextos escolares, independente da forma de entrada nesse ambiente, seja por projetos 

interdisciplinares ou disciplinas. 
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Em seu estudo, Lima (2011) debate sobre a organização curricular em 

disciplinas e procura realçar a fragilidade e a improdutividade dos discursos favoráveis 

á interdisciplinaridade, transversalidade, currículo em rede ou rizomático que assumem.  

A respeito da interdisciplinaridade no Brasil, Lima (2011) faz um breve histórico 

sobre o seu surgimento, sua definição e questões epistemológicas. A 

interdisciplinaridade é associada à ideia geral de disciplina, onde a primeira não existiria 

sem a segunda. Entretanto, o termo disciplina, como é lembrado pela autora, tem uma 

relação com o verbo disciplinar ou disciplinar-se, acarretando situações de dominação 

ou imposição, bem como problemas de rigor e de divisão do trabalho intelectual. 

(LIMA, 2011, p.136). 

Sobre o processo de nos tornarmos disciplinares e a necessidade e o problema da 

interdisciplinaridade na produção do conhecimento científico e escolar, em conversa 

com diversos autores, Lima (2011, p. 141), entende que:  

Ajuda a romper com a ideia de que a disciplina é uma patologia da 

modernidade e que a interdisciplinaridade seria a solução para a mesma, 

deslocando a questão de um patamar de voluntarismo e aproximando-a dos 

aspectos políticos, sociais, educacionais e epistemológicos da 

disciplinarização do conhecimento. 

A autora indica que algumas políticas educacionais recomendam a 

interdisciplinaridade a partir de críticas às disciplinas escolares, mas não se atém às 

dificuldades enfrentadas pelos professores que desejam realizar práticas 

interdisciplinares, ao mesmo tempo em que mantém a organização curricular.  

As práticas em educação ambiental investigadas em Lima (2011) fortalecem a 

presença da EA na escola, assim como a presente pesquisa. Concordamos com a autora 

em sua defesa de que experiências de criação de disciplinas ou projetos 

interdisciplinares sejam alvo de outras investigações, que apontem para as diversas 

formas de inserir a EA no ambiente escolar. Até porque a EA sempre esteve presente 

nas escolas, sendo desenvolvida em diferentes ações e discursos. No início dos anos 

2000, o INEP inseriu em seus questionários anuais do censo escolar perguntas a respeito 

da oferta da EA no ensino fundamental, como indica Lima (2007). A autora analisou os 

dados através de uma pesquisa intitulada “O que fazem as escolas que dizem que fazem 

educação ambiental no Rio de Janeiro?”, parte de uma pesquisa maior de mesmo título, 

que analisou a presença da EA nas cinco regiões do Brasil.  

O que chamou atenção para a realização dessa pesquisa foi o aumento das ações 

em EA no ambiente escolar segundo as informações do censo escolar, onde os 
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primeiros dados coletados giravam em torno de 61% e posteriormente passou para 94%. 

Com base nessas referências, a pesquisa citada foi iniciada e Lima (2007) trouxe uma 

síntese com os fatos mais significativos. A autora indicou os procedimentos realizados 

para compreender como a EA chega às salas de aula, sobretudo no Rio de Janeiro, 

região que a autora investigou ao longo do trabalho e teceu considerações a respeito das 

práticas de EA fundamentadas nas teorizações sobre Currículo (p.3), incluindo questões 

sobre a interdisciplinaridade.  

Com uma leitura pautada em Lopes (2000) em relação à teoria e desdobramentos 

entre disciplina e interdisciplinaridade, Lima (2007) alimenta o debate acerca da 

disciplinarização em EA levando em conta esses aportes teóricos. Também 

problematiza a interdisciplinaridade e reitera que esta não seria a “cura” para resolver as 

limitações encontradas nos currículos e nas escolas (p.6).  

O relatório regional do Rio de Janeiro destacou a presença de experiências como 

a criação da disciplina EA através de políticas públicas estaduais, mas também no 

âmbito municipal de uma cidade específica, como é possível destacar no trecho abaixo:  

O trabalho realizado na Escola é fruto da parceria entre a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (COPPE, NUPEM, SOLTEC e UFRJMar) e a 

Prefeitura de Macaé. Em relação ao quadro de disciplinas, existe uma 

situação bastante interessante: três das disciplinas da parte técnica: 

Organização do Trabalho, Beneficiamento do Pescado, Ecologia e 

Aquicultura – foram reunidas em uma única, denominada “Relações Sócio-

Ambientais”, com carga horária de quatro tempos semanais e que, a partir da 

entrevista com a equipe da escola, consideramos ser uma proposta de 

educação ambiental crítica. A junção das disciplinas se deveu ao desejo de 

dar visibilidade à concepção socioambiental que norteia o Projeto Político 

Pedagógico da escola, além de demonstrar uma preocupação em mostrar aos 

alunos as relações entre os conteúdos das disciplinas do núcleo comum e as 

vivências e conteúdos tratados na RSA (LIMA, 2007, p.10). 

A respeito dos dados da pesquisa e as experiências relatadas, a autora considera 

importante realizar estudos sobre os impactos das práticas de EA nas comunidades 

escolares contempladas pelas ações citadas, afirmando o equívoco de se reduzir a 

questão de a EA ser uma disciplina escolar a “um mero problema de fragmentação de 

conhecimentos, sem que se percebam as questões epistemológicas, sociológicas, 

históricas e educacionais envolvidas no processo” (LIMA, 2007, p.10). 

É essencial ressaltar a importância dos profissionais da educação que 

desempenham ações em EA na escola, seus esforços pessoais e/ou coletivos e as 

inúmeras dificuldades enfrentadas. Nesse sentido, precisam ser vistos e apoiados. Lima 

(2007, p.15) ainda conclui que:  
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(...) São inúmeras e, sobretudo, complexas as suas formas de inserção nos 

currículos escolares. Sobretudo, vislumbrei os saberes dos professores que, 

quase sempre na adversidade, conseguem dar visibilidade ao potencial dos 

seus alunos, estimulando-os a produzirem exposições, peças de teatro, textos, 

músicas, cartazes e maquetes e, a partir destas atividades, transmitir uma 

gama de conhecimentos relacionados à EA. 

O relatório do INEP/MEC, naquele momento, foi uma importante ferramenta 

diagnóstica usada para compreender a EA escolar no território nacional. Por diferentes 

entradas e formas de acontecer, a EA vem sendo desenvolvida e inserida no currículo 

escolar por diversas iniciativas, como projetos ou disciplina específica. 

A autora ainda conclui que existe um longo caminho a ser percorrido em direção 

a uma EA capaz de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa 

socioambientalmente e considera importante somar esforços “para que EA se 

materialize em textos, práticas, pesquisas, vozes, políticas e reflexões, que levem a 

novas reflexões, práticas, pesquisas” (LIMA, 2007, p.15). Ela considera importante 

também estabelecer parcerias com escolas, universidades, secretarias e ministérios para 

que a EA crítica nas escolas brasileiras seja concretizada a partir da valorização e 

aprimoramento dos profissionais da área da educação.  

1.3 - EA na Extensão universitária 

No ensino superior, a EA se apresenta de diversas formas, por meio de 

disciplinas de caráter obrigatório e/ou eletivo, mas também em ações de pesquisa e 

extensão. 

No âmbito da extensão universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), um projeto de educação ambiental atua desde 2010 realizando ações pautadas 

na vertente crítica da educação ambiental em escolas públicas da cidade do Rio de 

Janeiro. O projeto tem como público-alvo docentes e estudantes da educação básica, 

assim como de cursos de graduação e pós graduação.   

É importante ressaltar a relevância das ações extensionistas desse projeto, que já 

foi tema de estudos de Figueira (2017), uma ex-bolsista que investigou um grupo de 

professores e professoras de duas escolas que desenvolveram parcerias com o projeto.   

O projeto foi, também, tema de monografia realizada no Curso de Especialização 

Saberes e Práticas na Educação Básica (CESPEB) da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2018 com o título: “Educação 

ambiental crítica na escola: impactos de um projeto de extensão universitária na 

formação inicial de professores de ciências e biologia”. Importante ressaltar também a 
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investigação de Assumpção (2019), que explorou os limites e as possibilidades da 

extensão universitária e do referido projeto de educação ambiental, mas também buscou 

compreender a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão como força motriz 

universitária.  

 Figueira realizou grupos focais para compreender como esses docentes 

reconhecem a relevância da Educação Ambiental na escola e procuram adequar suas 

práticas a diferentes contextos socioeducativos (FIGUEIRA et al, 2018). Também teve 

como objetivo identificar limites e possibilidades da inserção da vertente crítica da 

Educação Ambiental na educação básica. As autoras destacam o potencial da extensão 

para o fortalecimento da EA crítica na escola, na promoção de diálogos e troca de 

saberes entre os sujeitos das instituições.  

Para Soares (2018), o projeto, em suas ações, integra atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. A autora afirma que um dos seus pressupostos é a 

indissociabilidade entre teoria e prática e o entendimento de que a extensão não é uma 

doação de conhecimentos da universidade para a instituição-alvo, mas, antes, uma troca 

de saberes, fundamentada nas necessidades formativas e nos contextos socioculturais 

dos sujeitos envolvidos. 

O projeto produz materiais, oficinas, cursos e atividades comumente voltados 

para estudantes, docentes e público em geral, a partir de temáticas como 

sustentabilidade, alimentação, consumo e lixo, no âmbito da EA crítica em interface 

com o ensino de Ciências (Lima et al, 2018). Para os autores, esta vertente da EA não 

separa questões sociais das ambientais, preocupando-se com a localização histórica e 

social das populações e grupos estudados. Dentre as três macrotendências identificadas 

por Layrargues & Lima (2014) a perspectiva crítica da EA se diferencia das demais por 

lutar por uma nova sociedade e não apenas por uma nova cultura na relação entre o ser 

humano e a natureza, como aponta Loureiro e Layrargues (2013). Segundo os autores, 

esta vertente não dissocia os problemas ambientais dos conflitos sociais e é capaz de 

capaz de transformar o conhecimento, as instituições, as relações sociais e políticas, e os 

valores culturais e éticos.  

Em suas ações, o projeto procura afastar-se de concepções conservacionistas e 

comportamentalistas presentes no campo da Educação Ambiental, que focalizam 

mudanças de comportamentos individuais desconectadas das realidades sociais, 

econômicas e culturais das comunidades e pessoas envolvidas nas ações (LIMA et al, 

2016). Dessa forma, as ações do grupo buscam associar temáticas do ambiente e da 
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sociedade atrelando a seu significado social e político, mostrando que os sujeitos sociais 

não podem ser responsabilizados de forma homogênea pela crise ambiental (SOARES, 

2018).  

1.4 - Pesquisa em Educação Ambiental na escola.  

Os eventos acadêmicos são espaços voltados para a discussão de determinados 

temas de interesse e o cenário brasileiro da educação ambiental escolar é apresentado 

em diversos eventos do campo da educação. Um deles é o Encontro de Pesquisa em 

Educação Ambiental (EPEA), um evento surgido em 2001 a partir de reuniões de grupo 

de pesquisas acadêmicas na área da educação com interesses na temática da educação 

ambiental. Segundo informações disponíveis no site
3
 do evento, os objetivos que têm 

norteado a organização e condução do EPEA podem ser assim sistematizados: discutir, 

analisar e divulgar trabalhos de pesquisa em EA; aprofundar as discussões sobre as 

abordagens epistemológicas e metodológicas das pesquisas em EA; identificar práticas 

de pesquisa em EA que vêm sendo desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-

graduação e em outros espaços institucionais e não-institucionais. 

 O Grupo de Pesquisa sobre EA no contexto escolar apresentado nesse evento 

visa compreender os caminhos da EA com foco na escola. As tendências são as mais 

diversificadas, sendo tema de interesse em diversos campos de pesquisa em EA, não 

somente o escolar. Guido, Lima e Carvalho (2012) entendem a presença da EA no 

contexto escolar como um elemento forte da pesquisa na área ao aparecer em outros 

GDPs.  

Os autores enfatizaram a presença de questões a respeito da disciplinarização ou 

não da EA e temáticas relacionadas com currículo, produção de experiências em EA e 

conhecimento escolar. Concluem ainda que a EA no contexto escolar é um campo fértil 

de estudos, que sofre influência dos campos disciplinares de referência e da educação 

ambiental. Em concordância com os autores, a EA é apresentada no ambiente escolar 

em diferentes formatos.  

De acordo com Lima e Carvalho (2014), os trabalhos apresentados no VII EPEA 

vinculados ao GDP de EA no contexto escolar enfatizaram a temática curricular e 

associaram a ela questões sobre o contexto local, estratégias didáticas e conhecimento 

escolar. Neste evento também foi destacado pelos autores a presença de trabalhos sobre 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.epea.tmp.br/ 

http://www.epea.tmp.br/
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políticas públicas e suas diretrizes curriculares. Estes autores observaram, também, um 

aumento de pesquisas que abordam o discurso empresarial nos contextos escolares via 

educação ambiental. 

No VIII EPEA, Araújo, Modesto e Santos (2016) apontaram a presença de 

inúmeros trabalhos a respeito das concepções sobre meio ambiente e construção do 

conhecimento a partir de diferentes abordagens metodológicas em ações escolares ou 

não escolares. As autoras destacam a presença da EA nas escolas e sugerem que sejam 

realizados mais estudos a respeito da elaboração e implementação de projetos políticos 

pedagógicos, para que as atividades possam ir além de práticas isoladas e pontuais, 

envolvam mais pessoas no ambiente escolar e possam levar os discentes à criticidade, 

tendo em vista que ainda existem muitos trabalhos de cunho comportamentalista. 

Araújo e Domingos (2018) identificaram dois eixos centrais que nortearam as 

discussões e trabalhos do GDP EA no contexto escolar: um deles é a preocupação em 

aproximar a EA dos currículos escolares ou universitários, considerando como base os 

conteúdos disciplinares previstos nos currículos. São experiências que envolvem o 

corpo escolar e dialogam com a perspectiva ambiental e com formas de inserir a EA nos 

currículos da educação básica por meio de atividades com esse objetivo.  

Como exemplo, citam a produção de hortas e a discussão de problemas 

ambientais do entorno da escola. O estudo, segundo as autoras, também concluiu que a 

macrotendência crítica da educação ambiental esteve presente nas pesquisas junto às 

atividades escolares em EA. No entanto, cabe destacar a preocupação na formação 

inicial e continuada para a inserção da perspectiva crítica da educação ambiental na 

prática cotidiana e defendem a importância do EPEA para esse momento de troca 

(ARAÚJO e DOMINGOS, 2018). 

O currículo sem dúvida é um tema de suma relevância dentro do contexto da 

pesquisa em EA:essa importância é refletida nos encontros dos grupos de pesquisa em 

EA no contexto escolar. As políticas públicas também norteiam os debates desse GDP, 

inclusive ressaltando a presença de docentes e também como as vertentes da EA 

aparecem nos eventos. No X EPEA não seria diferente: Domingos e Silva (2020) 

analisaram o evento e destacaram a percepção e sentidos emprestados à EA escolar a 

partir da troca de experiências de docentes e pesquisadores. Em relação ao currículo, as 

discussões foram pautadas na disciplinarização ou não da EA, entre outros assuntos que 

competem a essa questão como a formação docente, projetos e práticas em EA.  
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Ao fazer a leitura das análises dos EPEAs é possível identificar a presença da 

EA crítica em ações escolares, como defendida por diversos pesquisadores do campo. 

No entanto, Domingos e Silva (2020) apontam para as diversas vertentes da EA no 

contexto escolar disseminadas nos artigos apresentados no X EPEA, o que indica que 

trabalhar com a EA cria espaços de integração entre as variedades de saberes e 

conhecimentos que permeiam os debates sobre os problemas socioambientais, e que a 

práxis pedagógica problematizadora, transformadora e libertadora é um contínuo 

desafio.  

A partir da leitura da análise dos trabalhos apresentados nos Encontros de 

Pesquisa em Educação Ambiental, percebemos certa preocupação com os contextos 

onde as práticas são desenvolvidas, bem como com as perspectivas da educação 

ambiental inseridas nessas investigações. Encontramos, com frequência, mais de uma 

perspectiva de educação ambiental nos resumos e artigos dos eventos analisados, o que 

coincide com os resultados encontrados por Cardoso-Costa e Lima (2015), que 

buscaram identificar as macrotendências da EA em Anais de Encontros Regionais de 

Ensino de Ciências (EREBIOs), realizados pela Associação Brasileira de Ensino de 

Biologia (SBEnBio). Os autores constataram que, na escola, coexistem práticas críticas, 

pragmáticas e conservadoras de EA, não sendo frutífero buscar práticas de EA em 

estado puro.  

Muitas pesquisas apontam para a diversidade de formatos que a EA assume nas 

escolas, como, por exemplo, a de Martins e colaboradores (2019) acerca de um projeto 

embasado na agroecologia e na permacultura, pautados na vertente crítica da EA. em 

uma escola localizada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Esta iniciativa foi 

estudada em uma pesquisa de mestrado que utilizou a metodologia Pesquisa-

Participante, baseado em Brandão (2005) e Tozoni-Reis (2005), e contou com a 

participação dos estudantes nessa investigação e participação na ação em EA  

Martins e colaboradores (2019) apresentaram diretrizes com o objetivo de criar 

uma proposta curricular baseada na permacultura por meio de disciplinas inseridas na 

grade curricular de duas séries distintas do ensino médio de duas escolas estaduais da 

periferia da cidade do Rio de Janeiro.  

Martins e Sánchez (2020) destacam que as disciplinas permacultura e 

agroecologia possuem carga horária de duas horas-aulas semanais e foram inseridas no 

currículo escolar a partir dos “Estudos Orientados” e do “Projeto de Vida” – 

componentes curriculares do projeto de Educação Integral para o ensino médio da Rede 
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Estadual de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Os 

projetos de vida e estudos orientados são parte do “núcleo articulador” do projeto, 

“voltado ao desenvolvimento de projetos pelos alunos, sempre orientados por 

professores, e agrega componentes curriculares inovadores”
 4

. 

Em relação às ações desenvolvidas, os autores relatam que priorizavam áreas 

externas, inclusive com a implementação de uma agrofloresta no pátio escolar. Várias 

disciplinas foram atingidas com temas relacionados a elas a partir das práticas com esse 

elemento pedagógico. Para Martins e Sánchez (2020), a agroecologia e a permacultura 

atuam como elementos pedagógicos que facilitam esse cruzamento, favorecendo a 

inserção de diversos conhecimentos populares no cotidiano escolar e reiteram que 

seguem a corrente do pensamento decolonial que, para eles, está presente no campo da 

pedagogia.  

As práticas escolares de EA realizadas a partir de projetos, em sua maioria, 

sofrem com o frágil engajamento do corpo docente e da equipe pedagógica.  Isso 

acontece devido ao dia a dia intenso da escola, de acordo com suas pendências internas 

e com as secretarias de educação, assim como à falta de planejamento como um dos 

fatores para a falta de sucesso em algumas parcerias e/ou iniciativas no ambiente 

escolar.  

As circunstâncias citadas acima não foram diferentes na experiência investigada 

por Martins e colaboradores (2019). As atividades perderam força devido à evasão dos 

estudantes ao longo dos encontros e se reduziram ainda mais com a greve na educação 

que assolou o estado no ano de 2014. Além disso, as atividades eram no contraturno e 

em geral, esses estudantes estão acostumados a frequentar a escola apenas em um turno 

e assumem outras atividades durante o tempo em que não estão na escola (MARTINS E 

SANCHÉZ, 2020). Além disso, Martins e Sánchez (2020) relatam algumas dificuldades 

de inserção da EA na escola sob a forma de projeto e indicam alguns fatores naquela 

ocasião:  

(...) a ausência de apoio dos professores e da direção, o que levou ao 

isolamento do projeto na escola; a grande evasão dos estudantes após a greve 

de professores e funcionários da rede estadual; e a possibilidade de realização 

do projeto apenas fora do horário regular das aulas. Nessa ótica, a inserção da 

EA na escola sob a forma de projeto extraclasse não obteve os resultados 

esperados. Dentre os fatores supracitados, acredita-se que a desconexão do 

projeto com o contexto pedagógico e administrativo da escola o caracterizou 

como uma atividade isolada. (MARTINS E SANCHÉZ, 2020. p. 4) 

                                                           
4
 Mais informações em https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/como-atuamos/proposta-de-

educacao-integral-para-o-ensino-medio-no-rio-de-jane.html 
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Os autores afirmam que esse problema também esbarra na não integração da EA 

no projeto político pedagógico (PPP) escolar. A esse respeito, Lima (2011) afirma que, 

para ser consolidada no ambiente escolar, a EA deve estar inserida no PPP.  

Cabe ressaltar que a experiência investigada na pesquisa sobre a educação 

ambiental em uma escola de Maricá também enfrentou esse problema. Em entrevista, a 

professora que desenvolveu a disciplina EA no contraturno da unidade escolar na qual 

trabalha, relatou a questão da falta de obrigatoriedade com as atividades no contraturno 

escolar e o fato dos estudantes já terem assumido outros compromissos fora do horário 

regular do seu turno. Alegando esse motivo para explicar a ausência de um público 

maior no horário da disciplina EA, a docente narrou que o número de estudantes 

também era em torno de 13.  

A partir das experiências mencionadas, concluímos que a criação de disciplinas 

escolares voltada para discussões socioambientais pautadas na vertente crítica da EA foi 

e é uma iniciativa que fortalece sua presença no ambiente escolar. Promover a Educação 

Ambiental demanda esforço e enfrentamentos curriculares e pedagógicos, pois, dentre 

outras coisas, envolve questões políticas e disputas em torno de tempo e espaço na 

escola.  

Os grupos e projetos que desenvolvem ações de EA crítica na escola acreditam e 

confiam no potencial da EA para a mudança social e ambiental necessárias para a 

superação da grave crise em que nos encontramos. A escola é o local onde os diálogos, 

as trocas e as experiências integram a vida das pessoas desde a sua infância, 

contribuindo em sua formação social e cidadã.  

O primeiro contato com a educação ambiental, muitas vezes é na escola, 

independente da forma como se dá sua inserção- projetos, programas, disciplinas, ações 

pontuais, enfim, é preciso valorizar a EA nesse ambiente como uma forma de 

resistência, tendo em vista que as políticas curriculares nos mostram cada vez mais uma 

padronização do ensino e falta de pluralidade. Silva e Loureiro (2019), em concordância 

com outros autores, concluem que a BNCC leva a um total silenciamento do que é 

discutido e produzido pelo campo no Brasil. Para os autores, o documento não aborda a 

EA de forma crítica e com profundidade sobre as questões socioambientais. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAIS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS E 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

O uso da narrativa no campo educacional se justifica na medida em que os seres humanos são 

organismos contadores de histórias: quer individual quanto socialmente, o ser humano vive uma vida 

relatada. Nesse sentido, o estudo das narrativas representa o estudo das formas como os seres humanos 

experimentam o mundo (RIBEIRO e BAPTISTA, 2015, p. 19731).  

2.1 - Narrativas de uma docente 

A memória docente como fonte para os estudos curriculares é destacada em 

Selles e Santos (2019), que consideram as pesquisas que trazem o professor e suas 

trajetórias de vida, sua participação na construção do currículo e suas memórias sobre a 

profissão e vida importantes potenciais para as pesquisas do campo da educação, do 

currículo e narrativas. 

O estudo das narrativas e histórias de vida compõe um importante espaço na 

literatura acadêmica da pesquisa em educação. No âmbito desse tema, muitos autores e 

autoras desenvolvem suas metodologias e perspectivas em seus projetos de pesquisa. Os 

estudos de vida dos professores, de acordo com Goodson (2009), podem nos permitir 

ver o indivíduo em relação à história de seu tempo, visualizando a interseção da história 

de vida com a história da sociedade e iluminando, assim, as escolhas, contingências e 

opções disponíveis ao indivíduo. A partir das histórias de vida as identidades 

profissionais se constituem.  

A investigação começa a partir de entrevistas nas quais os/as narradores/as de 

estórias de vida ensaiam sua estória com o mínimo de intervenção possível, partindo de 

uma entrevista inicialmente desestruturada onde o papel do/a entrevistador/a é apenas o 

de ouvinte. Na primeira entrevista, é importante ser fiel ao “voto de silêncio”.  Cabe 

ressaltar que Goodson (2015, p. 18) fala em entrevistas posteriores e, nesse caso, o 

entrevistador coloca questões transversais baseadas em fontes de informação como 

documentos e outros testemunhos, afastando-se da estória de vida original para a 

história de vida. Dessa maneira, para o autor, a construção das histórias de vida se dá a 

partir dessa triangulação entre as estórias de vida, recursos documentais e outros 

testemunhos. 

