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RESUMO 

 
Os estudos de Educação Ambiental (EA) nascem da necessidade de uma 
transformação social para a superação da alienação, da mercantilização da natureza 
e dos recursos naturais. Para isso, é necessário a inserção de novos valores éticos 
na condução do fazer humano e da construção do saber, indo além da simples 
sensibilização dos indivíduos, pressupondo ações que transformem essa 
necessidade em realidade. A falta de sensibilidade das pessoas em relação às 
questões ambientais, bem como a estrutura de ensino existente nas escolas 
públicas, seus métodos e a maneira superficial que, geralmente, se contextualiza a 
realidade ambiental e social dos alunos não asseguram um processo de 
sensibilização, de envolvimento e formação de agentes sociais responsáveis pela 
EA. Assim, é fundamental que se reflita acerca das concepções e práticas 
educativas que norteiam os trabalhos de EA e, em especial é relevante que as 
escolas do PROEI (Programa de Educação em Tempo Integral na Bahia), nas quais 
se deve incentivar o aluno a formar uma relação de pertencimento com o meio social 
para que seja um agente transformador da realidade, se configure um espaço ideal 
para desenvolvimento deste trabalho. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa que 
culminou nesta dissertação foi caracterizar as práticas de EA no âmbito das escolas 
públicas integrais da cidade de Feira de Santana-BA. Para tanto, foram investigadas 
as ações mais comumente usadas no campo da EA nestes espaços, analisando de 
que maneira esses trabalhos estão sendo implementados, organizando-os por 
categorias. Adotou-se, assim, a metodologia qualitativa, utilizando-se de 
questionários semiestruturados e entrevistas para coleta de dados. Como 
resultados, as análises apontaram para uma série de concepções distorcidas no 
campo da EA, a falta de entendimento e de coletividade na promoção de trabalhos 
nesta área. Em relação ao desenvolvimento de práticas ambientais, percebeu-se um 
leque de atividades diversas que são executadas ao longo do ano, mas que não são 
percebidas pelos educadores como práticas ambientais. Conclui-se que as escolas 
integrais promovem Educação Ambiental muito além do que percebem fazer. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Escolas Públicas Integrais. Práticas 
Ambientais. PROEI. 
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ABSTRACT 
 

 
Environmental Education (EA) studies are born of the need for a social 
transformation to overcome alienation, the commodification of nature and natural 
resources. For this, it is necessary to insert new ethical values in the conduct of 
human doing and the construction of knowledge, going beyond the simple 
sensitization of individuals, presupposing actions that transform this need into reality. 
The lack of sensitivity of people to environmental issues, as well as the existing 
teaching structure in public schools, their methods and the superficial way that is 
usually contextualized the environmental and social reality of the students does not 
ensure a process of awareness, involvement and training of social agents 
responsible for EE. Thus, it is fundamental to reflect on the conceptions and 
educational practices that guide the work of EE, and in particular it is relevant that the 
PROEI schools (Comprehensive Education Program in Bahia), in which the student 
should be encouraged to form a relation of belonging with the social environment so 
that be a transforming agent of reality, it is an ideal space for the development of this 
work. In this sense, the objective of the research that culminated in this dissertation 
was to characterize the EE practices in the scope of the public schools of the city of 
Feira de Santana-BA. For this, the actions most commonly used in the field of EE in 
these spaces were investigated, analyzing how these works are being implemented, 
organizing them by categories. The qualitative methodology was adopted, using 
semi-structured questionnaires and interviews for data collection. As results, the 
analyzes pointed to a series of distorted conceptions in the field of EE, the lack of 
understanding and collective in the promotion of works in this area. In relation to the 
development of environmental practices, a range of different activities were realized 
that are carried out throughout the year, but are not perceived by the educators as 
environmental practices. It is concluded that the integral schools promote 
Environmental Education far beyond what they perceive to do. 

Keywords: Environmental Education. Integral Public Schools. Environmental 
Practices. PROEI. 
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INTRODUÇÃO 
 

O aumento da percepção dos problemas ambientais no final do século XX, as 

discussões sobre energia, poluição, ameaça de extinção de espécies e devastação 

de ecossistemas para obtenção de matéria-prima alavancou o surgimento de 

movimentos ambientais, fomentando uma tomada de posição por parte de governos 

em vários países do mundo. Associado a isso, houve o fortalecimento das 

discussões sobre as questões ambientais em todas as esferas da sociedade. 