Essa pesquisa pretende usar as abordagens mencionadas por Goodson (2015) 

para entender as aprendizagens obtidas a partir de acontecimentos reais e o 

envolvimento da docente na construção do currículo da disciplina EA em uma escola do 

município de Maricá, onde leciona. Para o autor, “quando encaramos a aprendizagem 
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como uma resposta a acontecimentos reais, a questão do envolvimento pode ser tida 

como garantida” (p.19). Nesse sentido, pretendemos compreender a implantação da 

disciplina EA na escola por meio dos interesses e relação da docente diante de suas 

aprendizagens, a partir da investigação de sua história de vida, como indica Goodson.  

Relacionado a isso, o autor critica currículos baseados em definições prescritivas 

do que deve ser aprendido sem nenhum conhecimento do que se passa na vida dos 

alunos, ou seja, quando não há envolvimento dos discentes nesse caso, indo de encontro 

a muitas ideias curriculares atuais. Dentro desse contexto, Goodson (2015, p. 19) 

destaca: 

Entender a aprendizagem como inserida numa história de vida é compreender 

que a aprendizagem é contextualmente localizada e que também tem uma 

história, em termos de (a) a estória de vida do indivíduo, (b) a história e o 

percurso das instituições que oferecem oportunidades de aprendizagem 

formal e (c) as histórias das comunidades e locais nos quais a aprendizagem 

informal acontece. 

De acordo com Goodson (2015, p.20), é importante procurar uma compreensão 

do contexto histórico e social para entender como a aprendizagem se desdobra. Nesse 

sentido, quando o/a narrador/a relata sua estória de vida em uma entrevista, o contexto 

histórico e a localização do seu trabalho como professor/a irão emergir, cabendo ao/à 

entrevistador/a direcionar e localizar a história de vida completa do/a docente. 

A partir dessas discussões a entrevista será realizada, entre outros motivos, para 

entender a relação de aprendizagem com o tempo de vida. Uma preocupação para 

Goodson (2015, p.26) é a noção de identidade, na qual pretende-se compreender o 

impacto que a aprendizagem tem na imagem que cada um e cada uma constrói de si. 

Para ele, essa imagem está em grande parte relacionada com as experiências e 

aprendizagens das pessoas entrevistadas.   

Baseado nisso, pretendemos refletir sobre como a identidade docente da 

professora foi fundamental na escolha e construção da disciplina EA naquela ocasião, 

tendo em vista que essa imagem está em grande parte relacionada com as suas 

experiências e a sua aprendizagem (GOODSON, 2015, p. 26). 

Para Goodson, existem abordagens distintas para investigar tópicos centrais no 

estudo da história de vida e esta pesquisa tende a direcionar a sua para a ocupacional. A 

respeito da abordagem história de vida ocupacional, cabe destacar que:  

Ao passo que esta forma da história de vida recolhe material detalhado do 

contexto, a preocupação prende-se com a compreensão da vida e do trabalho 

ocupacional do indivíduo. A incidência é, por conseguinte, no modo como se 
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tornaram o tipo de advogado, médico ou professor que são, e como narram a 

estória da sua vida ocupacional. Um aspecto fundamental de tais histórias de 

vida é, naturalmente, o equilíbrio entre a vida e o trabalho ocupacional.  

(GOODSON, 2015, p. 33) 

Preocupado com a condução das entrevistas para que a história de vida 

represente as complexidades das vidas das pessoas, Goodson (2015) adota uma 

abordagem em três fases, para que as pessoas narrem as suas vidas em conformidade 

com a sua própria percepção. A metodologia se baseia na realização de duas entrevistas, 

partindo de uma narrativa mais livre da estória de vida com pouca orientação do/a 

entrevistador/a (primeira entrevista), com o objetivo de “obter a narração interna, em 

bruto, que será mais próxima da percepção subjetiva do entrevistado” (p. 34) para, na 

segunda entrevista, realizar uma abordagem “mais interrogativa e mais colaborativa, de 

modo a completar a história de vida” (idem). 

Estas fases, segundo Goodson (2015), são como um processo de passagem da 

primeira etapa, a estória de vida, para a segunda etapa, a história de vida. Para ele, essas 

etapas poderiam ser encaradas como um modelo de três fases: 1. Narração; 2. 

Colaboração; 3.  Localização.  Na segunda entrevista a intenção é tentar compreender, a 

partir da colaboração, por que razão a estória de vida foi contada dessa forma, e como é 

que essa narração se insere nos esquemas específicos de que as pessoas dispunham num 

determinado momento e local (GOODSON, 2015, p.34).  Na etapa da localização 

acontece a transformação em história de vida. 

Esse processo metodológico e a abordagem da história de vida ocupacional 

propostos pelo autor servirão de modelo para a presente pesquisa. Para Goodson (2015), 

as fases são como um processo de passagem da primeira etapa, a estória de vida, para a 

segunda etapa, a história de vida.  

2.2 - A análise das entrevistas a partir das mônadas 

Para a preparação e desenvolvimento das entrevistas foram seguidos os 

princípios metodológicos de Goodson (2015), mas a análise desse material será 

realizada por meio de mônadas, inspirada em Walter Benjamin, especialmente a obra 

“A Infância em Berlim por Volta de 1900”. Nessa obra, Benjamin (1987) desenvolve a 

sua narrativa em forma de mônadas, sem a preocupação com a temporalidade linear ou 

estruturação temática.  

As mônadas são fragmentos narrativos, ou seja, são pequenos trechos de 

histórias que, juntos, exibem a capacidade de contar sobre um todo, muito embora esse 
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todo possa ser contado por um fragmento. Goodson e Rosa (2020) usam o recurso das 

mônadas como forma de compreender histórias de vida e narrativas docentes e destacam 

ainda o ponto de vista benjaminiano para as narrativas, que, para este autor, 

ressignificam a própria experiência. 

Segundo Rosa et al (2011), as narrativas são formas de dizer de nossas 

experiências e podem ser expressas através de mônadas. A inspiração, segundos os 

autores, vem da leitura de uma obra de Walter Benjamin que usa as mônadas como 

centelhas de sentidos que tornam as narrativas mais do que comunicáveis: tornam-nas 

experienciáveis (p.203).  

Para Benjamin, o mundo atual encontra-se pobre no narrar de experiências, 

possuindo apenas vivências, individuais e fragmentadas. Segundo Goodson, 

um currículo que se preocupe em ouvir as paixões, buscas, sonhos e vontades 

dos que nele estão incluídos tem a potencialidade de trazer novamente o 

narrar de experiências, e não apenas de vivências. Isso possibilitaria que se 

repensasse o presenteísmo e o individualismo, propiciando a busca por um 

futuro coletivo e social. (ROSA et al, 2011, p.202). 

E, ainda dentro do contexto de tecer currículos a partir de narrativas, Walter 

Benjamim é lembrado por suas obras: 

Para ele, a narrativa de vida possibilita a ressignificação da própria 

experiência no seu fazer do cotidiano, na relação entre o eu e o outro, nos 

acontecimentos que nos deixam marcas de experiências vividas e não apenas 

vivências sem experiências, através de memórias conscientes e inconscientes 

cheias de significados, sentimentos e sonhos (ROSA et al, 2011, p.202).  

As mônadas são como componentes com potenciais que vão representar o real 

em sua totalidade a partir de um mosaico com suas particularidades. Elas são 

fragmentos de verdades contadas pelas pessoas. São subjetivas, particulares e 

encontram-se numa constante abertura de significados e de conexões com outras 

partículas elementares presentes no desenrolar do tempo (ROSA et al, 2011). 

A escolha do trabalho com mônadas permitiu um olhar subjetivo para as 

experiências de vida narrada pela docente e, entre outras coisas, compreender que essa 

relação está inteiramente ligada ao planejamento e desenvolvimento da disciplina EA na 

escola onde trabalha. 

2.3 - As narrativas das entrevistas em forma de mônadas  

A história de vida da docente investigada foi contada por ela mesma nas duas 

entrevistas, que terão seus trechos dispostos e organizados em um bloco único.  As 

experiências da professora serão contadas a partir do meu olhar de pesquisadora que 
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compartilhou com a narradora algumas experiências no contexto de um projeto de 

extensão universitária que, por sua vez, inspirou a professora na produção do currículo 

da disciplina EA.  No primeiro encontro, o interesse inicial foi ouvir a experiência 

docente por meio de aspectos familiares, infância e etapas da sua vida. Também surgiu a 

questão da EA na sua trajetória acadêmica e profissional, fundamental para 

compreender alguns aspectos da criação e desenvolvimento da disciplina em questão. O 

segundo encontro procurou entender o contexto no qual a disciplina surgiu e como essa 

oportunidade se desenvolveu.  

2.4 - Entrevista 1  

Mônada 1 

Contato com a natureza na infância 

Eu não sei dizer como começou esse meu interesse pela EA. Eu acho que sempre tive 

essa coisa de gostar da natureza, gostar do meio ambiente, gostar de fazer trilha, de 

acampar. Meus pais me incentivaram a ter contato com a natureza e fazer trilha. Quando 

era criança, meu pai escalava e a gente acompanhava, enquanto ele estava escalando a 

gente fazia trilha em outra parte. Aos 12 anos participei de um projeto que tinha na 

escola chamado “clube de aventura”, que levava as crianças para acampar no meio do 

mato e fazer trilha. Isso foi algo que meus pais incentivaram e foi muito importante para 

mim. Para a gente gostar e ter essa preocupação com a EA e não querer destruir esse 

mundo precisamos minimamente se encantar por ele, viver nele e sentir prazer ao estar 

no meio da natureza. Ter essa convivência e sentir-se parte dela ajudou em meu 

interesse.   

Mônada 2 

Interesse pelo meio ambiente: livros, filmes, projetos.  

Desde criança sempre tinha livros em casa e ainda tenho “A carta da Terra”, é um 

livrinho lindo. Meu pai ou minha mãe me davam esses livros. Eu acho que sempre tive 

interesse pelo meio ambiente e na época que fiz vestibular surgiu o filme “Uma Verdade 

Inconveniente” e apareceram as questões de perceber a forma que o planeta tá seguindo 

não aguentará. Nessa época também conheci “A História das Coisas” e comecei a 

pensar um pouco na forma de produção e como a gente está extraindo os recursos da 

Terra e produzindo coisas que ela consegue metabolizar. O que me fez ter esse interesse 

na Biologia foi esse olhar assim de questões do meio ambiente, preocupação de cuidar 



 

37 
 

do nosso planeta. Algo que me marcou antes de entrar na faculdade foi uma visita que 

eu fiz ao projeto Tamar. Hoje em dia tenho um olhar crítico em relação a Educação 

Ambiental desses projetos (Tamar, Greenpeace) e a que eu acredito, mas acho que eles 

tiveram seu papel de me influenciar em vários momentos da vida.   

Mônada 3  

Um Professor de Biologia 

Acho que uma grande influência que tive foi um professor de Biologia no terceiro ano 

do ensino médio, o Maudyr. Eu realmente detestava Biologia, achava um saco com um 

monte de nome para decorar. Ele tinha uma forma de lidar com as aulas que me 

chamava muita atenção. Ele chegava às aulas e fazia brincadeiras, vozes e atuava. Era 

um cara muito tímido e eu tentava conversar com ele pelos corredores. Ele sempre foi 

muito fechado e não dava muita confiança, mas, ao entrar em sala, era um ator. Ele fazia 

de tudo, ele fazia vozes, batia no quadro, batucava e cantava. Uma cena que me lembro 

foi quando ele pegou uma flor, a aula era sobre botânica, e foi passeando pela sala e 

dissecando a flor e falando: “Isso é em nome da ciência e estou dissecando a flor”. 

Arrancava uma sépala e colocava na mesa de um... Ele interagia com todo mundo e 

fazia brincadeiras. Enfim, foi um professor que me marcou muito e aí passei a gostar de 

biologia.  

Mônada 4 

Vivências da graduação e o encontro com meu lugar 

Quando entrei na faculdade fiquei bem decepcionada! Nada que a gente aprende tinha a 

ver com as coisas que eu me interessava na Biologia. Tive muita dificuldade de me 

sentir pertencente na faculdade, sempre achei um ambiente muito elitizado, não 

conhecia o universo acadêmico, não conhecia o que era ser um biólogo... Para mim, 

tinham poucas pessoas negras e me deparei com essa questão de raça e classe. Eu vim 

de uma família de classe média, mas naquele ambiente tinham pessoas da elite. 

Realmente não me encontrei e fiquei muito desmotivada e que me segurou na faculdade 

foi o C.A [centro acadêmico]. Então comecei a participar de projetos e militar no 

movimento estudantil, ir para eventos nacionais e regionais. Foi aí que eu tive contato 

com muitas coisas assim que realmente foram muito fundamentais para mim e consegui 

enxergar identidade de classe, enxergar as injustiças e as contradições do sistema que a 

gente vive, tive mais contato com o Marxismo e Movimentos Camponeses, teve 
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também Agroecologia e o Projeto Capim Limão. Foram várias coisas que eu fui sendo 

apresentada e foi quando surgiu a Jacque na minha vida! Encontrei o viés da educação 

ambiental que fazia sentido para mim e não estava encontrando em lugar nenhum. A 

licenciatura também ajudou, pois encontrei pessoas em meu caminho que deram outro 

significado para a faculdade. Realmente o que me salvou e o que me fez achar o meu 

lugar ao sol e me encontrar dentro da biologia foi encontrar a área da educação e área da 

educação ambiental crítica.  

Mônada 5 

Um projeto de extensão que deu sentido à vida e à prática 

Eu achei que com a Jacque no projeto de extensão muita coisa fez sentido para mim 

através da educação ambiental, encaixou no que eu acreditava e na visão que eu tenho 

do mundo. Muitas das coisas que fizeram parte da minha trajetória são fundamentais na 

minha prática como professora. Eu acho que não tinha como a minha prática na escola 

estar separada de tudo isso que eu estava ali vivendo e ainda, o fato de eu ainda estar 

inserida na universidade, em um projeto de extensão que me inseriu no universo da 

pesquisa, onde começamos a escrever trabalhos e ir para congressos. As coisas nunca 

foram separadas, isso sempre esteve ali atravessando a minha prática e mesmo insegura 

no início da minha carreira, eu sempre achei que estava levando os conteúdos da EA 

para a sala de aula. Nos debates sobre o tema lixo, alimentação, água estavam sempre 

acompanhados de discussões que vão para além de responsabilizar os indivíduos e 

procurava entender quem são os verdadeiros responsáveis.  

Mônada 6 

A cobrança e a autocrítica 

Sempre rolou essa cobrança de “eu devia falar mais”. Para mim sempre foi um desafio 

criar uma forma de incluir esses outros olhares conteúdos da Educação ambiental 

porque não está nos livros didáticos e nos parâmetros curriculares. Quando aconteceu a 

disciplina foi muito bom porque senti que conseguiria fazer tudo, mas as coisas não são 

tão simples assim. Em todos esses anos eu consegui amadurecer muita coisa e consegui 

incluir outras que antes eu não sabia como. Eu precisava trazer certas questões para a 

minha vida pessoal para eu conseguir levar para a sala de aula e ficava falando com os 

meus alunos para fazer uma composteira, mas eu nunca consegui ter uma composteira! 

Com o tempo fui ganhando confiança e aprendendo como formatar as coisas para caber 
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na escola, porque realmente não dá pra achar que vou fazer uma composteira na escola, 

por exemplo, e chegar na hora eu me deparar com várias questões porque realmente eu 

nunca parei para ver como é uma composteira na prática.  

Mônada 7 

Encontrar meus caminhos 

Eu tenho uma boa relação com a direção, com vários professores, com outras secretarias 

e eu acho que consigo colocar bem mais coisas para frente. A direção da escola tem um 

trânsito em vários âmbitos da secretaria de educação e me deu suporte para realizar 

algumas atividades e levar os alunos de ônibus para outros locais e articular com outros 

professores também.  

 Mônada 8 

O mundo está acabando, mas vamos lá 

Mesmo com a pandemia estou conseguindo fazer muita coisa e tenho me sentido muito 

satisfeita com o que eu produzi até agora. Apesar de toda a loucura que está sendo viver 

nesse ano e ser professora, estou tendo mais tranquilidade que antes não tinha para 

trazer assuntos que considero importante para meus alunos.   

Mônada 9 

Dificuldade em continuar 

O ano letivo já tinha começado quando o ensino integral foi implantado, foi só para uma 

turma no contraturno e muitos alunos já tinham ocupado as tardes deles e a direção não 

tinha como cobrar como aula e presença obrigatória. Eu tinha um grupo bom, eram 

sempre os mesmos, consegui trabalhar bastante coisa legal, mas foi esvaziando e a 

secretaria começou a pressionar o fato de não ter volume, então não estava 

compensando pagar os professores para estar participando dos projetos e foi enxugando. 

Mônada 10 

Não sei responder 

Eu fiquei pensando sobre aquilo que realmente não sei responder e que a minha diretora 

poderia. Não sei se vocês teriam interesse em entrevistar ela, apesar dela não ter muito 

tempo livre, é uma pessoa bem acessível e fica entusiasmada com pesquisas e dá 

bastante abertura.  
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2.5 - Entrevista 2 

Mônada 11 

Demorou a começar – o primeiro grande problema 

Desde o início do ano a diretora disse “vai ter projeto integral”, mas a prefeitura precisa 

liberar para aceitar que os professores possam usar isso como hora extra. Por conta da 

burocracia, liberação de verba, acabou demorando começar. Era para ter começado no 

início do ano letivo e começou de fato no início de maio. Para mim esse foi o grande 

primeiro problema. Os alunos iniciaram o ano letivo estudando de manhã, matriculados 

no nono ano na escola e quando o integral chegou, em maio, muitos alunos já tinham na 

cabeça que o compromisso deles com a escola era de manhã e ponto final. Muitos 

tinham escolinha de futebol a tarde, ou, curso de inglês ou aulas de música, mas outros 

eu percebia que ficaram interessados no integral e gostaram muito da oportunidade de 

estarem na escola no contraturno.  

Mônada 12 

Sombra e ideia inicial 

Como o projeto nunca teve caráter de ser obrigatório desde o início, tivemos esse 

problema de alunos comprometidos frequentando todas as aulas. Sempre vivemos com 

essa sombra de se não tiver alunos o projeto irá acabar e tivemos que lutar com isso. A 

intenção desse projeto integral era instrumentalizar os alunos para saírem do ensino 

fundamental com uma visão de mundo mais ampla. 

Mônada 13 

É isso que eu tenho para oferecer 

Era do conhecimento da diretora que eu tinha uma boa relação com a turma e ela buscou 

professores que também tivessem porque era uma forma de o aluno querer ficar ali na 

escola. Ela me chamou por isso. O fato de ter sido desenvolvido uma disciplina de EA 

foi porque eu falei: “É isso que eu tenho para oferecer”. Eu tenho muita coisa para fazer 

com os alunos nessa área e acho que vai ser muito legal. Sempre achei e defendi que era 

uma coisa que amplia os horizontes e ajuda o aluno a se enxergar no mundo como 

cidadão e olhar ele de forma crítica. 
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Mônada 14 

Vertentes da Educação Ambiental 

O que nós fizemos nesse projeto integral? Logo a primeira aula eu fiz uma introdução 

falando das vertentes da EA para mostrar as possibilidades e para me posicionar e dizer 

qual era o nosso trabalho ali.  A partir dali eu acho que foi bom ter se posicionado 

porque em vários momentos eu consegui perguntar qual era a vertente de determinadas 

coisas que iam aparecendo em nosso caminho e deles conseguirem identificar as 

vertentes: crítica e a conservacionista. Ao longo de nossas aulas isso voltou de forma 

recorrente. 

Mônada 15 

A proposta da disciplina 

Quando a diretora veio falar comigo, ela me pediu para fazer uma ementa do curso. 

Mais do que o desenvolvimento pessoal, estava pensando no desenvolvimento deles 

como cidadãos e deles se situarem na sociedade. O título que eu dei foi “Educação 

Ambiental e Sociedade” e fazer oficinas com práticas relacionando questões do meio 

ambiente com as do cotidiano, lixo, consumo, alimentação, água. Desde o início de 

maio até outubro tivemos vários encontros.  

Mônada 16 

A lembrança de uma aluna 

Em uma reunião de pais uma aluna que estava nessa turma e agora acompanha os 

sobrinhos que estudam na escola pediu a palavra ao final da reunião e falou assim: “Eu 

queria muito falar porque essa escola é muito importante e teve um significado muito 

forte na minha vida” e foi falando de como o projeto integral impactou ela e como foi 

importante estar na escola no contraturno e participar de todas as atividades. Lembrou 

das atividades da minha disciplina e de outras. Foi algo que todo mundo ficou 

impactado porque ninguém esperava isso em uma reunião de pais e uma ex-aluna faz 

uma declaração de como ela ama a escola, sente saudades e como a escola foi 

importante e como aquelas tardes para ela foram marcantes.  
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Mônada 17 

Todo mundo deitado no tatame, comendo pipoca 

Teve uma aula que foi muito legal que eu abri com o poema “O Bicho”, do Fernando 

Pessoa. Passei o vídeo da Ilha das Flores, o filme o Lixo Extraordinário e era um 

momento de todo mundo deitado no tatame, comendo pipoca. A gente sempre parava e 

debatia, mas sempre em um clima bem descontraído e também trabalhei com 

reportagens sobre lixo com eles. O que tentei fazer no início foi trazer materiais e a 

partir dali eles poderem escolher quais os caminhos que a gente tomaria. 

Mônada 18 

Ampliando os debates 

Tiveram coisas que os alunos viam em nossa aula e queriam muito falar com outras 

pessoas, passar isso para frente. Como a gente estava no contraturno, estava tendo aula 

de outras turmas e a do oitavo ano tinham pessoas de idade próxima, todos se 

conheciam e então fizemos os debates, inclusive sobre racismo porque acabou surgindo 

e eles tiveram essa vontade e eu dei essa liberdade. Teve outro debate com o sexto ano 

sobre coleta seletiva e lixo. Isso me chamou muita atenção porque surgiu deles a 

vontade de dividir com outras pessoas e eles lamentavam quando alguém faltava.  

Mônada 19 

Atividades memoráveis – Sonho de Consumo 

Rolou debates, teve uma oficina sobre consumo bem legal, que teve os vídeos da 

Volkswagen e o texto a roupa da vez. Estou falando um pouco por alto porque eu sei 

que você sabe do que estou falando. Fiz aquela atividade do Sonho de Consumo e foi 

bem legal porque tem o sonho de consumo e o sonho que não envolve consumo. Os 

sonhos de consumo eram: “Quero comprar uma casa para a minha família”, “Quero um 

emprego para dar uma condição para minha família”. Os valores da família sempre 

apareciam muito fortes e também os relacionados à carreira, construir uma família, ter 

conforto em casa com a família, passar bons momentos com as pessoas queridas. Por 

exemplo, tem um sonho de consumo (de uma menina) que era ter um closet imenso com 

maquiagens para ela ter um trabalho como maquiadora. Ela não queria só ter um closet 

de roupas, ela queria ter um closet cheio de instrumentos para ela trabalhar. Estava 
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pensando no que ela quer desenvolver na carreira dela. Essa atividade me permitia 

acessar os interesses deles e pensar na vida que querem. 

Mônada 20 

Atividades memoráveis - Lixo 

Eu tenho nas minhas anotações debates, atividades de lixo, era uma atividade de algum 

livro de práticas de educação ambiental. Tinha uma prática de pegar encarte de 

supermercado e fazer atividade em cima disso. Eu lembro que eles fizeram pensando 

nas coisas que eles vão comprar e o que poderia usar do encarte e reutilizar as 

embalagens. 

Mônada 21 

Vamos fazer nossa horta?   