Atualmente, muito se discute acerca da importância em se garantir melhor 

qualidade de vida para as gerações futuras e, apesar de muitos esforços em 

trabalhos de Educação Ambiental (EA), as agressões ao meio ambiente ainda são 

muito frequentes e intensas, de modo particular, os impactos causados pelas 

atitudes humanas em seu cotidiano. Seria isso resultado da falta de informação e 

carência de sensibilização para os problemas ambientais? Como devemos trabalhar 

para que haja a sensibilização efetiva desses sujeitos? O que as escolas integrais 

estão fazendo nesse sentido?  

Sabe-se que a educação é um fator decisivo na sensibilização das questões 

ambientais, do combate ao desperdício de matéria e energia, na superação de 

injustiças ambientais e das desigualdades sociais, bem como na minimização dos 

efeitos da apropriação indevida dos bens naturais. Neste sentido, entende-se que, 

como a questão ambiental atual é ideológica e política, a escola se configura como 

um espaço favorável para construções e discussões de EA. 

Isto posto, é cada vez mais relevante o debate da EA, sobretudo em 

espaços de educação, pois, além de formas e modelos é preciso considerar também 

o tipo de relação que o ser humano estabelece com a natureza.  

Observa-se que as discussões de EA nos espaços escolares têm sido 

encaradas como uma tarefa exaustiva, cujas dificuldades aparecem de formas 

variadas, tanto em atividades de sensibilização, de formação e mobilização para as 

questões ambientais, como na implantação de atividades e projetos, principalmente, 

na manutenção e continuidade dos que estão em andamento na unidade escolar. 

Nas escolas integrais, com a ampliação de espaços e de tempo de 

permanência dos educandos na escola, as práticas de natureza ambiental devem 
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ser facilitadas, estabelecendo-se uma sintonia entre os objetivos da EA e as 

matrizes da educação integral. Hoje, essa proposta vem ganhando força através dos 

projetos implementados por essas escolas e pela vulnerabilidade social em que 

vivem crianças e jovens de determinadas classes sociais, objetivando um 

enfrentamento dos problemas socioambientais que os circundam. 

Nesse sentido, a escola enquanto espaço de construção, lugar de pensar 

possibilidades, de fazer conexões e buscar alternativas, deve se configurar como um 

ambiente de discussão dessas questões socioambientais. A escola é então 

entendida nesta pesquisa como espaço de interlocução entre o sujeito e a realidade 

ambiental da sua comunidade, não pela obrigatoriedade em fazer EA, mas, 

sobretudo, pela necessidade e responsabilidade de promover uma formação cidadã. 

Observa-se nos espaços de educação formal, que a abordagem da EA é 

restrita a um enfoque informativo e/ou focada em movimentos ecológicos e 

conservacionistas, havendo, por consequência, pouca sensibilização dos estudantes 

e pouca conscientização dos educadores para tratar as questões relativas ao 

ambiente. Além disso, percebe-se uma visão complexa e distorcida da realidade 

ambiental do país, evidenciada pelos meios de comunicação e livros didáticos. 

Espera-se, nesse sentido, a partir das discussões aqui levantadas acerca 

dessa problemática, poder contribuir para a formação de novos olhares sobre a EA 

desenvolvida nas escolas públicas integrais de Feira de Santana-BA, na construção 

de uma nova forma de pensar e fazer EA, em que professores e educadores 

ambientais estejam comprometidos com a transformação social e a construção de 

um saber voltado para a formação de sujeitos ecológicos que, dessa forma, possam 

modificar o ambiente escolar e social nos quais vivem de acordo com os princípios 

propostos pela EA, fomentando a construção de novos trabalhos voltados para a 

implantação de medidas sustentáveis.   

O interesse em desenvolver esse trabalho está relacionado com o desejo de 

explorar o que as escolas públicas integrais têm realizado em termos de EA e as 

bases que norteiam os projetos desenvolvidos nestes espaços educacionais na 

cidade de Feira de Santana-BA. Dessa forma, buscou-se conhecer e analisar de que 

maneira são pensados e executados os projetos de EA nessas escolas, e quais são 

as suas perspectivas, categorizando-as de acordo com as suas práticas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Conhecer as ações de EA realizadas nas escolas públicas integrais da cidade 

de Feira de Santana-BA, com o intuito de caracterizar suas práticas em EA, 

identificar quem são os agentes ambientais desses espaços e reconhecer as 

concepções que norteiam suas ações, possibilitando a confecção de um material 

auxiliar de EA para escolas de tempo integral. 