Teve um papo legal sobre agrotóxicos e vi que muitos alunos tinham o hábito de ter 

plantas em casa, ou os pais tinham e começamos a conversar um pouco sobre isso e 

nasceu a sementinha de “vamos fazer a nossa horta”? A gente planejou tudo e preparou 

o local, mas infelizmente a nossa horta não saiu do papel até hoje. Com esse movimento 

de fazer a horta com eles descobri a secretaria de agricultura de Maricá, levei os alunos 

lá e foi muito legal. Tinha uma pessoa ensinando a fazer criação de peixe em caixa 

d‟água para comercializar, tinha uma horta orgânica comunitária e quando chegamos na 

excursão os alunos já sabiam sobre os agrotóxicos e a última coisa antes de ir embora 

colhemos um monte de coisas. Eu não imaginava que eles iam gostar tanto de colher, 

eles plantaram também. Saíram de lá cheios de sacolas com hortaliças e foi uma alegria 

muito grande porque eles falaram que a mãe não precisaria ir ao mercado ou feira 

naquela semana. Eles se sentiram muito felizes de estar contribuindo materialmente 

dentro de casa. Isso me marcou muito e nos deu um gás para fazer o mesmo na escola, a 

secretaria de agricultura levaria os materiais necessários para montar a horta com a 

gente, mas não foi para frente. Eu introduzi a questão da agroecologia, trabalhamos com 

o guia alimentar e vídeos.  
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 Mônada 22 

Outras demandas e atravessamentos 

Chegou um dia que estava se aproximando a inscrição para o IFF e muitos me pediram 

para tirar uma quarta-feira para ajudar. Sentei com um por um no computador e fui 

falando o que precisava... Eu vi que eles se enrolavam muito de não saber quais os 

documentos e outras informações. Acho que foi um movimento importante no aspecto 

do desenvolvimento porque ler um edital, se inscrever, ver o que precisa se cumpre os 

requisitos é algo que a gente precisa saber na vida. Muitas coisas foram atravessando a 

nossa disciplina de EA. O que sempre tentava fazer? Uma junção e falava assim: 

“Gente, a aula tem três horas, então, uma hora será sobre EA e as outras duas vão ser 

para fazer a inscrição no IFF, para fazer reforço de Física e reforço de Química. Sempre 

procurava fazer isso para não perder de vista.   

Mônada 23 

Banho de cachoeira 

A gente teve uma excursão com os alunos por conseguir contato com uma secretaria, 

em Maricá, no Espraiado que é uma área de reserva. Pessoas que trabalhavam lá com 

Educação Ambiental nos guiaram e levaram para fazer trilha. Foi superlegal! Foram 

outros profissionais da escola junto também para me dar suporte. Depois que a gente fez 

a trilha, até o tempo de o ônibus chegar, entramos em uma cachoeira presente no local. 

Todo mundo queria entrar na cachoeira de roupa, de uniforme da escola... Foi do jeito 

que estava! Alguns ainda tiveram a oportunidade de ir até em casa e colocar um short, 

alguma coisa assim. Eu mesma entrei, molhei toda a minha roupa e todo mundo entrou. 

Eu sei que essas coisas marcam, me marcaram quando criança. É o tipo de coisa que eu 

acho importante e acho que a gente conseguiu desenvolver com eles e incentivou a fazer 

outras.  

Mônada 24 

Trilha guiada pelos alunos 

Estava tentando fazer uma trilha perto da escola e que os alunos conheciam, só que eu 

não. Pensei que eles poderiam guiar a turma, pois conheciam o local e confiava neles 

para isso e estaria lá como responsável. No final das contas não rolou, a diretora 

embarreirou porque ela se informou e descobriu que o lugar foi interditado pela defesa 
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civil. Então a gente faria uma coisa proibida e perigosa. Eu achei que teria sido muito 

legal fazer uma trilha com eles sendo protagonistas, sendo os guias porque eles que 

conhecem e são da região. A minha intenção era valorizar isso e infelizmente não rolou 

outras trilhas. 

Mônada 25 

Feira de Ciências 

A gente decidiu participar da feira de ciências e ia preparar uma composteira. 

Trabalhamos na ideia de ir pensando juntos e cada um tinha sua tarefa.  Chegamos a 

preparar a composteira e o cartaz, mas acabou não indo para a feira de Ciências porque 

a gente estava aos trancos e barrancos do projeto ser descontinuado. O projeto não vai 

continuar, mas vamos fazer esse esforço e vamos terminar de encaminhar essas coisas 

para a feira de ciências. No final quem tinha ficado responsável por algo, levou o cartaz 

para casa e nunca trouxe, o outro que iria trazer o balde depois de um tempo falou que 

na verdade não conseguiu. Começou a ir dando desencontros e acabou se perdendo. 

Tenho esse registro separando as tarefas para a composteira e o cartaz que a gente 

começou a fazer anotando o que era uma composteira para apresentar na feira de 

ciências.  

Mônada 26 

Compartilhar conhecimentos 

Depois da compostagem eles queriam fazer algo para compartilhar os conhecimentos e 

pensar o que poderiam trazer, por exemplo: “A Bruna sabe pintar e desenhar”, então em 

uma quarta feira ela vai ensinar isso para os colegas. “A aluna Tainá sabe costurar”, 

então nesse dia ela ensina para os colegas. Uma aluna lembrou que a mãe fazia um tipo 

de arranjo específico e ficou super animada de ensinar para a gente. Várias coisas foram 

surgindo e a gente ainda tinha fôlego e planos quando o projeto foi descontinuado. A 

gente também estava desenvolvendo uma feira de profissões e ideia eram eles 

escolherem quais profissões teriam interesse e a gente chamar profissionais para falar 

daquelas profissões. Começamos a organizar o evento juntos e também acabou não 

rolando. Nesse momento ele já estava perdendo fôlego por causa da baixa adesão. 

Tinham sempre os mesmos 10 alunos, só que não era o suficiente para seguir o projeto.  
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Mônada 27  

Não foram só flores 

Eu realmente tenho a sensação que foi muito proveitoso em muitos aspectos. Para mim 

também, para minha carreira foi marcante por achar que vou conseguir fazer tudo o que 

queria e colocar em prática todas aquelas coisas de EA e claro, não foram só flores; eu 

enfrentei muita dificuldade, a começar pela dificuldade dos alunos frequentarem e da 

instabilidade do projeto. Mas para mim foi muito marcante e importante também, e eu 

aprendi muitas coisas ali que estão me ajudando e continuam ajudando a ser uma 

professora de ciências melhor, por vários motivos.  

Mônada 28 

Achei que não era nada demais 

Eu só tenho a agradecer, eu realmente fiquei achando que não era nada demais e que o 

meu trabalho foi só uma experiência que rolou, mas nada demais. O fato de você ter 

valorizado, investigado, bancado de levar isso para frente mesmo com as minhas 

inseguranças para mim foi muito importante, porque me ajudou a enxergar o potencial 

disso. Eu acho que a gente na escola tem muito essa coisa de ir fazendo as coisas e você 

achar que não é nada demais e muito pelo contrário, as vezes a gente que não está 

fazendo direito. Por mais que eu tenha falado que já tem um tempão e o vento leva e a 

gente vai perdendo as coisas, visitar essas memórias foi muito bom para mim. Eu acho 

que é uma forma de eu conseguir enxergar coisas que não irá enxergar sozinha e 

reafirmar a importância do meu trabalho e me da confiança de que eu to fazendo um 

trabalho legal, de que eu to fazendo um trabalho importante, de que eu sou competente e 

tenho um potencial, enfim... Desde o início eu fiquei falando que não tem nada demais, 

que foi uma coisa tão sem graça e rapidinha, teve tantos problemas que eu fiquei sempre 

achando que não era uma experiência que valesse a pena ser investigada, que valesse a 

pena ser relembrada. 

2.6 - As entrevistas  

A entrevista da história de vida da professora aconteceu seguindo as etapas 

propostas por Goodson (2015, p.35). A organização para a realização da entrevista 

compreende várias etapas desde as questões de procedimento, como elaboração das 

perguntas norteadoras, a seleção do entrevistado, o cenário a ser preparado e estabelecer 

confiança com o entrevistado. Para Goodson (2015, p. 37), o uso de um gravador 
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durante a entrevista é um importante item para não quebrar o contato visual, a fim de 

não perder nenhuma ação do narrador, mas o autor também considera relevante anotar 

ideias que possam surgir e na hora da transcrição não tenhamos a oportunidade de 

perguntar. Além disso, os registros irão contribuir no momento da transcrição e análise 

da entrevista, assim como, na descrição do cenário. Muitas são as estratégias para a 

análise das entrevistas: segundo o autor, para “mergulhar na informação” (p.38) é 

necessário ler e reler as transcrições, tomando notas e organizando citações em 

categorias.  

A fim de compreender melhor a informação transmitida pelo narrador na hora da 

análise, é importante estar atento aos momentos de silêncio e pausa (p.39), mas também 

às frases seguidas das conjunções “mas” e “contudo”, pois sinalizam mudanças de 

direção cruciais no pensamento do narrador da história de vida, qualificações 

importantes, ou ainda pontos de vista alternativos que sustentam o enredo primário que 

é contado (GOODSON, 2015, p.40). Ao fim dessas etapas, o autor chama atenção para 

o feedback desse processo de entrevista da história de vida, que deverá ser remetida ao 

entrevistado pensando em uma segunda entrevista, a fim de obter o quadro completo da 

história de vida do indivíduo.  

Esses e outros pontos foram aprofundados em um segundo momento, com base 

na análise da primeira entrevista, que buscou direcionar caminhos para um novo 

encontro. Com aproximações relacionadas à preparação da entrevista narrativa, foi 

realizado o primeiro encontro com a professora investigada.  

Em tempos de ensino remoto e reuniões virtuais devido à pandemia da Covid-19 

que acometeu o mundo no final do ano de 2019 e ao longo de 2020, a entrevista 

aconteceu através de um sítio eletrônico
5
 de videoconferência, com ferramentas de 

gravação disponível. Essa foi a maneira mais segura de dar continuidade à pesquisa e à 

realização da entrevista narrativa, da qual, além da investigadora e da professora 

investigada, participou, também, a professora orientadora da pesquisa.  

O encontro virtual foi marcado com antecedência em data e hora possível para as 

partes interessadas. No dia e hora combinados, a sala virtual foi criada e o link enviado 

para a docente, que se encontrava em sua residência com seus dois cachorros. Em uma 

manhã chuvosa de sexta-feira, uma conversa informal foi realizada antes de começar a 

gravação para compartilhar momentos e experiências desse período pandêmico. Esses e 

                                                           
5
Disponível em: https://meet.jit.si/ 

https://meet.jit.si/
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outros momentos puderam ser registrados através das lentes das câmeras, inclusive sons 

externos ao ambiente e caso eles tivessem interferido em alguma informação, seria 

anotado e perguntado ao final do diálogo, como orienta Goodson (2015).  

A fim de compreender processos de aprendizagem através de algo importante 

em suas vidas, Goodson (2015, p.24) chama atenção para alguns pontos de entrada nas 

biografias das pessoas e chama esse evento de transição e apresenta quatro tipos. São 

eles: migração; família e comunidade; idade/etapas de vida e emprego. Segundo o autor, 

esses eventos constituem dimensões importantes na vida dos indivíduos e por isso, 

foram considerados relevantes para esta etapa da pesquisa e entrevista.  

A partir da primeira da entrevista, ficou clara a necessidade de explorar assuntos 

relacionados à política curricular do município e às particularidades da disciplina EA 

naquele contexto escolar.  

As pesquisas em sites da Secretaria de Educação de Maricá não localizaram 

documentos ou informação que se refiram à experiência da disciplina na cidade. A 

professora entrevistada também não dispõe de documento ou contrato. Ela passou a 

receber horas extras pelas aulas ministradas, mas isso não se configurou como uma 

nova disciplina na grade curricular. Tivemos acesso apenas ao plano municipal de 

educação, que foi usado como fonte de informação para esclarecer a presença da EA no 

ensino do município com as metas a serem cumpridas.  

No decorrer da pesquisa, buscamos compreender o percurso trilhado pela escola 

e pela professora no que tange ao desenvolvimento das ações em educação ambiental na 

instituição onde leciona. Nesse sentido, vimos a necessidade de obter respostas a esses 

questionamentos com a pessoa que responde às demandas burocráticas da escola: sua 

diretora. Entretanto, ao longo de um período após as entrevistas tentamos contato com 

ela, mas não obtivemos retorno. Ainda que a diretora tivesse demostrado interesse e 

disponibilidade para esclarecer as políticas que orientaram o desenvolvimento dessas 

ações por meio de uma entrevista, não conseguimos marcar a reunião, nem mesmo uma 

resposta virtual às questões que fizemos sobre o ensino integral.   

Cabe ressaltar que as entrevistas foram transcritas integralmente e nenhuma 

parte foi cortada. Apenas alguns vícios de linguagem que porventura possam ter 

incomodado a entrevistada quando ela recebeu o documento e áudio da entrevista para 

dar seu feedback foram retirados a pedido da mesma. É importante também ressaltar que 

os trechos separados para as mônadas passaram por uma textualização com o objetivo 

de deixar os fragmentos contextualizados.  
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 A segunda entrevista, assim como a primeira, ocorreu de forma remota, 

previamente agendada de acordo com a disponibilidade da professora. O cenário virtual 

foi o mesmo: silêncio e ambiente totalmente favoráveis para a gravação e realização da 

entrevista, que foi feita através de um programa de computador
6
 de videochamada capaz 

de gravar toda a reunião e, ao final, disponibilizar um arquivo na íntegra com vídeo e 

áudio.  

O segundo encontro buscou compreender o desenvolvimento e a dinâmica da 

disciplina educação ambiental na escola da professora investigada e como surgiu a 

oportunidade para ministrá-la. A metodologia das narrativas de Goodson contribuiu 

para o entendimento da vida da professora por meio de seu próprio relato nas 

entrevistas. Também foi possível identificar a construção da sua identidade no 

planejamento e execução dessa disciplina. Nas duas entrevistas ficou clara a 

importância da formação acadêmica, social e cidadã na construção da disciplina escolar 

investigada, o que foi possível identificar através das falas e lembranças afetivas 

compartilhadas.  

O encontro aconteceu em uma tarde de quinta-feira, pós-almoço e trabalho 

combinados à rotina da quarentena. Dessa vez, a orientadora desta pesquisa não 

participou da entrevista. Éramos nós duas, a professora investigada e sua mesa de 

trabalho repleta de papéis com anotações e eu, a pesquisadora. Foi um momento rico, no 

qual a professora trouxe alguns registros do seu trabalho em EA na escola e foi 

revivendo sua experiência, lendo algumas anotações e planejamentos de suas atividades 

da semana, relembrando situações vividas pelos alunos a partir de relatos escritos por 

eles. Um dos registros, inclusive, era o esboço da ementa do curso. Após a reunião, ela 

enviou os objetivos da proposta em EA.  

O título da ementa dessa experiência em educação integral a partir da Educação 

Ambiental era “Projeto Educação Ambiental e Sociedade”, que constava de oficinas 

com atividades práticas relacionando o meio ambiente com questões como poder 

público, lixo, consumo, alimentação, agroecologia, água, sustentabilidade etc. 

O contexto da criação dessa experiência em EA ainda é motivo de dúvida. Vale 

ressaltar as inúmeras tentativas de contato com a diretora da escola onde a professora 

desenvolveu o que chamamos de “disciplina” Educação Ambiental.  

                                                           
6
Zoom Video Communications  
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Do Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 de Maricá consta o 

planejamento de ações em EA, como visto no capítulo 1, então consideramos essa 

experiência uma contribuição para o desenvolvimento da EA no município. 

Inicialmente, a diretora mostrou disponibilidade para esclarecer essas dúvidas, mas, 

com o passar do tempo e depois de muita insistência, desistimos de solicitar uma 

entrevista, porque não houve retorno.  

A motivação para a criação da disciplina ficou clara na entrevista com a 

professora: a diretora a convidou para dar aulas no contraturno, dando autonomia para 

escolher a temática. Assim, a professora decidiu oferecer aulas de educação ambiental. 

Percebemos que a EA entrou na escola por meio de uma ação pautada na incerteza de 

continuidade, reforçada pela ausência de documentos que garantam a estabilidade da 

ação, para que pudesse, futuramente, fazer parte do currículo da escola como uma 

disciplina ou projeto permanente. Os trechos (mônada 13 e 27) mostram essa relação, 

desde a criação até as incertezas sobre a continuidade da disciplina. 

É isso que eu tenho para oferecer 

Era do conhecimento da diretora que eu tinha uma boa relação com a turma e 

ela buscou professores que também tivessem porque era uma forma de o 

aluno querer ficar ali na escola. Ela me chamou por isso. O fato de ter sido 

desenvolvido uma disciplina de EA foi porque eu falei: “É isso que eu tenho 

para oferecer”. Eu tenho muita coisa para fazer com os alunos nessa área e 

acho que vai ser muito legal. Sempre achei e defendi que era uma coisa que 

amplia os horizontes e ajuda o aluno a ser enxergar no mundo como cidadão 

e olhar ele de forma crítica 

A professora ressalta a importância da sua participação na ação desenvolvida, 

mas também comenta a respeito das instabilidades e da falta de alunos. Isso teria 

prejudicado o andamento da disciplina, embora ainda tivesse várias ações planejadas: 

 Não foram só flores 

Eu realmente tenho a sensação que foi muito proveitoso em muitos aspectos. 

Para mim também, para minha carreira foi marcante por achar que vou 

conseguir fazer tudo o que queria e colocar em prática todas aquelas coisas 

de EA e claro, não foram só flores e enfrentei muita dificuldade a começar 

pela dificuldade dos alunos frequentarem e da instabilidade do projeto. Mas 

para mim foi muito marcante e importante também, e eu aprendi muitas 

coisas ali que estão me ajudando e continuam ajudando a ser uma professora 

de ciências melhor, por vários motivos.  

A disciplina escolar é construída social e politicamente (GOODSON, 1997), 

assim como o currículo. O autor defende que os atores envolvidos nesse sistema 

empregam seus recursos ideológicos e materiais (p.27) para desenvolver suas ações 

dentro da escola, por exemplo. Na presente pesquisa, é coerente trazer as afirmações de 
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Goodson para dialogar com as ações desenvolvidas pela professora e procurar 

compreender os mecanismos sociais que operam simultaneamente em duas dimensões 

(interna e externa à escola) e que se interpenetram, resultando em padrões 

interdependentes de estabilidade e de mudança curricular (GOODSON, 1997, p. 30). 

A fala da professora na mônada 27 (“Não foram só flores”) retrata essa questão 

da estabilidade (ou instabilidade) da disciplina, que, na verdade, contou com inúmeros 

contratempos para sua ocorrência, como a flutuação dos estudantes, a não 

obrigatoriedade e às demandas externas da escola. Lima (2011, p. 63) considera que a 

criação da disciplina escolar Educação Ambiental e a presença, em sua matriz 

curricular, de conteúdos oriundos da disciplina Ciências, indicam um padrão de 

estabilidade na perspectiva de Goodson (1997).  

É conveniente ressaltar a proximidade entre nós duas, contemporâneas de uma 

mesma época de graduação, embora em turmas diferentes. Nós nos conhecemos nas 

saídas de campo em disciplinas do curso de Biologia e nos aproximamos, 

posteriormente, quando ingressamos como bolsistas em um projeto de extensão 

universitária pela UFRJ. Após o fim dessa experiência, fomos juntas para outro projeto 

extensionista (coordenado pela orientadora desta pesquisa), dessa vez em EA escolar; 

começava ali a nossa jornada acadêmica com a educação ambiental.  

Em muitas oportunidades, criamos materiais didáticos e desenvolvemos as ações 

em conjuntos com outras participantes do projeto. Era um trabalho construído a muitas 

mãos, com momentos de descontração e também de tensão, principalmente, quando a 

demanda era grande e porque muitas vezes ficávamos até as vésperas das ações 

trabalhando nos materiais a serem realizados. Os encontros do grupo aconteciam 

semanalmente e tínhamos muito trabalho, mas também muito afeto, trocas e reuniões 

regadas a café, chá, biscoitos e, nas datas especiais, bolo de milho trazido pela nossa 

orientadora. Criamos, assim, um ambiente amistoso e bastante produtivo.  

Acho importante destacar esse fato, pois, em alguns trechos das entrevistas, 

quando lidas na íntegra, surgiram falas mais intimistas devido ao período no qual 

trabalhamos juntas.  

É possível perceber nas mônadas 19 e 20, nas quais a entrevistada afirma ter 

trabalhado com reportagens, vídeos, sonho de consumo, rótulos e relação com o lixo. 

Aqui destaco alguns trechos que mostram essas atividades.  
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Atividades memoráveis – Sonhos de Consumo  

Rolou debates, teve uma oficina sobre consumo bem legal, que teve os vídeos 

da Volkswagen e o texto a roupa da vez. Estou falando um pouco por alto 

porque eu sei que você sabe do que estou falando. Fiz aquela atividade do 

Sonho de Consumo e foi bem legal porque tem o sonho de consumo e o 

sonho que não envolve consumo. Os sonhos de consumo eram: “Quero 

comprar uma casa para a minha família”, “Quero um emprego para dar uma 

condição para minha família”. Os valores da família sempre apareciam muito 

fortes e também os relacionados à carreira, construir uma família, ter 

conforto em casa com a família, passar bons momentos com as pessoas 

queridas. Por exemplo, tem um sonho de consumo (de uma menina) que era 

ter um closet imenso com maquiagens para ela ter um trabalho como 

maquiadora. Ela não queria só ter um closet de roupas, ela queria ter um 

closet cheio de instrumentos para ela trabalhar. Estava pensando no que ela 

quer desenvolver na carreira dela. Essa atividade me permitia acessar os 

interesses deles e pensar na vida que querem. 

As respostas dos estudantes corroboram com os dados da pesquisa de Bastos et 

al (2015), na qual os sonhos dos jovens que não envolviam consumo eram “manter uma 

família, ajudar”, “ter um bom trabalho”, “fazer faculdade”, entre outros. Essas respostas 

se assemelham muito àquelas relatadas pela professora em sua atividade, mas que 

também aparecem acima, na mônada 19.  

A fala dos jovens estudantes nesta atividade da disciplina educação ambiental 

mostra a sensibilidade e interesse da docente em ouvir os interesses daqueles alunos. 

Mesmo que não tenha havido um registro formal, os resultados são semelhantes aos da 

pesquisa de Bastos et al (2015) e demonstram que, apesar dos apelos da sociedade de 

consumo sobre os adolescentes, uma boa formação, trabalho, família e felicidade 

(ainda) são valores/objetivos perseguidos por eles. A pesquisa de Bastos et al concluiu 

que, ao ouvir os jovens, “podemos fazer emergir importantes questionamentos sobre 

seus próprios hábitos de consumo” (BASTOS et al, 2015, p. 10).  

 Atividades memoráveis - Lixo 

Eu tenho nas minhas anotações debates, atividades de lixo, era uma atividade 

de algum livro de práticas de educação ambiental. Tinha uma prática de 

pegar encarte de supermercado e fazer atividade em cima disso. Eu lembro 

que eles fizeram pensando nas coisas que eles vão comprar e o que poderia 

usar do encarte e reutilizar as embalagens. 

Esse trecho traz muitas recordações do período em que essas atividades foram 

criadas, pois foram momentos que nos construíram como professoras. Desenvolver 

essas práticas escolares através de ações extensionistas, com liberdade para falar sobre 

EA crítica nos fortaleceu como grupo. Essa experiência ficou marcada em nossa 

construção social e profissional.  
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No trecho a seguir, a professora enfatiza que o encontro com a EA e a 

licenciatura tornou aquele momento da graduação muito mais leve e repleto de sentido. 

Naquele período, a docente estava iniciando sua trajetória como professora de ciências 

de suas turmas e essas memórias revividas pela entrevista mostram o quanto a 

participação no projeto contribuiu em suas aulas e, no caso específico da disciplina em 

EA, contribuiu para elaborar o seu plano de curso. Isso pode ser visto no trecho da 

entrevista destacado anteriormente, ao falar da importância dessa iniciativa. 

Um projeto de extensão onde muita coisa fez sentido na vida e na prática 

Eu achei que com a Jacque no projeto de extensão muita coisa fez sentido 

para mim através da educação ambiental, encaixou no que eu acreditava e na 

visão que eu tenho do mundo. Muitas das coisas que fizeram parte da minha 

trajetória são fundamentais na minha prática como professora Eu acho que 

não tinha como a minha prática na escola estar separada de tudo isso que eu 

estava ali vivendo e ainda, o fato de eu ainda estar inserida na universidade, 

em um projeto de extensão que me inseriu no universo da pesquisa, onde 

começamos a escrever trabalhos e ir para congressos. As coisas nunca foram 

separadas, isso sempre esteve ali atravessando a minha prática e mesmo 

insegura no início da minha carreira, eu sempre achei que estava levando os 

conteúdos da EA para a sala de aula. Nos debates sobre o tema lixo, 

alimentação, água estavam sempre acompanhados de discussões que vão para 

além de responsabilizar os indivíduos e procurava entender quem são os 

verdadeiros responsáveis.  

Inclusive, ela reconhece a importância desse projeto para sua carreira. Isso pode 

ser visto no trecho da entrevista destacado acima, na mônada 5, e também a seguir 

(mônada 17), onde ela reitera o uso dos materiais didáticos em sua experiência como 

professora, sempre lembrando que eram recursos usados por ela enquanto participante 

do projeto em EA anos antes. 

Todo mundo deitado no tatame, comendo pipoca 

Teve uma aula que foi muito legal que eu abri com o poema “O Bicho”, do 

Fernando Pessoa. Passei o vídeo da Ilha das Flores, o filme o Lixo 

Extraordinário e era um momento de todo mundo deitado no tatame, 

comendo pipoca. A gente sempre parava e debatia, mas sempre em um clima 

bem descontraído e também trabalhei com reportagens sobre lixo com eles. O 

que tentei fazer no início foi trazer materiais para e a partir dali eles poderem 

escolher quais os caminhos que a gente tomaria. 

Muitos artigos e resumos foram publicados pela professora investigada enquanto 

bolsista do projeto de extensão. Eram relatos de experiência e/ou análise de materiais 

empíricos construídos nas práticas em EA no âmbito do projeto, que originaram artigos 

articulando teoria e prática. No trecho da fala acima, a docente cita a experiência com 

reportagens jornalísticas realizada nas ações com os estudantes.  



 

54 
 

Um trabalho que tem a professora investigada como coautora cita o uso de um 

recurso didático produzido a partir de recortes de jornais e foi apresentado em um 

evento da área de Ensino de Ciências e Biologia (FIGUEIRA et al, 2014). A 

“hemeroteca socioambiental”, como foi chamado o material, é um conjunto de recortes 

de jornais acumulados ao longo de anos pela orientadora dessa dissertação e 

coordenadora do projeto, no tempo em que era professora de ciências, com o objetivo de 

utilizá-los em sala de aula, abordando temas relacionados à Ecologia, meio ambiente e 

saúde, dentre outros.  

Essas reportagens foram armazenadas e catalogadas pelos bolsistas do referido 

projeto, com o objetivo de serem utilizadas como material didático e de estudos, em 

oficinas de formação inicial e continuada de professores, (FIGUEIRA et al, 2014). As 

autoras confirmam ainda o uso pontual da “hemeroteca socioambiental” em ações como 

oficinas de Educação Ambiental, aulas de ciências e biologia, mas também no contexto 

da licenciatura em ciências biológicas. O material didático também foi usado como 

inspiração para a produção de textos com a temática sobre o lixo a serem utilizados nas 

oficinas no projeto. A “Hemeroteca Socioambiental” pode ser acessada em 

http://eapeb.blogspot.com/p/hemeroteca.html, disponibilizada no blog do projeto 

Educação Ambiental com professores da escola básica (EAPEB)  

A pesquisa intitulada “Sonhos de Consumo” também foi inspiração da 

professora, coautora do trabalho, em sua experiência em sala de aula. Essa atividade foi 

destacada na mônada 19, relatada anteriormente. Esse estudo foi um desdobramento das 

ações do projeto de extensão universitária ao qual estava inserida e, de acordo com 

Bastos et al (2015), buscou identificar o que mobiliza os jovens material e 

simbolicamente, a partir de uma oficina realizada com 363 alunos do sexto ao nono 

anos que culminou em duas perguntas finais: “qual é o seu sonho de consumo”? e “qual 

é o seu sonho que não envolve consumo”?  

Naquela oportunidade, as respostas foram organizadas em tabelas. Em relação 

aos sonhos que não envolvem consumo, os autores destacam algumas respostas 

predominantes como “ter uma carreira bem sucedida”, “fazer coisas boas” e “constituir 

família”. 

É interessante também observar a boa relação da docente com a turma desde o 

diálogo para planejamento das atividades. Ela deixou claro na entrevista que explicou 

para seus alunos a proposta da disciplina e que iriam juntos pensar o cronograma. Nas 

mônadas 13, 14 e 15 temos uma ideia de como a disciplina começou e foi organizada:  

http://eapeb.blogspot.com/p/hemeroteca.html
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É isso que eu tenho para oferecer 

Era do conhecimento da diretora que eu tinha uma boa relação com a turma e 

ela buscou professores que também tivessem porque era uma forma de o 

aluno querer ficar ali na escola. Ela me chamou por isso. O fato de ter sido 

desenvolvido uma disciplina de EA foi porque eu falei: “É isso que eu tenho 

para oferecer”. Eu tenho muita coisa para fazer com os alunos nessa área e 

acho que vai ser muito legal. Sempre achei e defendi que era uma coisa que 

amplia os horizontes e ajuda o aluno a se enxergar no mundo como cidadão e 

olhar ele de forma crítica. 

Vertentes da Educação Ambiental  

O que nós fizemos nesse projeto integral? Logo a primeira aula eu fiz uma 

introdução falando das vertentes da EA para mostrar as possibilidades e para 

me posicionar e dizer qual era o nosso trabalho ali.  A partir dali eu acho que 

foi bom ter se posicionado porque em vários momentos eu consegui 

perguntar qual era a vertente de determinadas coisas que iam aparecendo em 

nosso caminho e deles conseguirem identificar as vertentes: crítica e a 

conservacionista. Ao longo de nossas aulas isso voltou de forma recorrente. 

A proposta da disciplina 

Quando a diretora veio falar comigo, ela me pediu para fazer uma ementa do 

curso. Mais do que o desenvolvimento pessoal, estava pensando no 

desenvolvimento deles como cidadãos e deles se situarem na sociedade. O 

título que eu dei foi “Educação Ambiental e Sociedade” e fazer oficinas com 

práticas relacionando questões do meio ambiente com as do cotidiano, lixo, 

consumo, alimentação, água. Desde o início de maio até outubro tivemos 

vários encontros. 

A EA apresenta vertentes com diferentes concepções, construídas 

historicamente. Layrargues & Lima (2014) entendem que a EA é um campo social de 

disputas internas pela hegemonia das correntes político-pedagógicas, identificadas como 

as três macrotendências da Educação Ambiental: a Conservacionista, a Pragmática e a 

Crítica. Na mônada 14 (“vertentes da Educação Ambiental”) a professora se posiciona e 

apresenta as possibilidades de pensamentos dentro da EA e considera ter sido 

fundamental para alimentar os debates nos encontros.  

É importante compreender a diferença entre as três vertentes da EA: na 

conservacionista a dimensão afetiva em relação à natureza, o desenvolvimento humano 

e a mudança do comportamento individual são valorizadas, enquanto a vertente 

pragmática é uma valorização do comportamentalismo e surge como uma atualização 

para o capitalismo de mercado.  A vertente crítica defende a indissociabilidade entre as 

questões sociais e as ambientais. 

Nesta mônada sobre as tendências da EA ela não cita a pragmática, entretanto, o 

conhecimento da docente adquirido ao longo da sua formação social e acadêmica revela 

a compreensão desses termos, mesmo que não tenha aparecido nesta fala.  
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Nas mônadas seguintes (16, 17 e 18) percebemos como era a relação entre 

professora e os jovens. Inclusive, uma ex-aluna daquela época relembrou os momentos 

vividos por ela enquanto participante da disciplina e trouxe boas recordações para a 

docente.  

A lembrança de uma aluna 

Em uma reunião de pais uma aluna que estava nessa turma e agora 

acompanha os sobrinhos que estudam na escola pediu a palavra ao final da 

reunião e falou assim: “Eu queria muito falar porque essa escola é muito 

importante e teve um significado muito forte na minha vida” e foi falando de 

como o projeto integral impactou ela e como foi importante estar na escola 

no contraturno e participar de todas as atividades. Lembrou das atividades da 

minha disciplina e de outras. Foi algo que todo mundo ficou impactado 

porque ninguém esperava isso em uma reunião de pais e uma ex-aluna faz 

uma declaração de como ela ama a escola, sente saudades e como a escola foi 

importante e como aquelas tardes para ela foram marcantes.  

Todo mundo deitado no tatame, comendo pipoca 

Teve uma aula que foi muito legal que eu abri com o poema “O Bicho”, do 

Fernando Pessoa. Passei o vídeo da Ilha das Flores, o filme o Lixo 

Extraordinário e era um momento de todo mundo deitado no tatame, 

comendo pipoca. A gente sempre parava e debatia, mas sempre em um clima 

bem descontraído e também trabalhei com reportagens sobre lixo com eles. O 

que tentei fazer no início foi trazer materiais e a partir dali eles poderem 

escolher quais os caminhos que a gente tomaria. 

Ampliando os debates 

Tiveram coisas que os alunos viam em nossa aula e queriam muito falar com 

outras pessoas, passar isso para frente. Como a gente estava no contraturno, 

estava tendo aula de outras turmas e a do oitavo ano tinham pessoas de idade 

próxima, todos se conheciam e então fizemos os debates, inclusive sobre 

racismo porque acabou surgindo e eles tiveram essa vontade e eu dei essa 

liberdade. Teve outro debate com o sexto ano sobre coleta seletiva e lixo. 

Isso me chamou muita atenção porque surgiu deles a vontade de dividir com 

outras pessoas e eles lamentavam quando alguém faltava.  

Nas mônadas 21 a 26 (esta última, inclusive, tem o nome de “compartilhar 

conhecimento”) aparece a boa relação e os planejamentos realizados com a turma. 

Foram muitas ideias que por um momento saíram dos planos e foram colocados em 

prática. Na mônada 24, observa-se a autonomia e confiança dada aos alunos pela 

professora.   

Trilha guiada pelos alunos 

Estava tentando fazer uma trilha perto da escola e que os alunos conheciam, 

só que eu não. Pensei que eles poderiam guiar a turma, pois conheciam o 

local e confiava neles para isso e estaria lá como responsável. No final das 

contas não rolou, a diretora embarreirou porque ela se informou e descobriu 

que o lugar foi interditado pela defesa civil. Então a gente faria uma coisa 

proibida e perigosa. Eu achei que teria sido muito legal fazer uma trilha com 

eles sendo protagonistas, sendo os guias porque eles que conhecem e são da 

região. A minha intenção era valorizar isso e infelizmente não rolou outras 

trilhas. 
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Na mônada 23, se percebe todo o esforço em entrar em contato com secretarias 

da prefeitura e organizar, junto à direção da escola, uma saída de campo que culminou 

com um banho de cachoeira. A professora mostrou muita satisfação por aquele 

momento, pois, na primeira entrevista, ela relata as trilhas realizadas com seu pai e o 

quanto aquele contato com a natureza a tocou enquanto criança e adolescente.  

Banho de cachoeira 

A gente teve uma excursão com os alunos por conseguir contato com uma 

secretaria, em Maricá, no Espraiado que é uma área de reserva. Pessoas que 

trabalhavam lá com Educação Ambiental nos guiaram e levaram para fazer 

trilha. Foi super legal! Foram outros profissionais da escola junto também 

para me dar suporte. Depois que a gente fez a trilha, até o tempo de o ônibus 

chegar, entramos em uma cachoeira presente no local. Todo mundo queria 

entrar na cachoeira de roupa, de uniforme da escola... Foi do jeito que estava! 

Alguns ainda tiveram a oportunidade de ir até em casa e colocar um short, 

alguma coisa assim. Eu mesma entrei, molhei toda a minha roupa e todo 

mundo entrou. Eu sei que essas coisas marcam, me marcaram quando 

criança. É o tipo de coisa que eu acho importante e acho que a gente 

conseguiu desenvolver com eles e incentivou a fazer outras.  

Outras atividades foram idealizadas pra acontecer em eventos da escola ou 

dentro da disciplina, como feira de ciências (mônada 25) e momentos para compartilhar 

conhecimento e feira de profissões (mônada 26).  

Feira de Ciências 

A gente decidiu participar da feira de ciências e ia preparar uma composteira. 

Trabalhamos na ideia de ir pensando juntos e cada um tinha sua tarefa.  

Chegamos a preparar a composteira e o cartaz, mas acabou não indo para a 

feira de Ciências porque a gente estava aos trancos e barrancos do projeto ser 

descontinuado. O projeto não vai continuar, mas vamos fazer esse esforço e 

vamos terminar de encaminhar essas coisas para a feira de ciências. No final 

quem tinha ficado responsável por algo, levou o cartaz para casa e nunca 

trouxe, o outro que iria trazer o balde depois de um tempo falou que na 

verdade não conseguiu. Começou a ir dando desencontros e acabou se 

perdendo. Tenho esse registro separando as tarefas para a composteira e o 

cartaz que a gente começou a fazer anotando o que era uma composteira para 

apresentar na feira de ciências.  

Compartilhar conhecimentos 

Depois da compostagem eles queriam fazer algo para compartilhar os 

conhecimentos e pensar o que poderiam trazer, por exemplo: “A Bruna sabe 

pintar e desenhar”, então em uma quarta feira ela vai ensinar isso para os 

colegas. “A aluna Tainá sabe costurar”, então nesse dia ela ensina para os 

colegas. Uma aluna lembrou que a mãe fazia um tipo de arranjo específico e 

ficou super animada de ensinar para a gente. Várias coisas foram surgindo e a 

gente ainda tinha fôlego e planos quando o projeto foi descontinuado. A 

gente também estava desenvolvendo uma feira de profissões e ideia eram eles 

escolherem quais profissões teriam interesse e a gente chamar profissionais 

para falar daquelas profissões. Começamos a organizar o evento juntos e 

também acabou não rolando. Nesse momento ele já estava perdendo fôlego 

por causa da baixa adesão. Tinham sempre os mesmos 10 alunos, só que não 

era o suficiente para seguir o projeto. 
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2.7 - Formação docente: a contribuição da EA no contexto da extensão 

universitária 

Analisando a primeira entrevista, da qual foram selecionadas as mônadas 4 e 5 

(“Vivências da graduação e o encontro com meu lugar” e “Um projeto de extensão que 

deu sentido à vida e à prática”, respectivamente) a respeito das motivações na formação 

docente foi possível perceber que, ao longo da graduação, a sua formação em EA e 

cidadã/social foram se estabelecendo  a partir da participação em movimentos estudantis 

e também nas relações estabelecidas na licenciatura e na experiência no projeto de 

extensão. Podemos destacar que as experiências extensionistas e aquelas vivenciadas na 

academia constituíram o processo de formação docente, mas também contribuíram na 

consolidação dos seus princípios sobre a educação.  

Vivências da graduação e o encontro com meu lugar 

Quando entrei na faculdade fiquei bem decepcionada! Nada que a gente 

aprende tinha a ver com as coisas que eu me interessava na Biologia. Tive 

muita dificuldade de me sentir pertencente na faculdade, sempre achei um 

ambiente muito elitizado, não conhecia o universo acadêmico, não conhecia o 

que era ser um biólogo... Para mim, tinham poucas pessoas negras e me 

deparei com essa questão de raça e classe. Eu vim de uma família de classe 

média, mas naquele ambiente tinham pessoas da elite. Realmente não me 

encontrei e fiquei muito desmotivada e que me segurou na faculdade foi o 

C.A [centro acadêmico]. Então comecei a participar de projetos e militar no 

movimento estudantil, ir para eventos nacionais e regionais. Foi aí que eu tive 

contato com muitas coisas assim que realmente foram muito fundamentais 

para mim e consegui enxergar identidade de classe, enxergar as injustiças e 

as contradições do sistema que a gente vive, tive mais contato com o 

Marxismo e Movimentos Camponeses, teve também Agroecologia e o 

Projeto Capim Limão. Foram várias coisas que eu fui sendo apresentada e foi 

quando surgiu a Jacque na minha vida! Encontrei o viés da educação 

ambiental que fazia sentido para mim e não estava encontrando em lugar 

nenhum. A licenciatura também ajudou, pois encontrei pessoas em meu 

caminho que deram outro significado para a faculdade. Realmente o que me 

salvou e o que me fez achar o meu lugar ao sol e me encontrar dentro da 

biologia foi encontrar a área da educação e área da educação ambiental 

crítica.  

Um projeto de extensão que deu sentido à vida e à prática 

Eu achei que com a Jacque no projeto de extensão muita coisa fez sentido 

para mim através da educação ambiental, encaixou no que eu acreditava e na 

visão que eu tenho do mundo. Muitas das coisas que fizeram parte da minha 

trajetória são fundamentais na minha prática como professora. Eu acho que 

não tinha como a minha prática na escola estar separada de tudo isso que eu 

estava ali vivendo e ainda, o fato de eu ainda estar inserida na universidade, 

em um projeto de extensão que me inseriu no universo da pesquisa, onde 

começamos a escrever trabalhos e ir para congressos. As coisas nunca foram 

separadas, isso sempre esteve ali atravessando a minha prática e mesmo 

insegura no início da minha carreira, eu sempre achei que estava levando os 

conteúdos da EA para a sala de aula. Nos debates sobre o tema lixo, 

alimentação, água estavam sempre acompanhados de discussões que vão para 



 

59 
 

além de responsabilizar os indivíduos e procurava entender quem são os 

verdadeiros responsáveis.  

As Universidades públicas podem contribuir para a formação docente em EA na 

graduação.  De acordo com Oliveira e Carvalho (2012), a PNEA possibilita a criação de 

espaços que trabalhem a EA através da extensão universitária, introduzindo-a de forma 

interdisciplinar e transversal; entretanto, no nível superior é facultada a criação de 

disciplinas nas áreas voltadas aos aspectos metodológicos. Por outro lado, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Ambiental apontam para opções mais concretas 

através da criação de disciplinas que tratem de aspectos metodológicos da EA e também 

salientam a criação de espaços de pesquisa e extensão que levem em conta os contextos 

socioambientais dos estudantes. (OLIVEIRA & CARVALHO, 2012, p. 257). Nesse 

sentido, a formação de professores está associada a políticas públicas curriculares e 

pode ser justificada em:  

Se entendermos a EA como uma prática educativa que procura articular os 

aspectos políticos, sociais, econômicos e ambientais no processo de formação 

dos sujeitos-cidadãos e a escola como espaço socialmente definido para a 

concretização dos processos educativos formais, a preparação do professor, 

visto como mediador desses processos, ganha relevância significativa do 

ponto de vista social e cultural. Assim, não podemos deixar de considerar que 

a inclusão da temática ambiental no processo de formação docente é hoje 

uma das exigências, dentre outras de natureza diversa, para que a escola 

tenha condições objetivas e concretas de cumprir sua função social. 

(OLIVEIRA & CARVALHO, 2012, p.253). 

A formação de um docente tem início na educação superior, que tem como 

função primordial articular o ensino, a pesquisa e a extensão. Para Severino (2016), 

essas finalidades significam profissionalizar, iniciar à prática científica e contribuir para 

a formação da consciência social. Nesse sentido, é importante ressaltar as finalidades 

acadêmicas e sociais da Universidade para a formação dos estudantes, que, através de 

mediações pedagógicas presentes nos currículos no espaço/tempo, venham despertar a 

consciência social. 

A extensão universitária atua também como uma esfera na formação de 

professores e professoras, afinal, inúmeras relações são estabelecidas no âmbito do 

ensino superior. Para Soares et al (2014), as atividades de extensão devem estar 

articuladas ao ensino e à pesquisa. A inserção de ações extensionistas nas escolas, para 

as autoras, privilegia a observação de estratégias e mediações didáticas criadas pelos 

professores em suas salas de aulas, bem como a inserção curricular da Educação 

Ambiental nas disciplinas escolares.  
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Essas ações possuem grande potencial formativo para os estudantes 

universitários, afinal, a inserção no ambiente de pesquisa e extensão, sobretudo, quando 

inseridos na escola, contribuem na formação inicial dos estudantes. A observação e a 

troca de experiência com os docentes das instituições formam um leque de 

possibilidades para o desenvolvimento de práticas e pesquisas. 

As contribuições de um projeto de extensão em EA na formação acadêmica e 

cidadã de estudantes de Ciências Biológicas de uma universidade pública que 

participaram como bolsistas do mesmo foi objeto de estudo do trabalho de Soares 

(2018). Essa obra contou com uma análise a partir de uma entrevista semi-estruturada 

na qual foi possível observar os possíveis desdobramentos da experiência dos bolsistas e 

ex-bolsistas em atividades docentes posteriores à participação no projeto. Naquela 

ocasião, a autora concluiu que a experiência obtida por meio das atividades práticas e 

das discussões teóricas do grupo, proporcionou aos entrevistados conhecimentos e 

debates acerca das macrotendências da Educação Ambiental, amparados pela EA 

Crítica.  

Em Soares (2018), os entrevistados eram ou foram estudantes da licenciatura em 

Ciências Biológicas e se mostraram motivados para desenvolver discussões da EA 

Crítica com seus alunos e alunas, articulando-as aos conteúdos curriculares de Ciências 

e Biologia em suas aulas. Da mesma forma, na pesquisa aqui relatada, a docente 

afirmou ter planejado suas atividades incentivadas por sua experiência no projeto de 

extensão. Em diferentes ocasiões, suas ações contavam com questões da EA a partir de 

debates e da reflexão socioambiental.  

A extensão universitária como ação e comunicação entre universidade e 

sociedade visa contribuir, a partir de ações acadêmicas e sociais, para a criação de um 

vínculo produtivo entre ambas, visando sua transformação por meio do conhecimento. 

A partir desse cenário e do vínculo criado, a educação e mais especificamente a 

formação docente, constituem um campo de atuação integrador dentro do contexto 

extensionista, conforme aponta Figueira (2017). Como destacado nas entrevistas da 

docente, a extensão universitária contribuiu de forma positiva em sua formação inicial, 

assim como o próprio encontro com a licenciatura.  

A experiência vivenciada pela professora foi em um projeto que desenvolve, 

desde 2010, um trabalho de extensão, ensino e pesquisa em educação ambiental crítica 

em diálogo com estudantes universitários, alunas e alunos e docentes de escolas 

públicas. O grupo produz materiais didáticos, oficinas e cursos e estabelece parcerias 
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com instituições de ensino e pesquisa. Essas e outras informações podem ser 

encontradas no blog
7
 e redes sociais

8
 do projeto. As ações desenvolvidas e produzidas 

são registradas e os conteúdos são divulgados nos sítios eletrônicos de informação. Os 

recursos e registros disponíveis são os materiais didáticos, oficinas, cursos, a 

hemeroteca socioambiental, uma biblioteca socioambiental com títulos de livros, 

cartilhas, DVD‟s entre outros.  

Ao longo dos anos, o projeto alcançou muitas parcerias com instituições de 

ensino. No blog também é possível encontrar relatos dos trabalhos realizados em 

parceria com escolas municipais e federais da cidade do Rio de Janeiro, onde foram 

desenvolvidas atividades com professores e professoras de Biologia e Ciências e 

também de educação infantil, em ações como saídas de campo, produção de hortas etc. 

Outras parcerias foram firmadas ao longo dos 12 anos de existência desse grupo e 

envolvem outros coletivos dentro da extensão universitária, como grupos que trabalham 

a temática da agroecologia, por exemplo, mas também projetos preocupados com o bem 

estar social. 

Dentro do contexto da extensão universitária desse grupo são desenvolvidas 

pesquisas sobre a relação entre juventude e consumo e educação escolar, bem como 

sobre a interface entre Educação Ambiental crítica e Ensino de Ciências. Por fim, o 

projeto em tempos de pandemia dedicou-se a outras frentes de trabalho. 

Essas lembranças podem ser revividas nas mônadas 17 (“Todo mundo deitado 

no tatame, comendo pipoca”), 19 (“Atividades memoráveis – Sonho de Consumo”), 20 

(“Atividades memoráveis – Lixo) e 21 (“Vamos fazer nossa horta?”). Sobre essa última, 

mesmo que não tenha falado diretamente de uma atividade realizada por ela enquanto 

bolsista do projeto, a docente relata no final ter trabalhado com vídeos e o guia 

alimentar, que são materiais didáticos produzidos e/ou usados no âmbito das ações do 

projeto de extensão. A narrativa das entrevistas traz elementos que demonstram o 

quanto aquele período enquanto aluna da licenciatura foram fundamentais para a sua 

formação docente.   

Termino a análise das mônadas com a última delas (mônada 28 - Achei que não 

era nada demais) a qual se refere, na verdade, ao início e ao final da disciplina 

desenvolvida. É possível ver que, apesar do pouco tempo de duração dessa experiência, 
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a docente colocou em prática toda a sua vivência e aprendizagens adquiridas em sua 

formação inicial enquanto aluna do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e 

bolsista de um projeto de extensão em EA, mas não somente. Os caminhos da docente 

também foram construídos desde a sua infância, passando por sua formação e pela sua 

prática docente. 

Achei que não era nada demais 

Eu só tenho a agradecer, eu realmente fiquei achando que não era nada 

demais e que o meu trabalho foi só uma experiência que rolou, mas nada 

demais. O fato de você ter valorizado, investigado, bancado de levar isso para 

frente mesmo com as minhas inseguranças para mim foi muito importante, 

porque me ajudou a enxergar o potencial disso. Eu acho que a gente na escola 

tem muito essa coisa de ir fazendo as coisas e você achar que não é nada 

demais e muito pelo contrário, as vezes a gente que não está fazendo direito. 

Por mais que eu tenha falado que já tem um tempão e o vento leva e a gente 

vai perdendo as coisas, visitar essas memórias foi muito bom para mim. Eu 

acho que é uma forma de eu conseguir enxergar coisas que não ira enxergar 

sozinha e reafirmar a importância do meu trabalho e me da confiança de que 

eu to fazendo um trabalho legal, de que eu to fazendo um trabalho 

importante, de que eu sou competente e tenho um potencial, enfim... Desde o 

início eu fiquei falando que não tem nada demais, que foi uma coisa tão sem 

graça e rapidinha, teve tantos problemas que eu fiquei sempre achando que 

não era uma experiência que valesse a pena ser investigada, que valesse a 

pena ser relembrada. 

O primeiro encontro teve a intenção de investigar, a partir de uma questão 

norteadora, a trajetória acadêmica, profissional e familiar da professora, inserindo a 

educação ambiental nesse relato. Ainda dentro deste item, buscamos compreender 

também a ocorrência dos eventos de transição e sua influência no processo de 

aprendizagem e construção da identidade docente, inserindo esses itens na pergunta 

dirigida a ela. Com a entrevista, ficou clara a necessidade de explorar assuntos 

relacionados à política curricular do município e às particularidades da disciplina EA 

naquele contexto escolar.  

Esses elementos nos remetem a Goodson (2015, p. 24) em relação aos eventos 

que constituem dimensões importantes das vidas dos indivíduos, os chamados eventos 

de transição, já citados anteriormente. Nessa investigação foi possível perceber diversos 

momentos e episódios que marcaram a docente para a construção da sua identidade e 

aprendizagem como defende Goodson, a partir dos pontos de entrada nas biografias das 

pessoas, que são: migração; família e comunidade; idade/etapas de vida; e emprego. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa com estudos de história de vida e sobre o trabalho de professores 

como construção social (GILL e GOODSON, 2015) nos permite enxergar o indivíduo a 

partir de suas escolhas e experiências vividas no passado e no presente dentro dos seus 

contextos, sobretudo, os sociais. Dentro desse cenário, esta investigação buscou 

compreender, a partir dos relatos de uma professora, os acontecimentos de sua vida 

pessoal, desde sua infância, adolescência, graduação e formação, como caminhos 

construídos para a idealização de uma disciplina educação ambiental na escola em que a 

mesma leciona.    

A influência de movimentos sociais ao longo da graduação, a própria 

licenciatura e a participação em um projeto de extensão da UFRJ, onde fez sua 

graduação, foram determinantes na formação inicial docente da professora investigada. 

Para Soares (2018), a participação como bolsista do projeto de extensão impactou a 

construção da identidade docente da professora e as aprendizagens adquiridas naquele 

momento se refletem em seus relatos e no próprio desenho da disciplina que ministrou, 

no contra turno de sua escola.   

Participar de ações dessa natureza ainda na formação influencia a maneira que a 

EA irá aparecer em nossas práticas em sala de aula. A professora da atual pesquisa 

também foi entrevistada em pesquisa desenvolvida na especialização (SOARES, 2018) 

sobre formação inicial e a influência da extensão na formação docente. Naquele 

momento, a docente já lecionava a disciplina ciências e relatou não conseguir colocar 

em prática o aprendizado adquirido no projeto de extensão, devido à falta de tempo na 

grade curricular.  Na atual pesquisa o discurso mudou: apesar das inúmeras limitações 

para ministrar a disciplina EA na escola, ela conseguiu fazer um plano de curso e, na 

medida do possível, desenvolveu diferentes ações inspirada nas atividades do projeto, 

adaptadas às demandas e possibilidades da escola.   

Por que esses trabalhos têm importância para a educação ambiental? 

Consideramos que a presença da EA na escola e sua valorização a partir de atividades 

teóricas e práticas é fundamental para fortalecê-la nos contextos escolares. É importante 

salientar que o que chamamos de “disciplina” foi algo não formalizado como tal, nem 

como política, nem mesmo como projeto respaldado pela gestão e/ou pelo corpo 

docente da escola. Surgiu, como relatado, de uma proposta de atividades no contraturno 

– uma política do município de Maricá – e do desejo da professora de inserir a educação 
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ambiental crítica de forma mais efetiva na escola, já que, em sua atividade como 

professora de Ciências, não tem conseguido dar seguimento a esse projeto. 

Consideramos que a EA entrou na escola como disciplina porque reunia alguns 

elementos comuns às disciplinas escolares sedimentadas e estabilizadas no currículo: 

tinha uma proposta criada pela professora, um desenho curricular, tempo na grade 

horária e estudantes que participavam ativamente das aulas, embora em pequeno 

número devido à não obrigatoriedade de participação fora do horário “oficial” de 

funcionamento da escola. Na experiência estudada por Lima (2011), a disciplina 

educação ambiental, mesmo formalizada como política curricular na rede, foi retirada 

da grade devido a disputas políticas no município no qual a disciplina foi criada. Este 

fato é emblemático para a compreensão das disputas envolvidas na criação e extinção de 

disciplinas ou componentes curriculares como educação ambiental, educação 

quilombola, educação sexual e outros.   

O fato de no início da fase de escrita da dissertação termos sido acometidos pela 

Pandemia da COVID 19, seguido de isolamento social, trabalho e estudo remoto 

comprometeu algumas questões da pesquisa. Por exemplo, a impossibilidade de agendar 

uma entrevista presencial com a diretora da escola e com o coordenador de educação 

ambiental do município.  

Devido à falta de retorno e informação a respeito das políticas públicas do 

município, assim como seu desenvolvimento na escola, algumas questões ficaram 

abertas e esta pesquisa foi concluída apenas com as informações obtidas na entrevista 

e/ou documentos encontrados a partir de pesquisas realizadas livremente em canais de 

busca na internet. Ressalto que, os contatos realizados com a diretora sempre foram de 

forma amigável e em diversos momentos obtive retorno das mensagens, com pedidos de 

desculpas pela demora, mas sem nenhuma conclusão. Em uma das mensagens solicitei 

as respostas via áudios para entender algumas questões como: surgimento da disciplina 

EA na escola (contexto de criação/mobilização/escolha da professora), se a disciplina 

teria acontecido em outras unidades escolares e o que desmobilizou essa experiência. 

Foi uma tentativa de entender como teria surgido a EA na escola e as expectativas 

criadas para a disciplina.  

Infelizmente a disciplina teve uma duração curta devido à evasão dos estudantes 

das aulas realizadas no contra turno, dentre outros motivos, pelo fato de as mesmas não 

serem obrigatórias. Os estudantes estavam acostumados a frequentar a escola apenas em 

um turno e assumiam outras atividades no período da tarde, entretanto, a docente 
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contava que os alunos participassem no contraturno para o projeto não acabar. Os 

discentes interessados na disciplina compareciam sem nenhum tipo de compensação, 

isto é, estavam reunidos e envolvidos naquele ambiente interessados no aprendizado, 

nas trocas e na construção da educação ambiental na escola.  

É importante ressaltar que a EA naquela escola teve um espaço físico e, mesmo 

sendo algo informal, teve respaldo da direção para além da formalidade curricular. 

Houve, portanto um interesse no fortalecimento da educação ambiental na escola. 

 Pensando nos conflitos históricos acerca das disciplinas escolares, sobretudo a 

EA, é relevante considerar a existência dessa experiência. Por mais instabilidades que 

possam ter ocorrido, uma nova disciplina foi criada naquele contexto escolar e 

promoveu mecanismos de mudanças curriculares, tendo em vista a construção do 

próprio currículo por parte da docente. 

A metodologia utilizada de narrativas e histórias de vida foi produtiva para 

identificar na história de vida dessa professora, vivências familiares, escolares e 

acadêmicas que participaram da formação de sua identidade docente. A pesquisa buscou 

investigar uma ação pontual em educação ambiental em um município do Estado do Rio 

de Janeiro e descobriu um trabalho rico e repleto de discussões teóricas e práticas sobre 

o ambiente e a sociedade.  

Foi uma disciplina idealizada e construída por uma jovem professora, que, com a 

liberdade e a autonomia concedida pela escola, encontrou uma forma de trabalhar a 

Educação Ambiental, mas também buscou refletir sobre o cuidado e o respeito com o 

próximo. Ela reuniu adolescentes no contraturno escolar para discutir sobre seus sonhos 

e objetivos na vida, suas habilidades e conhecimentos, valorizando a fala de cada aluno 

e aluna. Essa ação, sem dúvida, confirma que o diálogo realizado de forma crítica e 

democrática dentro do ambiente escolar, bem como a formação da professora em 

educação ambiental são elementos que fortalecem um projeto de educação pública de 

qualidade. Cabe destacar também que, apesar do fim do projeto naquele ano de 2019, a 

docente ainda carrega o desejo de repetir a experiência em uma nova oportunidade.  

Por fim, devo destacar estarmos vivenciando um momento repleto de incertezas 

dentro do contexto da pandemia da Covid-19, no qual nós professores e professoras, 

pesquisadores e pesquisadoras tivemos que conviver com as inseguranças impostas a 

essa nova condição para continuar com as pesquisas e o trabalho docente de forma 

remota, buscando manter o equilíbrio entre corpo e mente. Foi e está sendo difícil nos 

adaptarmos a essa realidade de ser irmã, irmão, filha, filho, pai, mãe, companheiro, 
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companheira, amigo, amiga, enfim, um ser humano capaz de manter suas relações 

sociais a distância e ainda assim, ser resistência diante de tantas adversidades.  

Essa pesquisa, atravessada por dificuldades de todas as naturezas (seu contexto 

de realização no meio da pandemia de COVID-19, a impossibilidade de entrevistar a 

diretora da escola, questões de ordem emocional, orientação a distância, pouca clareza 

da docente em relação ao projeto ensino integral da escola onde leciona etc.), é um 

reflexo deste momento, mas também se insere na disputa por uma educação pública de 

qualidade e socialmente referenciada. Dessa experiência, trago inúmeras lembranças do 

convívio com minha orientadora; das angústias, medos e expectativas; das entrevistas 

com a professora que generosamente se prontificou a participar da mesma, e que, a 

partir de seus relatos, se deu conta da riqueza do trabalho que desenvolveu e da forte 

influência de suas vivências universitárias em seu fazer docente. Tudo isso me 

fortaleceu e me trouxe alento em meio a tanta tristeza, dor e perdas.  

Parto, agora, para uma nova aventura: a de ser mãe do Fred, que eu e meu 

companheiro esperamos para dezembro. É por ele e pelos que ainda vierem, que cultivo 

a esperança que nos ensinou Paulo Freire: esperança na luta, no afeto e na resistência. 

Finalizo com uma citação deste autor, que tem inspirado gerações de estudantes e 

professores:  

 

“(...) necessária e urgente se fazem a união e a rebelião das gentes contra a ameaça que 

nos atinge, a da negação de nós mesmos como seres humanos submetidos à „fereza‟da 

ética do mercado”. (FREIRE, 2006, p.128). 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANDRADE; Maria Carolina Pires; PICCININI; Cláudia Lino. Educação Ambiental na 

Base Nacional Comum Curricular: retrocessos e contradições e o apagamento do debate 

socioambiental. Atas: IX Encontro Pesquisa em Educação Ambiental, Juiz de Fora - 

MG 13 a 16 de agosto de 2017, Universidade Federal de Juiz de Fora, 2017. Disponível 

em: <http://epea.tmp.br/epea2017_anais/pdfs/plenary/0091.pdf>. Acesso em: 

setembro/2020. 

 

ARAÚJO, Maria Inêz Oliveira; DOMINGOS, Patrícia. Perspectiva teórico-

metodológica da educação ambiental na escola. Pesquisa em Educação Ambiental, 

vol.13, n.1 – pags. 182-195, ago./2018. Disponível em: <https://doi.org/10.18675/2177-

580X.vol13.n1.p182-195>. Acesso em: outubro/2020. 

 

ARAÚJO, Maria Inêz Oliveira; MODESTO, Mônica Andrade; SANTOS, Tatiana 

Ferreira. Caminhos e dilemas da educação ambiental no contexto escolar. Pesquisa em 

Educação Ambiental, vol.11, n.2 – pags. 129-136, out./2016. Disponível em: 

<https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol11.n2.p126-133>. Acesso em: outubro/2020. 

 

ASSUMPÇÃO, Thaís Lourenço. A Prática do Princípio: a indissociabilidade entre 

Universidade, Escola e Sociedade. Rio de Janeiro, 2019. Dissertação (Mestrado em 

História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia) Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.  

 

BASTOS, Caio Bertha; SOARES, Alessandra Gonçalves; FIGUEIRA, Maira Rocha;  

ASSUMPCAO, Thais Lourenço; Jacqueline Girão Soares. „Sonhos de Consumo‟: uma 

pesquisa com jovens de duas escolas públicas do município do Rio de Janeiro. In: VIII 

Encontro Pesquisa em Educação Ambiental, 2015, Rio de Janeiro. Anais do VIII 

EPEA. Rio de Janeiro: VIII EPEA, 2015, p.1-12. Disponível em: 

<http://epea.tmp.br/epea2015_anais/pdfs/plenary/98.pdf>. Acesso em: junho de 2021. 

 

BENJAMIN, Walter. A Infância em Berlim por volta de 1900. In: BENJAMIN, Walter. 

Obras Escolhidas II: Rua de mão única. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 

 

BRASIL, Presidência da República (Casa Civil): LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 

1999. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm> 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular: educação é a base. 

Brasília: MEC, 2017. 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: temas transversais. Secretaria de 

Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 439 p. 

 

Brasília: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2006. 

Educação na diversidade: o que fazem as escolas que dizem que fazem educação 

ambiental / Organização: Rachel Trajber, Patrícia Ramos Mendonça. – (Coleção 

Educação para Todos, Série Avaliação; n. 6). 

 

 

http://epea.tmp.br/epea2017_anais/pdfs/plenary/0091.pdf
https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol13.n1.p182-195
https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol13.n1.p182-195
https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol11.n2.p126-133
http://epea.tmp.br/epea2015_anais/pdfs/plenary/98.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BUENO,%20Belmira%20O.%20O%20m%C3%A9todo%20autobiogr%C3%A1fico%20e%20os%20estudos%20com%20hist%C3%B3rias%20de%20vida%20de%20professores:%20a%20quest%C3%A3o%20da%20subjetividade.%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20Pesquisa,%20v.28,%20n%C2%BA%201.%20S%C3%A3o%20Paulo%20%E2%80%93%20SP:%20jan/jun%202002.%20p.%2011-30.


 

68 
 

CARDOSO-COSTA, Gil; LIMA, Jacqueline Girão Soares. Educação Ambiental na 

escola: uma análise das concepções e práticas presentes em relatos de experiência dos 

Encontros Regionais de Ensino de Biologia RJ/ES. In: VIII Encontro Pesquisa Em 

Educação Ambiental, 2015, Rio de Janeiro - RJ. Anais do VIIIEPEA – Encontro de 

Pesquisa em Educação Ambiental. Rio de Janeiro: UFRJ, UFRRJ, UNIRIO e 

FFCLRP/USP, 2015. p. 1-14. Disponível em: 

<http://epea.tmp.br/epea2015_anais/pdfs/plenary/86.pdf>. Acesso em: setembro/2020. 

 

DOMINGOS, Patrícia; SILVA, Silvana do Nascimento. O que foi discutido e 

pesquisado no Grupo de Discussão e Pesquisa em Educação Ambiental e contexto 

escolar (GDP) do EPEA-2019? Pesquisa em Educação Ambiental, vol.15, n.1, 

jun./2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18675/2177-580X.2020-15129>. Acesso 

em: outubro/2020. 

 

FIGUEIRA, Maira Rocha. Interfaces entre Educação Ambiental crítica e Ensino de 

Ciências: produções e ressignificações curriculares de professores participantes de um 

projeto de extensão. 2017. Dissertação (mestrado em Educação) - Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói – RJ. 

 

FIGUEIRA, Maira Rocha; ASSUMPÇÃO, Thais Lourenço; SOARES, Alessandra 

Gonçalves; SALLES, Débora Lopes; LIMA, Maria Jacqueline Girão Soares de. A 

“Hemeroteca Socioambiental”: uma estratégia para a Educação Ambiental crítica na 

escola e na formação de professores. Revista de Ensino de Biologia da Associação 

Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), v. 7, p. 5251-5259, 2014. Disponível 

em: <https://sbenbio.org.br/publicacoes/anais/V_Enebio/V_Enebio_completo.pdf>. 

Acesso em: junho/2021  

 

FIGUEIRA, Maira Rocha; LIMA, Maria Jacqueline Girão Soares de; SELLES, Sandra 

Lucia Escovedo. A inserção da educação ambiental crítica na escola via extensão 

universitária. Revista Espaço do Currículo, v. 3, n. 11, 31 dez. 2018. Disponível em: 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/view/ufpb.1983-1579.2018v3n11.42077 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 33ª 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.  

 

GILL, Scherto; GOODSON, Ivor. Métodos de história de vida e narrativa. In: 

DOMEKH & LEWIN. Teoria e Métodos de Pesquisa Social. Petrópolis: Vozes, 2015. p 

215-224. 

 

GOODSON, Ivor. A Construção Social do Currículo. Lisboa: Educa, 1997. 

 

GOODSON, Ivor. Desenvolvendo histórias de vida e de trabalho de professores. 

Tradução de Marina Fontenelle. Journal of Applied Research in Education, 13, 2009, 

p. 1-13. 

 

GOODSON, Ivor. Narrativas em Educação: a vida e a voz dos professores. Coleção 

Educação e Formação. Porto: Editora Porto, 2015.  

 

 

http://epea.tmp.br/epea2015_anais/pdfs/plenary/86.pdf
https://doi.org/10.18675/2177-580X.2020-15129
https://sbenbio.org.br/publicacoes/anais/V_Enebio/V_Enebio_completo.pdf
https://periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/view/ufpb.1983-1579.2018v3n11.42077


 

69 
 

GOODSON, Ivor F; ROSA, Maria Inês Petrucci. "Oi Iv, como vai? Boa sorte na 

escola!" notas (auto)biográficas constitutivas da história de vida de um educador. 

Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, Salvador, v. 05, n. 13, p. 91-104, 

jan./abr. 2020. Disponível em: 

<https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/7506/pdf>. Acesso em: 

abril de 2021. 

 

GUIDO, Lucia de Fátima Estevinho; LIMA, Jacqueline Girão Soares de; CARVALHO, 

Luiz Marcelo de. Pesquisa em Educação Ambiental no contexto escolar: considerações 

a partir do GDP. Pesquisa em Educação Ambiental, v. 7, n. 2, p. 105-118, jan./2012. 

Disponível em: <https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol7.n2.p105-118>. Acesso em: 

outubro/2020. 

 

LAYRARGUES, Philippe Pomier; LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. As 

macrotendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. Ambiente & 

Sociedade, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 23-40, mar.  2014.   Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

753X2014000100003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em junho de 2021. 

 

LAZARI, Aline Guimarães Ferreira. A construção da educação inclusiva: as relações 

político-pedagógicas do município de Maricá. 2019. Disponível em: 

<https://app.uff.br/riuff/handle/1/15874>. Acesso em: maio/2021. 

 

LIMA, Jacqueline Girão Soares de. O que fazem as escolas que fazem educação 

ambiental no Rio de Janeiro? Uma análise da pesquisa realizada pelo 

MEC/UFRJ/ANPED à luz da teorização curricular. In: 30a Reunião da Anped: anped: 

30 anos de pesquisa e compromisso social, 2007, Caxambu – MG. Anais da 30a 

Reunião Anual da Anped, 2007. p. 1-18. Disponível em: 

<http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT22-3266--Int.pdf>. Acesso em: 

outubro/2020. 

 

LIMA, Jacqueline Girão Soares e LOUREIRO, Carlos Frederico. A disciplina Educação 

Ambiental na Rede Municipal de Educação de Armação dos Búzios (RJ): contextos, 

políticas e práticas curriculares. Anais do V Encontro Pesquisa em Educação 

Ambiental, São Carlos (SP), UFSCar, 2009. 14 p.  

 

LIMA, Jacqueline Girão Soares de. A disciplina Educação Ambiental na Rede 

Municipal de Educação de Armação dos Búzios (RJ): investigando a tensão 

disciplinaridade/integração na política curricular. Tese de doutoramento. Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.  

 

LIMA, Jacqueline Girão Soares de; CARVALHO, Luiz Marcelo de. Educação 

Ambiental e contexto escolar: questões para um programa de pesquisas. Pesquisa em 

Educação Ambiental, vol. 9, n. 1 – págs. 144-155, set./2014. Disponível em: 

<https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol9.n1.p144-155>. Acesso em: outubro/2020. 

 

LIMA, Jacqueline Girão Soares de; SOUZA, Pedro Henrique Oliveira; SOARES, 

Alessandra Gonçalves; ASSUMPCAO, Thais Lourenço; PEREIRA, Amanda de 

Oliveira. Ciências e Educação Ambiental na educação infantil e séries iniciais: uma 

parceria universidade escola. Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/7506/pdf
https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol7.n2.p105-118
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2014000100003&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2014000100003&lng=pt&nrm=iso
https://app.uff.br/riuff/handle/1/15874
http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT22-3266--Int.pdf
https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol9.n1.p144-155


 

70 
 

de Ensino de Biologia (SBEnBio). Niterói, Rio de Janeiro, v. 9, p. 7147-7157, 

dezembro de 2016. 

 

LIMA, Maria Jacqueline Girão Soares de; CARDOSO, Gil Costa; SOARES, 

Alessandra Gonçalves; PEREIRA, Amanda de Oliveira; MESQUITA, Paulo Henrique 

Oliveira de. Educação ambiental e ensino de ciências e Biologia: parcerias público-

público.  In: I Seminário UFRJ faz 100 anos: História, Desenvolvimento e democracia, 

2018. Rio de Janeiro-RJ. Anais do Seminário UFRJ faz 100 anos: história, 

desenvolvimento e democracia, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, v. 2, p. 297 – 305 2018. 

Disponível em: < https://ufrj.br/sites/default/files/documentos/2018/09/2018-anais-do-

seminario-ufrj-faz-100-anos-volume-2-web.pdf>. Acesso em: junho/2021.  

 

LOPES, Alice Casimiro. Organização do conhecimento escolar: analisando a 

disciplinaridade e a integração. In: Linguagens, espaços e tempo no ensinar e aprender. 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE). Rio de Janeiro: 

DP&A, 2000, p. 147-162. 

 

LOPES, Alice Casimiro. Por que somos tão disciplinares? ETD: Educação Temática 

Digital, 1, 201-212. 2008. 

 

LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias de currículo. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

LOUREIRO, Carlos Frederico; LAYRARGUES, Philippe Pomier. Ecologia política, 

justiça e educação ambiental crítica: perspectivas de aliança contra-hegemônica. 

Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 11 n. 1, pág. 53-71, 2013.  

 

MARTINS, Paolo; SILVA, Ana Carolina Souza da; MANESCHY, Diogo Majerowicz; 

SÁNCHEZ Celso; AMBIVERO, Monica Cardoso; LOPES, Alexandre Ferreira. 

Educação Ambiental Crítica, da Teoria à Prática Escolar: análise da experiência de um 

projeto no contexto de uma escola pública do Rio de Janeiro, em “Revista Brasileira 

De Educação Ambiental”, n. 2, 2019, pp. 86-102. Disponível em: < 

https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2683>  

 

MARTINS, Paolo; SÁNCHEZ, Celso. Educação ambiental escolar: caminhos e 

cruzamentos rumo à educação ambiental crítica. 20 de agosto de 2020. Educazione 

Aperta: (7/2020). Disponível em: 

<https://zenodo.org/record/3992513#.YGcVF9JKjcc>. Acesso em: abril/2021 

 

OLIVEIRA, Maira G. & CARVALHO, Luiz Marcelo. Políticas públicas de Formação 

de Professores e Educação Ambiental: possíveis articulações? Revista Contemporânea 

de Educação, v. 7, nº 14, agosto/dezembro de 2012, p.252 a 275. 

 

RIBEIRO, Amélia Escotto do Amaral; BAPTISTA, Alessandra Ribeiro. Reflexões 

sobre o uso de narrativas na pesquisa sobre saberes e formação docente no contexto 

brasileiro: limites e possibilidades. In: EDUCERE - XII Congresso Nacional de 

Educação: Formação de Professores, complexidade e trabalho docente, 2015, Curitiba. 

Anais do XII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE. Curitiba: PUC-PR, 

2015, p.19730-19742. Disponível em: 

https://ufrj.br/sites/default/files/documentos/2018/09/2018-anais-do-seminario-ufrj-faz-100-anos-volume-2-web.pdf
https://ufrj.br/sites/default/files/documentos/2018/09/2018-anais-do-seminario-ufrj-faz-100-anos-volume-2-web.pdf
https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2683
https://zenodo.org/record/3992513#.YGcVF9JKjcc


 

71 
 

<https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20911_9141.pdf>. Acesso em: maio de 

2021.  

 

ROSA, Maria Inês Petrucci; Ramos, Tacita Ansanello; Correa, Bianca Rodrigues; 

Almeida-Junior, Admir Soares de. Narrativas e mônadas: potencialidades para uma 

outra compreensão de currículo. Currículo sem Fronteiras, v.11, n.1, p.198-217, 

jan./jun. 2011. Disponível em: 

<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol11iss1articles/rosa-ramos-correa-

junior.pdf>. Acesso em: maio de 2021.  

 

SANTOS, Maria Cristina Ferreira Dos. Conhecimento e disciplinas escolares: reflexões 

sobre a construção social do currículo na educação básica. Dialogia, São Paulo, n. 20, p. 

75-84, jul./dez., 2014. Disponível 

em:<https://www.researchgate.net/publication/273447257>. 

 

SILVA, Tomas Tadeu da. Apresentação. In:Goodson, Yvor. Currículo, Teoria e 

História. Petrópolis, Vozes, 1995. 

 

SELLES, Sandra Escovedo; SANTOS, Tatiane Castro dos. A entrevista na pesquisa 

educacional, seus usos etnográficos e perspectiva da história oral. In: ANDRADE, 

Everardo Paiva de; ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. (org.). História Oral e Educação: 

experiência, tempo e narrativas. São Paulo: Letra e Voz, 2019. p. 65-86.   

  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. Ed. São 

Paulo: Cortez, 2016. 320 p. 

 

SILVA, Silvana do Nascimento; LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. O sequestro 

da Educação Ambiental na BNCC (Educação Infantil - Ensino Fundamental): os temas 

Sustentabilidade/Sustentável a partir da Agenda 2030. In: XII Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências - XII ENPEC, 2019, Natal. UFRN, 2019. v. 1. p. 1-

7. 

 

SOARES, Alessandra Gonçalves; SALLES, Débora Lopes; FIGUEIRA, Maira Rocha; 

ASSUMPCAO, Thais Lourenço; LIMA, Jacqueline Girão Soares. A formação de 

professores na relação ensino, pesquisa e extensão: articulando ciências e educação 

ambiental na escola pública. Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira 

de Ensino de Biologia (SBEnBio), v. 7, p. 148-159, 2014. Disponível em: < 

https://sbenbio.org.br/publicacoes/anais/V_Enebio/V_Enebio_completo.pdf>. Acesso 

em: junho/2021 

 

SOARES, Alessandra Gonçalves. Educação Ambiental crítica na escola: impactos de 

um projeto de extensão universitária na formação inicial de professores de ciências e 

biologia. Monografia (latu sensu em Ensino de Ciências e Biologia). Curso de 

Especialização em Saberes e Práticas na Educação Básica. Faculdade de Educação, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

 

 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20911_9141.pdf
https://biblat.unam.mx/pt/frecuencias/autor/ramos-tacita-ansanello
https://biblat.unam.mx/pt/frecuencias/autor/correa-bianca-rodrigues
https://biblat.unam.mx/pt/frecuencias/autor/almeida-junior-admir-soares-de
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol11iss1articles/rosa-ramos-correa-junior.pdf
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol11iss1articles/rosa-ramos-correa-junior.pdf
https://www.researchgate.net/publication/273447257
http://lattes.cnpq.br/5879472477884020
https://sbenbio.org.br/publicacoes/anais/V_Enebio/V_Enebio_completo.pdf


 

72 
 

APÊNDICE A - Entrevista 1  

Transcrição da entrevista realizada em 30 de outubro de 2020 

Primeira entrevista: presença da mestranda e orientadora, com a professora investigada.  

Orientadora: Iremos entrevistar a professora Maira Figueira que é professora da Rede 

Municipal de Maricá e que ministrou a disciplina Educação Ambiental na rede 

Municipal de Maricá. Ela é professora de Ciências da rede. 

Mestranda: a gente tá trabalhando com a metodologia do Goodson, das narrativas dos 

professores e o nosso interesse é tentar entender como a sua trajetória acadêmica e 

profissional culminou na criação da disciplina EA no município em que trabalha. 

Queremos entender os aspectos familiares, infância, migração e etapas da sua vida e 

como a EA na sua trajetória acadêmica e profissional influenciou nisso.  

Orientadora: você fica a vontade para falar o que quiser, não tem nada prescrito. Pode 

falar sobre sua vida escolar, vida escolar, o que lhe ocorrer e o que achar relevante e tem 

participação na sua relação com a EA como professora de EA e como uma pessoa que 

tem a relação com a EA.  

Mestranda: iremos interferir pouco e iremos ouvir em silêncio para entender esses 

aspectos. 

Docente: Eu não sei dizer como começou esse meu interesse pela EA. Eu acho que, 

sempre tive essa coisa de gostar da natureza, gostar do meio ambiente, gostar de fazer 

trilha, de acampar. Eu acho que… Talvez tenha sido bem por aí. E assim, eu acho que 

uma grande influência que eu tive foi um professor de Biologia (risos), aquela coisa 

bem clichê né?! Eu tive um professor e realmente eu detestava Biologia, eu tinha uma 

coisa assim que eu achava Biologia um saco com um monte de nome para decorar.  

Eu tive um professor no terceiro ano que era muito legal assim, que era o professor 

Maudyr e ele tinha uma forma de lidar com as aulas que me chamava muita atenção 

assim e não tinha muito essa coisa de ser uma escola voltada para o vestibular como 

hoje em dia tem esse enfoque e a minha não tinha. Eu acho que ele tinha uma coisa 

assim de chegar nas aulas e fazer brincadeiras, fazer vozes e atuar, ele era um ator e eu 

vejo dessa forma, sabe? Ele era um cara muito tímido e fechadão. Eu tentava conversar 

com ele pelos corredores e ele sempre foi muito fechado e não dava muita confiança, 
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mas ele entrava em sala e era um ator sabe? Ele fazia de tudo, ele fazia vozes, batia no 

quadro, ele batucava e cantava, sei lá, uma cena que me lembro muito foi dele pegar 

uma flor e a aula era sobre botânica e aí ele foi tipo passeando pela sala e dissecando a 

flor e falando “Ah isso é em nome da ciência e estou dissecando a flor” como se fosse 

uma coisa assim, e aí sei lá, “essa é a sépala” e arrancava e colocava na mesa de um. 

Enfim, sabe? Coisas assim de circulando pela sala e interagindo com todo mundo e 

fazer brincadeiras e tal. 

Enfim, foi um professor que me marcou muito e aí enfim, eu passei a gostar de biologia 

e aí, mas acontece que assim, eu estava fazendo vestibular né? Terceiro ano, perdida, 

não sabia o que queria da vida e eram várias provas e cada prova eu fiz/botei um curso 

diferente, estava assim, perdida na vida. Aí eu fiz e não passei no vestibular, ainda bem! 

E aí eu fiz o pré, e quando fiz o pré aí eu já tinha entrado mais na minha cabeça essa 

coisa da biologia e tal, e aí eu realmente coloquei biologia em todas as provas que eu fiz 

e tal e realmente entrei com esse enfoque. E aí entrei muito com esse enfoque porque 

assim, comecei a me dar conta que a Biologia era uma área que eu gostava, que eu 

gostava muito de meio ambiente. Acho que é essa coisa de meio ambiente, ecologia e 

era mais essa coisa que eu gostava mesmo. 

Não lembro qual foi o ano, mas acho que foi mais ou menos nessa época que teve essa 

coisa desses filmes “Verdade Inconveniente” que hoje em dia eu já tenho totalmente 

outro olhar sobre essas coisas, mas eu acho que foi uma coisa importante assim.  

Outra coisa também, eu tinha livros, aquele a carta da terra, sabe? Eu tinha desde 

criança livrinhos, se bobear eu até tenho ele aqui em algum lugar, mas… é esse aqui 

(mostrou o livro para a câmera). É, eu tenho ainda a carta da Terra, é um livrinho lindo. 

Orientadora: mas você era criança quando você ganhou esse livro?  

Docente: Sim, sim! Eu sempre tive esses livros em casa sim.  

Orientadora: quem te dava esses livros?  

Docente: Ah, eu acho que devia ser meu pai, minha mãe, sei lá. 

Mas é isso assim, eu acho que eu sempre tive esse interesse por essas coisas de meio 

ambiente e aí na época que eu fiz vestibular e tal, não lembro qual foi o ano desses 

“Uma Verdade Inconveniente”, mas eu acho que deve ter sido por aí, 2005, 2006, 2007 
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por aí, sei lá. Enfim, começou a surgiu muito essas coisas assim de perceber a forma 

que o planeta ta seguindo não é sustentável (ela fez aspas), eu não gosto dessa palavra, 

mas enfim, da forma que as coisas estão indo não dá, que o planeta não aguenta e eu 

acho que talvez tenha sido nessa época que eu conheci também “A História das Coisas” 

(pensativa)... Enfim, comecei a pensar um pouco nisso de como que é a forma de 

produção e como a gente tá  extraindo as coisas da Terra e produzindo coisas que a 

Terra não consegue metabolizar né? Não consegue reciclar digamos assim.  

Enfim, o primeiro plástico que foi produzido ainda deve está no planeta. Então acho que 

foi mais ou menos por aí, eu realmente a coisa que me fez ter esse interesse na Biologia 

foi esse olhar assim de questões do meio ambiente e tal, e preocupação que precisamos 

cuidar do nosso planeta.  

Uma coisa que lembro que me marcou um pouco antes de entrar na faculdade foi uma 

visita que eu fiz no projeto Tamar. Enfim, tipo, acaba que são várias coisas que hoje em 

dia eu tenho um olhar crítico de “Ah, não é essa EA eu acredito e tal” mas que eu acho 

que tiveram seu papel assim  de me influenciar em vários momentos da vida, tipo é isso, 

mas sei lá, Projeto Tamar, Greenpeace, sei lá, não acho que essas coisas não tenham a 

ver com o que eu acredito hoje mas eu acho que me influenciaram assim. E aí quando 

entrei na faculdade eu fiquei bem decepcionada, assim, (risos nervosos), porque nada 

disso que a gente aprende, sei lá, na faculdade não tinha nada a ver com as coisas que eu 

me interessava na Biologia, entendeu? Eu realmente não encontrei e fiquei muito 

desmotivada, assim, e o que eu acabei me segurando mais na faculdade foi o C.A., que 

eu comecei a participar de projetos, comecei a militar no movimento estudantil e tal, ir 

para eventos nacionais e regionais, construindo isso e tal. E aí foi por aí que eu tive 

contato com muitas coisas assim que realmente foram muito fundamentais para mim, 

né?  

Acabei tendo mais contato com o Marxismo, acabei tendo mais contato com os 

Movimentos Camponeses, (pensativa), quê mais?! Enfim, a Agroecologia também com 

o Projeto Capim Limão e aí foram várias coisas assim que eu fui sendo apresentada né? 

E aí quando surgiu a Jacque na minha vida (risos), eu já tinha passado por várias outras 

trajetórias assim né?  

Eu achei que encontrar esse viés da EA, assim, para mim fez muito sentido porque 

realmente eu não tava encontrando em lugar nenhum essas coisas assim, que eu 
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acreditava e que eu achava que valeria a pena sabe?  Ir mais a fundo e tal. E aí eu achei 

que com a Jacque lá no projeto de extensão muita coisa para mim fez sentido assim, 

muita coisa para mim encaixou no que eu acreditava e na visão que eu tenho do mundo 

e tal.  

E assim, eu também tive muita, na faculdade, eu tive muita dificuldade de me sentir 

pertencente, né? Porque eu achei assim, um ambiente muito elitizado, sei lá, eu ia 

conversar com as pessoas e parecia que todo mundo sabia o que estavam fazendo ali, 

menos eu! (risos), sabe?  

Tinha uma galera da minha turma que os pais eram professores ali da bio, do IB, e 

sabiam o que era um biólogo e o que o biólogo fazia e como era a vida de um biólogo e 

eu „tava‟ tipo “Ah, eu gosto de Biologia, eu tô aqui. Sabe?” E aí eu fiquei realmente 

com a sensação de que eu não pertencia ali, de que eu não sabia o que estava fazendo 

ali. Logo depois eu conheci o Caetano né? que foi meu colega de turma e já venho 

trazendo tipo coisas da filosofia da ciência e cara?! Eu não nunca tive contato com nada 

disso, nunca tinha parado para pensar em nada disso, então para mim era tudo muito 

novo e eu sentia que era isso. Tinha essa galera assim que venho do Pedro II, que já 

eram os intelectuais, ou então uma galera que era muito, que realmente já conhecia o 

universo acadêmico, que conhecia o universo da pesquisa, que conhecia o que era ser 

um biólogo assim e eu realmente não entendia assim, eu acho que para mim foi um 

processo entendendo como é que funcionava as coisas e eu sempre senti assim que não 

pertencia, entendeu? E que, sei lá, para mim, praticamente, tinham poucas pessoas 

negras, acho que professor talvez zero, enfim. Eu acho que me deparei com essa questão 

de raça, questão de classe e não é nem que eu fosse assim das classes mais baixas, né? 

Mas é porque tinha pessoas que realmente classes que para mim eram de outro universo, 

né? 

Essa coisa de eu ter saído de Niterói, ter uma mentalidade mais provinciana e tal, e 

conhecer gente de todos os lugares e ver que tinha maior galera assim sabe? Essa coisa 

bem clichê de filhinho da elite que passa na universidade e ganha um carrão e não sei o 

que, sabe?... Para mim isso é outro universo assim, sabe? Por mais que ache eu vim de 

família de classe média e tal, mas assim, para mim esse tipo de coisa era impensável.  

Foram vários baques assim e vários choques de realidade assim. E aí eu realmente não 

me senti pertencente e não me senti como se fosse encaixar. E onde eu realmente 
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comecei a sentir que as coisas faziam sentido e era coerente com a minha forma de ver o 

mundo e que eu consegui enxergar identidade de classe, eu consegui enxergar as 

injustiças e as contradições do sistema que a gente vive e tal, foi muito por aí, por meio 

do movimento estudantil e tal, e muito pela inserção desse universo da EA e não é 

qualquer EA que seria coerente com todas essas questões que eu to trazendo.  

E aí assim, eu realmente achei que fez muito sentido encontrar essa EA, encontrar a 

Licenciatura com as pessoas que eu tive em meu caminho, com a Mariana Cassab,com 

os professores do CAp e tudo isso para mim deu outro significado. Eu realmente acho 

que se não fosse por isso, teria desistido da faculdade, foi assim aquela última aposta 

“não cara, nada nessa faculdade faz sentido para mim, tipo vamos ver qual é a da 

licenciatura”. Acho que isso também é um defeito, pelo menos o currículo que eu 

peguei, não sei hoje em dia isso mudou, mas o fato de você só ter contato com a 

licenciatura depois do 4º período então assim, até lá você está tentando entender: “cara, 

que merda é essa!”.  

Você está tentando entender que você está se deparando com uma realidade que é muito 

diferente do que você entendia como sendo biologia. E então assim, eu acho que se 

talvez eu tivesse… têm currículos que desde os primeiros períodos tem matérias 

pedagógicas e tal né? Eu acho que talvez tivesse sido muito mais motivador para mim, 

as coisas teriam feito mais sentido. Porque só chegar e tipo “Ah toma aí, taxonomia, 

peixes não existem!” (risos) Sabe qual é?! Tudo o que o que você aprendeu é errado… 

isso foi uma coisa que me marcou muito e eu fiquei muito…  

Com o tempo fui pegando um ranço disso, depois fui entendendo. A gente recebia o 

manual do calouro quando entrava na faculdade e no manual do calouro tinha um monte 

de dicas para o calouro aprender a se virar, enfim, e uma das dicas que tinha lá era 

“esqueça tudo o que você aprendeu de biologia na escola que está tudo errado” e que 

fiquei: gente?! Aí é horrível assim, horrível e arrogante para cacete e assim, eu custei 

muito a entender tudo isso e quando comecei a ler o “livro roxinho” aquele da Sandra e 

da Martha Marandino. Quando li aquele livro roxinho e fui entendendo como é que foi 

o processo da Biologia escolar, das ciências escolares, da biologia na universidade e 

como foi tudo isso da história natural ter sido unificada a meio contra gosto e tal, enfim, 

aí muita coisa começou a fazer sentido para mim e eu entendi porque que tanta coisa 

parecia ser tão diferente né? Porque que a biologia era tão diferente, porque que tem 
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essa coisa de a Universidade dizer que a escola está falando tudo errado. Enfim, 

realmente foi o que me salvou assim, sabe? Foi encontrar a área da educação, foi 

encontrar a área da educação ambiental crítica e foi o que fez assim eu achar o meu 

lugar ao sol, me encontrar dentro da área da biologia. Mas sei lá, assim, eu (pensativa), 

não sei assim, eu acho que, muitas das coisas assim que fizeram parte dessa minha 

trajetória são fundamentais assim na minha prática como professora e aí quando eu 

comecei a dar aula, eu tinha terminado a licenciatura mas estava fazendo o bacharel né? 

Bacharel que por sinal eu nunca terminei (risos), mas me garantiu continuar no EAPEB, 

ganhando bolsa, sendo feliz (risos) por mais uns dois anos. 

Orientadora: eu já vi esse filme!  

Mestranda: três vezes. 

Docente: Mas é isso assim, eu acho que tipo não tinha como a minha prática na escola 

tá separada de tudo isso que eu tava ali vivendo ainda, o fato de eu ainda tá inserida ali 

na universidade, ainda está inserida num projeto de extensão e projeto de extensão que 

me inseriu no universo da pesquisa que a gente começou a escrever trabalhos, ir para 

congressos… é isso. Foi realmente, as coisas nunca foram separadas, isso sempre estava 

ali atravessando a minha prática.  

Meus anos iniciais não foram nada fáceis (risos nervosos), acho que de ninguém é né? 

Mas para mim foi bem sofrido, bem marcante.  

Orientadora: você tem quantos anos de formada? 

Docente: Em 2013… esse ano eu fiz 7.  

Mestranda: e atuando na área? 

Docente: eu comecei a dar aula logo que eu me formei né? Esse é meu oitavo ano.  

Orientadora: começou a dar aula onde? Em Maricá mesmo? 

Docente: É, sim! Eu comecei lá e só tô lá até hoje.  

Tive algumas experiências de hora extra em outras escolas e tal, mas o meu universo 

realmente é lá. (pensativa). Para mim foi bom que eu sempre consegui gerenciar outras 

atividades, consegui fazer o mestrado sem ser uma coisa assim que tivesse no horário 
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que me prendesse demais, consegui terminar, quer dizer, terminar não! Consegui fazer 

toda a graduação, menos a monografia do bacharel enquanto trabalhava, consegui fazer 

todo o mestrado enquanto trabalhava. Eu acho que consegui porque eu estava em uma 

situação estável, em uma escola que sou concursada, que tenho ali minha carga horária 

semanal que não é muito grande e tal, e aí assim, eu acho que desde o início eu sempre 

tive um pouco de conflito porque eu achava que deveria incluir mais das questões que 

eu trabalhava na EA nas minhas aulas, e assim, essa coisa de iniciante não saber o que 

pode e o que não pode, o que é pertinente e o que não é pertinente e assim, essa coisa de 

começar a entender como as coisas estão no livro didático e o que vou aproveitar nas 

minhas aulas ou não, sabe? (pensativa) Eu ficava muito insegura de não saber como 

levar os conteúdos de EA para a sala de aula e eu sempre achei que tava fazendo pouco 

isso, entendeu? E sempre achei que devia incluir mais, poxa, tem tanta coisa que eu 

trabalho EA, mas devia incluir mais. Eu sempre fiquei assim me cobrando, fiquei com 

esse conflito de que: “Poxa, mas tem tanta coisa que eu vejo, que eu participo, que a 

gente escreve, que a gente produz e que isso não está se refletindo na minha sala de 

aula”. 

Eu fiquei muito nesse conflito, mas eu acho que foi parte disso de ser professora 

iniciante, de ser muito insegura e de tipo, não saber como fazer a mediação didática, de 

como fazer isso virar um conteúdo de sexto ano, sétimo ano, oitavo ano… Mas assim, 

eu acho que rola essa coisa da autocrítica, dessa cobrança, autocobrança assim de tipo: 

“Ah, eu preciso colocar esses conteúdos na minha sala de aula”. Mas assim, a real é que 

sempre teve lá, sabe? A real que essas coisas sempre tiveram ali atravessadas e mesmo 

se eu quisesse fugir eu acho que nunca iria conseguir, né? Então assim, seja sei lá, na 

forma que eu vou conduzir um debate sobre lixo, ele não vai ser só “Ah, tem que 

separar o lixo ou tem reciclar o lixo; vamos fazer um concurso para ver quem recicla 

mais, ou quem arrecada mais garrafa pet”. Não! Eu acho que esse tipo de coisa não tem 

como muito estar separados, eu acho que pela minha forma de conduzir os debates, pela 

minha forma de trazer certos temas ou não trazer certos temas, pela forma que eu 

sempre trabalhei com alimentação, procurando trazer aquelas atividades que a gente 

fazia com os rótulos ou com texto do supermercado, enfim eu acho que várias coisas, 

assim, sei lá, tipo, essas discussões de água sempre acompanhada dessa coisa de vamos 

para além do uso pessoal, vamos para além de responsabilizar os indivíduos e vamos 

entender quem são os verdadeiros responsáveis e tal.  
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Então eu acho que isso sempre teve muito presente nas minhas aulas, entendeu? Mas é 

isso, sempre rolou essa cobrança de tipo “cara, mas eu devia falar mais”. Porque é isso, 

quando você vai entrando na área você vê que na EA tem tanta coisa e para mim nunca 

foi tão trivial trazer tanta coisa para a minha sala de aula, entendeu? Porque é isso, não 

está nos livros didáticos, não está nos parâmetros curriculares, e aí essa coisa de você 

criar uma forma de incluir esses outros olhares, esses outros conteúdos, né? Para mim 

sempre foi um desafio, sabe? Eu sempre achei que eu tinha que fazer mais.  

E aí assim, para mim, quando rolou a disciplina foi muito bom porque eu senti, tipo, 

“Ah, aqui eu vou conseguir fazer tudo!”. Sabe? (risos nervosos) Ah, ledo engano, as 

coisas não são tão simples assim. Mas assim, eu acho que esses anos todos eu consegui 

amadurecer muita coisa e consegui incluir muita coisa que antes eu não sabia como, 

sabe? E eu acho que eu precisava trazer certas questões para a minha vida pessoal para 

eu conseguir levar para a sala de aula, tipo, eu nunca consegui ter uma composteira em 

casa e ficava falando com os alunos “Ah, faz uma composteira” e é uma coisa você falar 

na teoria “Ah, tenha uma composteira” e outra coisa é realmente você conviver com sua 

composteira, acompanhar e entender e pensar, poxa dá para falar sobre tal coisa e dá 

para falar do tempo de decomposição de cada alimento e dá para falar... Sabe, é 

diferente né?  

Eu acho que assim, esse ano eu to conseguindo trazer muita coisa para o meu cotidiano 

que vai me facilitar levar as coisas para a sala de aula, sem falar que é isso né? Com o 

tempo fui ganhando confiança, fui aprendendo o meu know how, fui aprendendo o que 

dá e o que não dá sabe? Como formatar as coisas para caber na escola, porque realmente 

não dá pra achar que vou fazer, sei lá, uma composteira na escola, por exemplo, e 

chegar na hora eu me deparar com várias coisas porque realmente eu nunca parei para 

ver como é uma composteira na prática, sabe? E também assim, uma coisa que me 

ajudou muito foi essa direção que eu to na escola agora, que é uma direção que tem um 

trânsito melhor em vários âmbitos da secretaria de educação e tal, e sei lá, conseguiu 

ônibus para a gente… eu levei os alunos ano passado na secretaria de agricultura e aí 

tipo, já foi outra conversa. É muito diferente quando você não sente que está ali sozinha, 

de doidão, fazendo uma parada da sua cabeça, sabe? “Tô aqui conversando com as 

vozes da minha cabeça, sabe?” É outra coisa quando você vê poxa! “Eu vou levar os 

alunos para um lugar que tem uma estrutura que fala sobre isso… tenho aqui uma 

diretora me dando suporte e aí comecei a articular com outros professores que também 
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tem esse interesse de fazer horta na escola, entendeu? Eu sempre achei que “Ah, é muito 

difícil, eu tento fazer as coisas e eu fico aqui, nadando, nadando e morrendo na praia” e 

eu acho que sempre foi muito esse sentimento de está ali sozinha, de doidona, querendo 

fazer paradas e não sabendo muito como e ao mesmo tempo tendo que lidar com as 

demandas do dia-a-dia de ser professora e “Ai meu deus, agora tem conselho de classe, 

tenho que corrigir provas e não sei o que.”… Enfim, ou sei lá, chega uma data 

comemorativa e você tem que criar um painel com os alunos sobre aquilo e no final das 

coisas vão atropelando e você não consegue fazer esses projetos paralelos e você não 

consegue também realmente entrelaçar esses projetos de forma mais fluida, assim, no 

seu currículo, entendeu? Então, eu acho que sempre tive muito essa dificuldade e eu 

precisei de um tempo para amadurecer na escola, para me sedimentar ali, sabe? Criar 

laços ali, sabe? E conseguir trocar com outros professores, outras pessoas, outras 

secretarias no caso.  

Eu acho que esse ano tinha todo potencial para as paradas irem muito para frente, 

mesmo não tendo mais a disciplina. Eu acho que tinha muito potencial de eu conseguir 

colocar muita coisa para a frente, mas aí a pandemia atrapalhou mas assim, eu realmente 

acho que cheguei a uma etapa que consegui estabelecer contato nas secretaria de 

agricultura que estava disposta a trazer uma série de materiais para a escola, porque 

assim, é isso, eu queria fazer horta na escola mas assim, eu não tinha como arcar do meu 

bolso sozinha todos os materiais para fazer uma horta e é isso, fazer horta custa um 

bocado de material como quando a gente fez naquele projeto da escola da Lapa, né? A 

gente fez uma lista enorme de materiais só para a horta né? Então assim, não dá também 

para eu querer achar que eu vou pegar só na cara e na coragem, sozinha, só na minha 

garra, força, no meu furor pedagógico eu vou pegar e vou botar uma horta para 

funcionar. Cara, é isso, não dá! Eu acho que é possível, mas vou ter que dispor mais do 

meu tempo do que o tempo que eu tenho na escola, porque uma horta, por exemplo, 

precisa ser regada todos os dias e eu to na escola só dois dias na semana. Eu sozinha não 

vou conseguir “botar” a horta para funcionar. Eu sozinha não vou comprar um bocado 

de terra, semente, não sei o que?! Regador, mangueira, seja lá o que for. É isso, muitas 

vezes a gente quer fazer as coisas porque “Ah, mas eu tenho tanto conhecimento sobre 

isso, e tenho tanta experiência e já trabalhei com a EA em tantos contextos, e tal, eu já 

fiz pesquisa sobre isso”… Mas assim, na hora de chegar e fazer isso na escola, sozinha é 

muito difícil. A gente tem que pagar muita coisa do nosso bolso, a gente tem que dar 
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conta de muita coisa que é difícil dar conta sozinha. E então eu acho que aos poucos eu 

fui tentando encontrar os meus caminhos. né? Para conseguir fazer isso, para conseguir 

estabelecer relações que vão me facilitar de conseguir tocar isso. Agora eu acho que 

tenho uma boa relação com a direção, com vários professores, com outras secretarias e 

eu acho que consigo colocar bem mais coisas para frente assim, agora é assim,esse ano 

tá sendo um grande teste para qualquer professor porque a gente está se virando para ver 

o que a gente consegue fazer, assim, “O mundo tá acabando, mas vamos lá. Toca aí o 

barco e vai falando o que você tem para falar para os alunos”. E aí assim, essa coisa de 

produzir materiais que eu tenho produzido agora, eu acho que eu já consegui de forma 

muito mais tranquila colocar muito mais assuntos que eu acho importante e que tinha 

mais dificuldade antes, apesar de toda a loucura que tá sendo viver nesse ano e ser 

professora nesse ano e tal, eu acho que estou tendo muito mais tranquilidade de trazer 

coisas que eu não tinha tanta tranquilidade de trazer antes.  

E eu ficava realmente me cobrando e tipo, “Ai meu deus, que absurdo, como que pode 

eu falo tanto de EA e não consigo tal, tal, tal, tal coisa na escola”.  

E agora eu vejo assim que faz parte de um processo de amadurecimento e tal e eu acho 

que mesmo com a pandemia eu to conseguindo fazer muita coisa e eu tenho conseguido 

me sentido muito satisfeita com o que eu produzi e tal, e é isso. Não sei o que falar 

gente!  

Mestranda: talvez tenha a ver com os momentos da vida, agora você tem mais tempo 

que tinha antes para produzir? 

Docente: (pensativa, bastante pensativa) é, talvez. 

Orientadora: você conseguiria, localizar alguma questão familiar que tenha tido 

também, algum tipo de direta ou indiretamente influência na sua escolha ou nesse seu 

encantamento pela natureza e ambiente? Talvez seus pais? Eles são professores? Ou, 

outra pessoa qualquer. 

Docente: eu acho que meus pais me incentivaram nessa coisa de te contato com a 

natureza, fazer trilha e tal, quando eu era criança, meu pai escalava (risos saudosos) e aí 

a gente ia às vezes com ele em trilha e sei lá, acompanhava algumas partes enquanto ele 

estava escalando um pedaço e a gente estava indo fazer um rolê em outra parte e tal. 

Então eu acho que por isso meus pais sempre incentivaram. 
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Quando eu tinha, sei lá, 12 anos eu comecei a participar de um projeto que tinha na 

escola que era um projeto que se chamava “clube de aventura” que levava as crianças 

para o meio do mato, acampar, fazer trilha e assim, isso foi uma coisa que meus pais 

incentivaram e que para mim foi muito importante, sabe? É isso, eu acho que para a 

gente gostar e ter essa preocupação com a EA e não querer destruir esse mundo a gente 

minimamente precisa se encantar por ele e viver nele e sentir prazeroso estar no meio da 

natureza, sentir, sei lá, sentir que a gente não tá desconectado e que a natureza não é 

aquela coisa que tá lá e o ser humano é essa coisa que tá aqui então a natureza a gente 

usa para o que precisa e vai tá lá a nosso serviço. né? E ter essa convivência, sentir-se 

parte assim eu acho que ajuda nesse tipo de encantamento e interesse, não sei.  

Orientadora: Eu só queria entender por que acabou a disciplina, você sabe explicar, ou 

foi do nada?  

Docente: Não, tem vários motivos assim, para mim o grande problema foi a forma que 

foi implantada o ensino integral, que foi assim só para uma turma. O ano letivo já tinha 

começado quando foi implantado, então muitos alunos já tinham ocupado as tardes 

deles com cursinho, futebol, seja lá o que for?! 

Orientadora: era no contraturno?  

Docente: Era no contraturno. E quando começou de fato as aulas no ensino integral 

muitos alunos já falavam que não dava para ficar e a direção não tinha como cobrar 

aquilo lá como aula e presença obrigatória. Não tinha como colocar presença para a 

turma, começou lá por abril e não tinha como colocar como obrigação, não vale ponto. 

É aquilo né? Como você conversa com o aluno, não vale ponto, não é obrigatória 

presença então assim acabou ficando esvaziada entendeu? E assim, eu acho que tinha 

até um grupo bom, eram sempre os mesmos, até consegui trabalhar bastante coisa legal, 

mas acho que foi isso assim e foi esvaziando e a secretaria começou a pressionar que se 

não tinha volume não estava compensando pagar os professores para estar participando 

dos projetos e foi enxugando. 

Orientadora: Mas o horário integral continua? 

Docente: foi só ano passado.  

Orientadora: isso é uma coisa para a gente entender melhor depois.  
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Docente: eu acho que ensino integral é uma coisa bem legal, eu converso muito com a 

Nayara que fez mestrado comigo na UFF, ela agora dá aula em uma escola de ensino 

integral e rola umas experiências muito maneiras assim até de alunos dando disciplina, 

sabe? Mas é outra história, porque todos os professores estão ali de segunda a sexta, das 

07:00 da manhã às 17:00 horas tarde. 

Orientadora: mas que escola é essa? É privada?  

Docente: Não, é escola estadual, lá em Goiás. Mas assim, é outro esquema porque os 

alunos estão ali na escola e se não for fazer a minha disciplina ia fazer outra e tal, 

entendeu? Agora o aluno “Ah, que saco! To cansadão, fico só para essa parada aí ou 

vou meter o pé? Vou meter o pé!”. Eu acho que o formato como tudo aconteceu não 

favoreceu nem um pouco assim, eu acho que apesar do formato eu consegui construir 

bastante coisa, mas eu acho que para fazer integral cara precisa de uma estrutura 

melhor, sabe? Precisa que a coisa esteja mais estabelecida, já começar o ano sabendo 

“Oh, se você vai se inscrever nessa escola saiba que é de segunda a sexta de manhã e 

tarde. É integral e tal?” 

Mestranda: O horário integral e a educação ambiental eram apenas na sua escola? 

Orientadora, endossou a pergunta.  

Docente: Que eu saiba não, se tem, eu não sei. Eu acho que rola um movimento de 

tentar ampliar a Educação integral e eu acho que a minha escola não entrou nesse 

movimento. Eu acho que deve ter em alguma outra escola, eu não sei. Eu até fiquei 

pensando que tem coisas que realmente eu não sei responder e que a minha diretora 

poderia. Não sei se vocês teriam interesse em entrevistar ela.  

Orientadora e Mestranda: Eu acho que sim, se ela tiver disponibilidade até para 

entender melhor esse processo da criação da disciplina. Porque se não você teria que 

perguntar a ela e ficar fazendo essa… talvez seja melhor a gente falar com ela. Eu acho 

que vale a pena sim, porque interessa para a gente entender como foi a política de 

criação de uma disciplina e do horário integral porque isso tem uma relação, 

obviamente, direta com o surgimento e o fim da disciplina e da política de currículo. Eu 

acho que isso nos interessa sim, depois tentar o contato com ela.  

Docente: Ela tem bastante abertura. Ela é bem acessível, apesar dela não ser a pessoa 

com muito tempo livre, ela é bem acessível e ela fica bem entusiasmada com esses 



 

84 
 

lances de pesquisa e dá bastante abertura. A gente até tá até organizando, junto com 

outros professores para as próximas duas semanas, uma jornada pedagógica na escola. 

Aí, até se vocês quiserem participar, a Sandra vai fazer uma mesa nessa quarta e na 

outra quarta essa minha amiga de Goiás vai falar dessa experiência dela nessa escola de 

educação integral, também é legal.  

Orientadora: qual disciplina? Educação ambiental também? 

Docente: Não, não, é uma disciplina mais voltada para questões raciais, mas foi bem 

legal assim. O que me interessou muito nessa disciplina da Nayara foi entender o 

formato de como faz para dar certo uma disciplina no ensino integral e tentar entender 

um pouco o porquê a minha não deu certo, entendeu? Mas assim, também são contextos 

diferentes, lá é ensino médio da para ter umas coisas um pouco diferentes, com o nono 

ano… enfim né? Tem algumas coisas em comum, tem algumas coisas diferentes. Eu 

achei legal isso, conversei um pouco com ela e tal, me ajudou a pensar isso sabe? 

Porque na época eu fiquei assim tipo “Caraca! Onde foi que eu errei, sabe?!”; “Porque 

que os alunos não querem ficar aqui para saber de educação ambiental?”.         

Orientadora: Era opcional? Eles iam se quisessem? Ou eles tinham que escolher 

alguma coisa e ficar na escola? 

Docente: É, então, cada dia da semana era uma coisa e sei lá, quarta feira era o dia da 

EA e aí eles ficavam tipo: “vou ficar ou não vou ficar?” e aí eu chegava na escola aí, sei 

lá, as vezes encontrava os alunos saindo de fininho e eu “Poh não vai ficar para a minha 

aula”, “Ah, foi mal professora, tenho que resolver sei lá o que ...cuidar da minha avó”. 

Sabe?  

Orientadora: Mas eles não tinham obrigação de ficar na escola no horário integral? 

Docente: Não. 

Orientadora: Isso é uma questão também, deixar o aluno optar por ficar ou não ficar na 

escola… 

Docente: Aluno do nono ano né cara? Complicado. 

Orientadora: Criar um projeto em que os alunos tenham que ficar e que seja bom ficar 

e que tenha um chamativo para isso.  
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Docente: Tinham alguns que falavam que gostava de ficar só no meu dia, sabe? Se a 

turma tinha 30 pessoas e ficavam 12 era muito. Sei lá, teve alguns raros momentos que 

teve 17, mas tipo assim, o que eles pediam para fazer revisão e estava chegando prova 

de ciências. Eu nem era professora de ciências deles, entendeu?  

Orientadora: Você dava uma força.  

Docente: É, aí ficava mais gente, e acabava que ficava maior zona porque eles achavam 

que era a mesma coisa que a sala de aula e acabava se comportando como um dia 

normal de sala de aula.  

Orientadora: Por que? Quando era educação ambiental eles se comportavam melhor, 

pelo menos? 

Docente: Cara, eles tinham outro comportamento porque era outra dinâmica né? Agora 

quando tem um professor no quadro resolvendo questões de física… Aí tem um que vai 

sentar lá no fundo, outro vai pegar o celular e colocar o fone de ouvido. E quando era 

EA isso já não tinha muito, entendeu? Mas acaba que isso, no fim das contas a gente 

estava fazendo de tudo para fazer os alunos ficarem para que o projeto não se perdesse, 

né? 

Orientadora: Você quer falar alguma coisa a mais? Você quer fazer algum outro 

comentário que você acha lembre e queira falar para a gente sobre essa sua trajetória 

entre você e educação ambiental e educação ambiental e você? 

Docente: vocês sabem como são essas coisas, né? Eu vou desligar e lembrar!  

Mestranda: Você anota e na próxima entrevista fala. 

Orientadora: Você considera que pelo menos por agora que você lembre, já trouxe as 

coisas que você acha mais relevantes e que te ocorreram? 

Docente: (pensativa) 

Orientadora: eu acho que a gente pode agradecer. Você disse que não tinha muito o 

que dizer e você falou coisas incríveis e assim, muito interessantes, tanto da sua vida 

antes da Universidade e é impressionante como a sua história é muito parecida com a 

minha quando cheguei na Universidade também senti que todo mundo era super 

inteligente e sabia de tudo e eu não sabia que estava fazendo ali. Eu senti bem isso, 
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quando eu estudei era bem mais elitizado do que quando vocês estudaram. Obviamente 

não tinha cotas, não tinha nada, mas é muito legal como também a licenciatura foi o 

“agora ou nunca”. Só consegui terminar o bacharel porque eu fiz primeiro.  
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APÊNDICE B - Entrevista 2 

Transcrição da entrevista realizada em 11 de março de 2021. 

Segunda entrevista: presença da mestranda e a professora investigada.  

Introdução e pergunta 

A ideia dessa segunda entrevista é entender como surgiu essa oportunidade na sua vida, 

como professora na escola que você trabalha e falar um pouco como essa dinâmica 

porque provavelmente foi diferente da disciplina ciências que você é professora e como 

você pensou desenvolver e se de fato aconteceu tudo que você pensou e suas 

expectativas. Fala um pouco do registro caso você tenha. 

Docente: Foi como te falei, não tenho mais muita coisa, a vida foi acontecendo e já tem 

quase três anos. Esse foi um projeto que desde o início do ano a diretora disse “vai ter 

integral”, só que: “está esperando prefeitura liberar porque a prefeitura precisa aceitar 

que os professores possam usar isso como hora extra”.  

Por conta de toda a burocracia, liberação de verba, acabou demorando começar. Era 

para ter começado no início do ano letivo e acabou começando de fato no início de 

maio. Para mim esse foi o grande primeiro problema.  

Os alunos estudavam de manhã e aí eles começaram a escola no início do ano letivo, 

matriculados no nono ano na escola de manhã. Quando o integral chegou, em maio, 

muitos alunos já tinham na cabeça que o compromisso deles com a escola era de manhã 

e ponto final. Muitos tinham escolinha de futebol a tarde, ou, curso de inglês ou aulas de 

música.   

Eu percebi que muitos acabaram tendo uma forma de lidar com esse integral, que era 

assim: “Tem aula pela manhã de segunda a sexta, de tarde tem o projeto integral de 

segunda a sexta”. O que acontece que quando começou já tinha outras coisas e mesmo 

quem não tinha nada, simplesmente já tinha acostumado de que a escola era de segunda 

a sexta de manhã e „dane-se‟, não vou frequentar e não to nem aí e a vida acontece.  

O aluno está lá fazendo seja o que for da vida dele porque ele simplesmente se habituou 

que é assim... Alguns eu percebia que ficaram muito interessados no integral, que 

gostaram muito da oportunidade de estar na escola no contraturno, muitos enfrentavam 

várias dificuldades no dia a dia que era assim: “Ah professora, eu não posso vir nos seus 
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dias, que eram às quartas-feiras porque esse dia eu tenho cursinho, esse dia eu já tinha 

um compromisso x, y, z”.  

Eu via que tinham alunos que eram interessados, que gostavam do projeto integral, mas 

não podiam estar no meu dia ou em algum outro dia de outro projeto por causa disso e 

às vezes acontecia de um aluno chegar...  

Como nunca teve esse caráter de ser uma coisa obrigatória tinham alunos que: “Ah cara, 

hoje eu to cansado, dormi mal a noite e quero chegar em  casa e dormir a tarde”, “Tô 

cansado, triste” ...Enfim, “Não quero ficar”... Eles metiam o pé! Entendeu?  

Eu acho que esse caráter foi uma coisa que desde o início a gente teve esse problema de 

alunos comprometidos frequentando todas as aulas, entendeu? E aí a gente sempre teve 

essa coisa assombrando a gente de que se os alunos não frequentassem isso era usado 

para a gente se preocupar.  A gente que estava dando as aulas no integral chamar os 

alunos para chegar junto e também era usado para os alunos chamarem os colegas e 

frequentarem. “Gente, se não tiver gente suficiente esse projeto vai acabar, esse projeto 

tão legal, mas assim, tem que ter quorum para justificar que esse projeto aconteça”.  

A gente sempre viveu com essa sombra de: “Se não tiver gente suficiente esse projeto 

vai acabar”, “A gente tem que incentivar os colegas”, “Fala para seus colegas: Oh, 

semana que vem vai ser muito legal”. A gente precisou ter essa coisa de que a gente 

tinha que lutar para o projeto não acabar.  

Eu tive às quartas feiras com os alunos, então eles acabavam a aula e almoçavam. Eles 

tinham uma hora de descanso e começava a aula do integral. E aí qual era a intenção 

desse integral? A intenção era ajudar os alunos que estavam no nono ano a pensar em 

caminhos para seguir a partir dali. Tipo: “o aluno vai acabar a escola no nono ano e vai 

para o mundo. O que vai acontecer com esse aluno?” A gente sabe que muitos não vão 

para o ensino médio. Muitos vão para o Ensino Médio, mas precisam começar a 

trabalhar. Eu já notei que alunos do ensino fundamental já trabalham. 

A ideia do projeto integral era pensar coisas voltadas para instrumentalizar o aluno para 

ele sair dali com mais possibilidades com uma visão de mundo mais ampla e tal. 

O que aconteceu? Eu não estava dando aula para essa turma, eles tinham aula de manhã 

e eu dava só a tarde. Mas era uma turma que eu tinha acompanhado desde o sexto ano e 
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é uma turma que eu sempre me dei muito bem. Tinham muitas carinhas queridas, 

muitos alunos que tinham uma relação muito afetuosa comigo em vários aspectos. 

Então assim, essa coisa que sempre tinham alunos que me procuravam fora de sala e 

procuravam em mim um acolhimento, que procuravam em mim uma pessoa amiga que 

vai chegar junto, uma pessoa adulta que pode dar uma visão, uma pessoa que eles 

podem confiar para dividir as coisas, enfim. Era do conhecimento da diretora que eu 

tinha uma boa relação com a turma. 

Eu acho que foi mais ou menos isso, ela procurou professores que tivessem uma boa 

relação com a turma porque era uma forma de o aluno querer ficar ali na escola com um 

professor que vai ser parceiro, que vai ser legal. Aí ela me chamou por isso. Ela 

perguntou o que eu podia oferecer e falou tipo assim: “Professora de matemática, ia 

fazer um projeto com reforço de matemática para preparar os alunos para provas para o 

ensino médio que eles precisavam de um reforço para matemática”. Também tinha o 

que eles chamaram de projeto de vida, ou algo assim, não sei exatamente, mas tinham 

várias coisas. 

O fato de ter sido desenvolvido uma disciplina de EA foi porque eu falei: “Cara, é isso 

que eu tenho para oferecer”. Eu tenho muita coisa para fazer com os alunos nessa área e 

eu acho que vai ser muito legal. Só que não é exatamente uma coisa que eu estou 

preparando os alunos para ter um trabalho, entendeu? Estou deixando o aluno mais 

capacitado de terminar o ensino fundamental e se inserir... Eu sempre achei e defendi 

que era uma coisa que amplia os horizontes e ajuda o aluno a ser enxergar no mundo 

como cidadão e olhar o mundo de forma crítica. 

Quando a diretora veio falar comigo, ela me pediu para fazer uma ementa do curso. Ela 

sempre pediu muito para eu fazer uma coisa de “Educação ambiental e eu com isso”? 

Não lembro exatamente qual era a frase chamariz, mas era uma coisa meio como isso 

afeta na minha vida pessoal? Eu to pensando aqui em um desenvolvimento pessoal, 

então ela sempre pedia para eu puxar para isso. E aí o que eu fiz? Eu posso depois 

procurar para mandar por escrito a ementa. 

Eu não fiz a “Educação ambiental e eu com isso?” Mais do que o desenvolvimento 

pessoal, eu estava pensando no desenvolvimento como cidadão, deles se situarem na 

sociedade. Então o título que eu dei foi “Educação Ambiental e Sociedade” e aí 
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pensando em fazer oficinas com práticas e relacionar as questões do meio ambiente com 

as questões do cotidiano, lixo, consumo, alimentação, água. 

Nesse período que durou desde o início de maio até o início de outubro, nós tivemos um 

bocado de encontros e é até engraçado, porque eu tenho uma aluna que estava nessa 

turma e tem irmãos mais novos na escola. Agora no início do ano teve reunião de pais e 

ela estava lá acompanhando o irmão. Agora ela deve estar terminando o ensino médio, 

beirando os 17 ou 18 anos e agora é responsável pelos irmãos, não, minto, na verdade 

são duas crianças que são filhos da irmã dela e como ela mora com a irmã, cuida dos 

filhos dela. Enfim, ela foi para a reunião de pais, de abertura da escola, todos os 

professores falaram e direção falou. No final da reunião a direção perguntou se alguém 

queria falar alguma coisa. Eu super abri um parênteses só para você entender que está 

relacionado ao projeto. No final dessa reunião que foi no início desse ano, a diretora 

perguntou se alguém queria falar alguma coisa, e aí essa aluna pediu a palavra e falou 

assim: “Eu queria muito falar porque essa escola é muito importante e teve um 

significado muito forte na minha vida” e foi falando de como o projeto integral 

impactou ela e como foi importante está na escola no contraturno e participar de todas 

as atividades. Ela se lembrou das atividades da minha disciplina e de outras e foi uma 

coisa que todo mundo ficou impactado porque ninguém esperava isso e em uma reunião 

de pais chega uma ex-aluna e faz uma super declaração de como ela ama a escola, de 

como ela sente saudades e como a escola foi importante e impactou e como aquelas 

tardes para ela foram muito marcantes. Foi muito legal.  

Eu realmente tenho a sensação que foi muito proveitoso em muitos aspectos, sabe? Para 

mim também, para minha carreira foi marcante de eu ter, tipo assim, vou conseguir 

fazer tudo o que queria e vou conseguir colocar em prática todas aquelas coisas de EA e 

claro, não foram só flores e enfrentei muita dificuldade a começar pela dificuldade dos 

alunos frequentarem e da instabilidade do projeto. Mas para mim foi muito marcante e 

importante também, e eu aprendi muitas coisas ali que estão me ajudando e continuam 

ajudando a ser uma professora de ciências melhor, por vários motivos.  

O que nós fizemos nesse projeto integral? Logo a primeira aula eu fiz uma introdução 

falando das vertentes da EA. Para mostrar as possibilidades e para me posicionar e dizer 

qual era o nosso trabalho ali.  A partir dali eu acho que foi bom ter se posicionado 

porque em vários momentos eu consegui perguntar qual vertente era determinadas 
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coisas que iam aparecendo em nosso caminho e deles conseguirem identificar as 

vertentes, a crítica, a conservacionista. Ao longo de nossas aulas isso voltou de forma 

recorrente.  

As nossas tardes eram atravessadas por uma coisa assim: “Vai ter um evento no Centro 

de Maricá que uma secretaria está organizando e a gente conseguiu um ônibus para 

levar os alunos. Já que você está aqui com eles, você vai levar”. Aí eu tenho que 

reprogramar o meu planejamento, mas meio que era assim a proposta do integral. É 

estar com os alunos na escola e pensar no desenvolvimento do aluno, então o que vem é 

para aproveitar. Teve isso de o meu planejamento ser atravessado por coisas que 

surgiram. Enfim, é escola e isso acontece o tempo todo, surgem as coisas e a gente tem 

que atropelar o nosso planejamento.  

Eu vou falar mais das coisas que eu anotei e que eu tenho mais lembranças. Como tinha 

essa proposta de serem tardes prazerosas e não ser muito aquela coisa de aula, quadro e 

giz. A ideia sempre foi assim, de ter tatames em sala, sentar em roda, sempre foi uma 

proposta de fazer diferente da sala de aula do turno da manhã. A parte da tarde tinha que 

ser uma coisa legal (risos, tipo sala de aula não é legal?!).  

Teve uma aula que foi muito legal que eu abri com o poema “O Bicho”, do Fernando 

Pessoa. Passei o vídeo da Ilha das Flores, o filme o Lixo Extraordinário e era aquela 

coisa de todo mundo deitado no tatame, comendo pipoca. A gente sempre parava e 

debatia, mas sempre em um clima bem descontraído e também trabalhei com 

reportagens sobre lixo com eles. 

O que tentei fazer no início foi trazer materiais para a partir dali eles poderem escolher 

quais os caminhos que a gente tomaria. Eu sempre procurei ter uma postura ali que era 

assim: “Gente, o projeto é de vocês e vocês decidem o rumo que ele vai tomar e eu 

estou aqui mediando. Quero ver o que vocês estão interessados e as possibilidades são 

essas, essas e essa. Se formos ver um pouco de lixo, iremos ver isso, vamos entender 

um pouco quais são as vertentes, vamos entender um pouco qual a linha que eu trabalho 

e vamos ver o que vocês querem”. Essa sempre foi a ideia e rolou esse planejamento. 

Acabou acontecendo outras questões, por exemplo, a gente teve coisas que os alunos 

viam em nossa aula e que eles queriam muito falar isso com outras pessoas, eles 

queriam passar isso para frente. Como a gente estava no contraturno, estava tendo aula 
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de outras turmas e eles eram o nono ano, mas estava tendo aula no oitavo ano, que eram 

assim, são pessoas de idade próxima, todo mundo se conhecia e então vamos fazer um 

debate com o oitavo ano.  

A gente fez alguns debates, inclusive a gente fez um debate sobre racismo porque 

acabou surgindo lá e eles tiveram essa vontade e eu dei essa liberdade. Teve outro que 

foi com o sexto ano sobre coleta seletiva, sobre lixo. Isso foi uma coisa que me chamou 

muita atenção, que eu achei que foi muito legal da parte deles porque surgiu deles essa 

vontade de dividir e eles falavam assim: “Que pena que não tem mais gente da turma 

aqui”, ou, “Que pena que fulano não veio hoje”, “vamos passar isso para frente e vamos 

também com outra turma?”.  

A gente fazia isso, tipo “quarta feira, quem está dando aula na  821 agora? Ah, professor 

de português, vamos perguntar para ele se ele autoriza e a gente se prepara e quarta-feira 

que vem a gente promove esse debate”.  

Mestranda: você se lembra quantos alunos frequentavam aulas?  

Docente: Eu acredito que não passava de 12, mas não eram sempre as mesmas 12. Eu 

não lembro quanto tinha a turma no total, mas a gente estava tendo muita dificuldade 

em alcançar os 50%. “Ah gente, ainda não bateu os 50%”.  

Então eu ficava sempre nessa dificuldade, “ih gente, mas 12 é muito pouco”. Mas eu 

acho que tinha uma quantidade considerável de pessoas, eu acho que deu para fazer 

bastante coisa legal, mas tinha essa sombra do “tem que ter mais gente se não o projeto 

não se mantém”.  

Rolou isso dos debates, teve uma oficina sobre consumo que foi bem legal, que teve 

aquela coisa dos vídeos da Volkswagen, o texto da roupa da vez. Estou falando um 

pouco por alto porque eu sei que você sabe do que estou falando.  

Eu fiz aquela atividade do Sonho de Consumo, e foi bem legal porque tem o lance do 

sonho de consumo e o sonho que não envolve consumo né? Isso eu tenho aqui, os 

registros deles, e uma coisa que me chamou muita atenção é que eles, os sonhos de 

consumo eram coisas muito relacionadas aos sonhos que não envolvem consumo, tipo, 

sonho de consumo “eu quero comprar uma casa para a minha família”, “eu quero um 

emprego para dar uma condição para minha família”. 
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Era sempre muito... Como os valores da família são fortes, e eu falei com eles na hora 

sobre isso que tem essa coisa de as pessoas falarem que os adolescentes só querem 

pensar em roupas, celulares e perguntei “o que vocês acham sobre isso”? E eu me 

lembro deles falando assim “Eu acho que as pessoas que falam isso, elas não lembram 

que quando foram adolescentes elas também queriam ter as coisas e elas esquecem que 

a gente também tem muito mais que isso”. Por exemplo, tem um aqui que falou que o 

sonho de consumo dela era ter um closet imenso com maquiagens para ela ter um 

trabalho como maquiadora. Ela não queria só ter um closet de roupas, ela queria ter um 

closet cheio de instrumentos para ela trabalhar. Ela estava ali pensando no que ela quer 

desenvolver na carreira dela.  

Às vezes o sonho de consumo “era ter um quarto só para mim”. Não é que ela queira 

um luxo, ela quer um espaço e uma privacidade. 

E sonho que não envolve consumo: “Ser uma filha, irmã, amiga, aluna, neta, sobrinha, 

afilhada melhor”. Muito forte sempre essa coisa da família. “Comprar uma casa para 

meus pais”. “Ter um trabalho”, “Mudar de casa”, “Comprar uma casa em Cabo Frio 

com meu namorado”. Ela ta pensando em construir uma família.  

E sempre assim, pensando em família, em carreira... Tinha uma que namorava um 

menino da turma e ela colocou que queria “viajar com o fulano”, que “Queria dar a 

volta ao mundo com o fulano”. O sonho de consumo dela era fazer uma viagem com o 

namorado.  

Sonho que não envolve consumo, fazer faculdade.  

Sonho de consumo: “Ter um carro confortável para viajar com a fulana”, que era 

a namorada. Sonho que não inclui consumo: “casar”, “ser feliz”, “ter um bom 

emprego”.  

E aí fiquei vendo que foram coisas que me marcaram muito, de eles terem esses valores 

e tal.  

Mestranda: Foi logo no início do seu planejamento?  

Docente: Isso já tinha mais de um mês.     
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Isso foi uma coisa que achei muito legal, eu acho que essa atividade me permitia acessar 

essas coisas de conversar com eles de entender... Foi para muito além do “vamos 

preparar vocês para o mercado de trabalho”. É tipo, “cara, vamos pensar vocês na vida 

que querem, quais são seus sonhos, o que a gente tem que investir? Investir no estudo”. 

E assim, isso sempre esteve presente, como que eles queriam ser bem sucedido no 

estudo, na carreira, construir uma família, ter conforto em casa, ter conforto com a 

família, passar bons momentos com as pessoas queridas.  

Eu tenho nas minhas anotações debates, atividades de lixo... Eu não lembro, mas era 

uma atividade de algum livro. Ahh, um livro de práticas de educação ambiental, era 

uma atividade de “lá”. Tinha uma coisa de pegar encarte de supermercado e fazer 

atividade em cima disso. Eu lembro que eles fizeram pensando nas coisas que eles vão 

comprar e o que poderia usar do encarte e reutilizar as embalagens. “Ah, dá para fazer 

carteira com caixa de leite, dá para usar o pote de Nescau para guardar jóias, o pote de 

amaciante pode ser para guardar ração”. Sempre pensando em coisas do dia a dia para 

guardar outras coisas.  

Teve também a aproximação de provas de Ciências. Eu não era professora de ciências 

deles, mas eles me pediram para usar aquele espaço para fazer um reforço para a prova 

de ciências. Eles pediram para eu fazer um reforço de física e química também, e eu fiz. 

Teve um papo legal também sobre agrotóxicos e aí eu fui vendo com eles que muitos 

tinham o hábito de ter plantas em casa, ou os pais tinham e a gente pode conversar um 

pouco sobre isso também e aí começou a nascer a sementinha de “vamos fazer a nossa 

horta”. A gente planejou tudo, a gente preparou o local, mas infelizmente a nossa horta 

não saiu do papel até hoje, sigo até hoje tentando. Esse movimento de pensar em fazer a 

horta com eles, eu acabei descobrindo várias coisas, eu descobri a secretaria de 

agricultura de Maricá, levei os alunos lá e foi muito legal.  

O que a gente fez na secretaria de agricultura? Eu lembro que teve um cara ensinando 

eles a fazer criação de peixe em caixa d‟água para eles poderem comercializar os 

peixes. Lá na secretaria de agricultura tem uma horta orgânica comunitária e a nossa 

ultima coisa antes de ir embora da secretaria de agricultura, depois de conhecer tudo e 

várias pessoas falaram várias coisas para a gente e antes de ir embora, a gente podia 

colher e então a gente colheu um monte de coisas. 
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Cara! Você não tem noção?! Eu não imaginava que eles iam gostar tanto de colher, eles 

plantaram também, deixaram algumas coisas plantadas e colheram. A alegria deles sair 

de lá cheios de sacolas e comida dentro, hortaliças, foi uma alegria tão grande porque eu 

lembro que eles falaram assim: “Minha mãe não vai precisar ir ao mercado essa 

semana”, “Minha mãe não vai precisar fazer feira”. Eles se sentiram muito felizes de 

estar contribuindo materialmente dentro de casa. Foi uma coisa que me marcou muito.  

Essa lembrança de eles estarem muito felizes de voltar para casa com a colheita deles, 

isso foi uma coisa que deu um gás muito grande na gente. “Isso que a gente fez foi 

muito legal e “vamos fazer isso na escola, e a gente vai estar sempre colhendo e vai ser 

para todo mundo”. Isso foi um gás muito grande para a gente, injetou muito ânimo e foi 

uma pena que não foi para a frente, porque quando o projeto acabou eu já tinha me 

articulado com a secretaria de agricultura, a gente estava agendando um dia para eles 

irem até a escola e eles levariam o material.  

Eu sempre tive essa dificuldade de como eu vou começar uma horta na escola? Vou ter 

que comprar terra? Regador? Mangueira? Eu não vou pagar do meu bolso, como vai ser 

isso? Mudas? Eu consegui esse desenrolo com a secretaria de agricultura e eles iam 

levar tudo, a gente só ia chegar e montar, e tocar, mas eles iam montar a horta com a 

gente. Então, por isso acho que foi interessante porque mesmo passando eu já sei que 

existe essa possibilidade, é claro, mudou a gestão e eu não sei são as mesmas pessoas 

que estão na secretaria de agricultura. Eu não tinha pensado nisso antes, entendeu? Que 

isso era um caminho para eu, Maira, como professora de ciências quero fazer uma horta 

na escola junto com meus alunos, junto com outros professores, um coisa 

interdisciplinar. Eu nunca tinha pensado nesse caminho, vou conversar com a secretaria 

de agricultura sabe? Então, para mim foi muito legal.  

A gente falou muito sobre os agrotóxicos antes, e quando chegamos na excursão da 

secretaria de agricultura, eles já entenderam tudo quando eles falaram de agricultura 

orgânica. Eles já sabiam do que a gente estava falando. A gente trabalhou com o guia 

alimentar e com vídeos. Eu não anotei quais, mas com certeza foram aqueles vídeos 

clássicos... Enfim, eu introduzi a questão da agroecologia e tal.  

Chegou um dia que estava se aproximando a inscrição para o IFF e muitos me pediram 

para tirar uma quarta-feira para ajudar eles se inscreverem. Então são urgências que 

surgem na escola. Então eu sentei, com um por um no computador e fui falando que 
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precisa de identidade e precisava “disso e daquilo outro” e percebi como é difícil para 

eles pegarem e se inscreverem em uma prova. Porque assim, a gente já faz isso há anos, 

né? Então, ler edital, ver o que você precisa, ver os documentos... Eu vi que eles se 

enrolavam muito com isso de às vezes não saber quais os documentos, de saber se tem 

ou não CPF, não saber o endereço, lote, número. Muitos não sabiam dizer o endereço, 

CEP. Então assim, acho que foi um movimento importante no aspecto do 

desenvolvimento, dessa capacidade porque essa é uma coisa que a gente precisa saber 

na vida, né? Sentar, ler um edital, se inscrever, ver o que precisa, se você cumpre os 

requisitos, se tem ou não tem... Acabou que muitas coisas foram atravessando a nossa 

disciplina de EA. 

O que sempre tentava fazer? Tentava fazer uma junção e falava assim: “Gente, a aula 

tem três horas, então, uma hora será sobre EA e as outras duas vão ser para fazer a 

inscrição no IFF, para fazer reforço de Física, para fazer reforço de Química. Eu sempre 

procurava fazer isso para não perder de vista, “a gente está aqui por algum motivo” e 

sempre tentava dar espaço para isso.  

A gente teve também uma excursão, lá em Maricá tem o Espraiado que é uma área de 

reserva, não sei se é Parque, se é APA, não sei o que é, mas a gente teve uma excursão 

com os alunos por conseguir contato com outra secretaria, entendeu? Por conseguir 

pessoas que trabalhavam lá com EA e guiaram a gente, e, levaram a gente para fazer 

trilha. Então tinha uma trilha lá que foi super legal. A gente fez a trilha, mas foram 

outros profissionais da escola junto também para me dar suporte, nas duas excursões, 

em nenhuma eu fui sozinha.  

Depois que a gente fez a trilha, ainda tinha um tempo até o ônibus chegar e lá no 

Espraiado tem uma cachoeira, só que a gente não tinha ido preparado e na escola é 

aquela coisa de “Ih gente, consegui um ônibus, está aí...”. Não é a gente que escolhe o 

dia e se programa, foi meio que no susto! E aí chegou o dia e beleza, vamos do jeito que 

a gente está e chegou no final e todo mundo queria entrar na cachoeira de roupa, de 

uniforme da escola. Foi do jeito que estava! Alguns ainda tiveram a oportunidade de ir 

até em casa e colocar um short, alguma coisa assim. Eu mesma entrei, molhei toda a 

minha roupa e todo mundo entrou e foi muito legal. 

Eu sei que essas coisas marcam e assim, apesar de não ter essa visão de EA romantizada 

que a gente tem de abraçar as árvores... Eu sei o quanto é importante porque isso 
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também na outra entrevista também apareceu bastante do quanto que eu fui tocada por 

essa coisa afetiva de sentir prazer em estar fazendo uma trilha e estar no meio de um 

lugar preservado e você curtir uma cachoeira. Esse é o tipo de coisa que eu acho 

importante e que acho que a gente conseguiu desenvolver com eles.  

A partir dali muitos ficaram pedindo para a gente fazer outras trilhas no local, 

infelizmente acabou nunca rolando, mas o que eu estava tentando fazer era uma trilha 

que é muito perto da escola e que os alunos conheciam, só que eu não conhecia. Eu 

falei, “se vocês conhecem, eu confio em vocês para guiarem a turma. Precisa de um 

responsável, eu vou estar lá, mas vocês vão guiar a turma porque vocês que moram aqui 

e vocês que conhecem e fazem a trilha”.  

No final das contas não rolou e chegou no dia, a diretora embarreirou e parece que ela 

se informou e descobriu que o tal do lugar, que as pessoas fazem, parece que a defesa 

civil não deixa mais subir, então a gente ia fazer uma coisa proibida e perigosa e então 

ela embarreirou.  

Mas foi uma atividade que acabou incentivando a querer fazer mais isso, a querer fazer 

mais trilha e eu achei que teria sido muito legal fazer uma trilha com eles sendo 

protagonistas, eles sendo os guias porque eles que conhecem são da região. A minha 

intenção era valorizar isso e infelizmente não rolou.  

Outra coisa que rolou também foi a gente decidiu que ia participar com um projeto do 

integral na feira de ciências. A gente decidiu que ia preparar uma composteira (risos) e 

aí foi maior doideira porque eu... É engraçado que quando você dá aula para o nono ano, 

eles são os adultos né? Risos. “Gente, olha só, eu to lidando com uma turma que todo 

mundo é mais velho, todo mundo sabe das coisas então cada um tem sua tarefa. Você 

vai à madeireira pedir serragem, você vai à lanchonete pedir balde. Aí continuei e falei: 

“Gente a ideia é que vocês usem materiais que vocês tenham em casa para a gente não 

ter que comprar nada”. “É claro que eu não quero que tenha nenhum gasto para vocês, 

se for o caso e precisar comprar alguma coisa que vá sair do meu bolso”. Mas assim, é 

sempre tentando e pensando nisso de: “Gente, será que por acaso alguém tem em casa 

tela para a gente colocar na composteira?”Então a gente trabalhou muito nisso de ir 

pensando junto. 
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Só que acabou que estava aos trancos e barrancos do projeto ser descontinuado e a gente 

chegou a preparar a composteira, o cartaz mas acabou não indo para a feira de Ciências 

porque a gente estava nesse trancos e barrancos, acabando o projeto e essa coisa de: “O 

projeto não vai continuar, mas vamos fazer esse esforço e não vamos se desarticular e 

vamos terminar de encaminhar essa coisas para a feira de ciências”.  

Mestranda: O projeto ia acabar pela falta de alunos?  

Docente: É, veio da direção. 

Mestranda: Então isso era em todas as disciplinas?  

Docente: Eu não sei se acabaram todas ao mesmo tempo ou se escolheram uma ou 

outra para manter.  Eu não sei, mas acho que você pode conversar com a Renata. Eu sei 

que a gente viu que ia acabar e estava aquele desânimo e desarticulou geral. No final 

quem tinha ficado responsável por algo, uma levou o cartaz para casa e nunca trouxe, o 

outro que ia trazer o balde e depois de maior tempão falou que na verdade não 

conseguiu e eu falei: “Poxa, porque não falou que não conseguiu porque que a gente 

pensava em outra opção”.  

Essa coisa de começou a ir dando desencontros e tal e acabou se perdendo, eu tenho 

esse registro da gente separando as tarefas para a composteira, quem ia ficar o que. E o 

cartaz que a gente começou a fazer, anotando o que era uma composteira para a gente 

apresentar na feira de ciências e tal.  

Uma coisa que eles pediram que a gente estava para desenvolver depois que passasse 

essa coisa da compostagem... Eles queriam fazer uma coisa de compartilhar 

conhecimento. Por exemplo, “a Bruna sabe pintar e desenhar”, então ela vai chegar em 

uma quarta feira e vai ensinar isso para os colegas. “A aluna Tainá sabe costurar”, então 

nesse dia aqui a Tainá vai ensinar para os colegas. Teve essa vontade deles, de 

compartilhar os conhecimentos, de pensar o que eles poderiam trazer.  

Como a gente começou a falar das plantas e agroecologia e uma aluna lembrou que a 

mãe sabia fazer um tipo de arranjo específico e ficou super animada de ensinar aquele 

arranjo para a gente. Várias coisas foram surgindo e a gente ainda tinha fôlego e planos 

quando o projeto foi descontinuado. Só que nesse momento ele já estava perdendo 
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fôlego por causa da baixa adesão. Mas assim, tinham sempre os mesmo 10 alunos, só 

que não era o suficiente para seguir o projeto.  

Mestranda: foi por isso que acabou em outubro e não chegou até dezembro?  

 

Docente: É foi isso. Ah, teve mais uma coisa. A gente também estava desenvolvendo 

uma feira de profissões, porque era aquela coisa de preparar os alunos para quando eles 

saírem daqui. A ideia era a gente fazer uma feira e eles escolherem quais profissões eles 

teriam interesse e a gente chamar profissionais para falar daquelas profissões. E aí 

também teve um pouco disso de a gente começar a organizar o evento juntos e também 

acabou não rolando.  

Mestranda: teve algum trabalho com as outras disciplinas? Vocês fazendo um projeto 

interdisciplinar ou foi apenas a sua disciplina e a troca com eles?  

(silêncio) 

Mestranda: Seu relato foi bem rico e parabéns pelo trabalho que desenvolveu, acho que 

alcançou o que se propôs a fazer. 

Mestranda: Faça um comentário livre como professora, mulher e que teve a 

oportunidade de ter essa troca.  

Docente: Eu só tenho a agradecer, eu realmente fiquei achando que não era nada 

demais e que o meu trabalho foi só uma experiência que rolou, mas nada demais.  

O fato de você ter valorizado, investigado, bancado de levar isso para frente mesmo 

com as minhas inseguranças de tipo: “Ah será que isso é suficiente para uma 

dissertação?”. Para mim foi muito importante, porque me ajudou a enxergar o potencial 

disso. Eu acho que a gente na escola tem muito essa coisa de ir fazendo as coisas e você 

achar que não é nada demais e muito pelo contrário, as vezes a gente que não está 

fazendo direito.  

Eu sempre fui atormentada por esse pensamento de que: “Ah, mas eu tive tanta 

formação, vivência e participei de tanta coisa, ofereci oficina e poxa, não estou fazendo 

nada pelos meus alunos e escola”. Eu acabo sempre me colocando nesse lugar de que as 

coisas que faço não são grandes coisas. A gente acaba não enxergando o potencial, o 
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quanto o que a gente faz é grande, importante, valoroso e por isso eu tenho muito a 

agradecer porque você me ajudou a muito a vê isso e entender essa importância.  

Por mais que eu tenha falado que já tem um tempão e o vento leva e a gente vai 

perdendo as coisas, visitar essas memórias foi muito bom para mim. Eu acho que é uma 

forma de eu conseguir enxergar coisas que não ira enxergar sozinha e reafirmar a 

importância do meu trabalho e me da essa confiança de que eu to fazendo um trabalho 

legal, de que eu to fazendo um trabalho importante, de que eu sou competente e tenho 

um potencial, enfim... Desde o início eu fiquei falando que não tem nada demais, que 

foi uma coisa tão sem graça e rapidinha, teve tantos problemas que eu fiquei sempre 

achando que não era uma experiência que valesse a pena ser investigada, que valesse a 

pena ser relembrada.  

Docente: Você algo que foi muito rico, fez muitas atividades e levou muitos materiais 

que com certeza fez os adolescentes refletirem. Os jornais, por exemplo, foi algo que 

trabalhou no projeto e conseguiu levar para a sala de aula. Muito bacana, pois faz com 

que eles valorizem as noticias, a leitura e na minha visão você criou muitas 

oportunidades sim. Você é demais. Tudo o que você falou, com certeza refletiram na 

vida deles e um exemplo foi a menina na reunião. Ela falou do projeto, mas ela falou 

dos vínculos criados e você fez parte disso. Tenho certeza. Uma pena que o projeto 

acabou em outubro e não foi até o final do ano.  Na entrevista com a diretora vou tentar 

entender como foi o projeto para ela e se pensa em voltar.  

Docente: Eu acho que a gente aprendeu muito e percebeu muita coisa como a educação 

integral funcione. A gente já entendeu várias das nossas falhas e como a gente quer as 

coisas aconteçam. A partir daí eu fui conversar com outras pessoas que trabalham com o 

integral e ter outras ideias, entender quais são as possibilidades que dá para a gente 

fazer. Eu acho que tem muitas coisas legais que dá para a gente fazer.  Se ela quiser o 

integral “estamos aí”! Eu realmente não sei dizer de onde surgiu a ideia do projeto. Eu 

acho que foi um movimento da rede em geral em querer tocar o ensino integral, acho 

que teve outras coisas rolando em outras escolas, mas eu não sei dizer direito.  

Mestranda: A Renata está desde a época do projeto. 

Docente: A Renata é uma pessoa que tem muita entrada na secretaria de educação. Eu 

acho que se não fosse ela eu não teria conseguido os ônibus e o contato com as 
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secretarias. Acho que ter sido ela naquele momento me permitiu muita coisa que eu não 

teria conseguido na gestão anterior, por exemplo. Eu acho que consegui aproveitar uma 

boa oportunidade que me fez expandir em vários aspectos, ela é a pessoa que vai 

conseguir transporte e dar um jeito de falar com as pessoas. Ela tem um networking, ela 

vai saber pensar em alguém que vai me ajudar e acho que isso facilitou muito. Eu acho 

que o integral se desenvolveu na escola porque ela estava lá também.  

 

 