 

Objetivos específicos 

 

- Caracterizar as práticas e o desenvolvimento de projetos de EA nas escolas 

integrais de Feira de Santana-BA; 

- Elaborar um diagnóstico da EA realizada nos espaços educacionais 

supracitados; 

- Identificar as concepções que fomentam as ações de EA nas escolas 

integrais; 

- Apresentar os resultados para as comunidades escolares participantes, de 

maneira mais adequada e possível (palestra, cartilha, oficina, banner entre 

outras).  
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1 BASE CONCEITUAL 

1.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A EA traz em si uma premissa transformadora, de questionamento, de 

repensar a vida e o ambiente além dos seus aspectos. É um instrumento de 

importância fundamental no processo de transformação do ser humano e de 

promoção socioambiental. 

Há diversas classificações e variações para a EA. Estas sofrem influência das 

práticas pedagógicas, do conceito de meio ambiente empregado, do tipo de relação 

humana estabelecida com o ambiente, além de influências de correntes filosóficas e 

ambientalistas. É preciso, então, saber que tipo de EA se quer praticar, e quais os 

objetivos a serem alcançados. Na maioria das vezes, o que se observa na prática 

ambiental vigente, são ações pontuais, repetitivas (como comemorações de datas 

específicas), sem qualquer avaliação do impacto promovido por sua realização 

(SEGURA, 2001).  

Diante disso, Gomes (2014) afirma que a educação deve ser inserida não 

apenas na abordagem dos problemas ambientais já existentes, mas também no 

desenvolvimento de uma consciência crítica e de uma participação cidadã, com 

vistas a uma atuação humana voltada para a proteção ambiental, melhoria das 

condições de vida e para a implementação de uma nova ética que oriente a relação 

humana com seu ambiente biofísico e social. 

Contudo, como em qualquer movimento ou área de conhecimento, não há um 

pensamento uniforme, mas, ao contrário, diversas formas e correntes de 

pensamento permeiam o ambientalismo, as quais ora se contrapõem, ora se 

complementam, construindo, nesse sentido, uma história que busca compreender as 

vertentes da dimensão ambiental. Na educação não é diferente, as diversas 

correntes enriquecem ainda mais essa história. “A diversidade de classificações a 

respeito da Educação Ambiental é tão vasta quanto a diversidade que inspira as 

inúmeras variações do ambientalismo” (BRASIL, 2007, Pág. 16). 

 Loureiro (2004) sugere que seja pensado qual tipo de EA se quer colocar em 

prática: a educação que abarque a dimensão ambiental, mas que não seja de forma 
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genérica, e sim que rompa com os modelos tradicionais de pensar e ver o ambiente, 

mesmo que gradualmente; ou a EA que se molda às referências antropogênicas do 

saber. O autor retrata que “são muitas as possibilidades de entendimento dos 

conceitos associados a questão ambiental” LOUREIRO (2004).  

No presente trabalho, toma-se como referência a perspectiva de uma EA 

crítica, emancipatória e transformadora, a qual, preconizada por alguns autores 

como Carvalho (2006), Novicki (2007) e Loureiro (2009), têm como princípio comum 

favorecer a transformação socioambiental como forma de reduzir as injustiças e as 

desigualdades, com olhar voltado para além do biofísico. Também inclui o 

pensamento de Bomfim (2008), Guimarães (2007), Layrargues (2002) e Lima (2011) 

que ampliam o debate na perspectiva emancipatória da EA, introduzindo noções de 

ética e ecologia nas relações dos seres humanos com a natureza. 

 Observa-se que boa parte da sociedade ainda não se deu conta das 

consequências devastadoras sobre o meio ambiente promovidas pelo modelo de 

desenvolvimento praticado. A EA conservadora promove uma preocupação do 

sujeito com a natureza e com a sociedade, lhes fornecendo conhecimento para 

reflexão-ação pela defesa de valores, porém a EA transformadora vai mais além e 

busca uma nova relação do sujeito com a natureza e com a sociedade, ampliando 

os conceitos sobre o ambiente (GUIMARÃES, 2007; LOUREIRO, 2003). 

Loureiro (2003) evidencia que ações de mobilização, como por exemplo, as 

práticas de coleta seletiva de lixo nas escolas, estimulam o pensamento da 

reciclagem, mas boa parte delas não leva os envolvidos a refletir sobre as relações 

de consumo, produção e descarte de resíduos. Nesse sentido, são formuladas as 

seguintes questões: onde está a transformação efetiva deste sujeito? Será que 

todos os envolvidos nessa prática veem o lixo da mesma maneira? Há alguma 

abordagem particular acerca dos resíduos sólidos gerados na escola? É prioridade 

para a escola trabalhar com a coleta seletiva de lixo?  

O campo da EA transformadora, emancipatória e revolucionária, nasce da 

conversa entre a justiça socioambiental e as práticas educativas. É o que 

Layrargues (2004) chama de educação cidadã. Na visão de Souza & Santos (2012), 

esse tipo de prática em EA não permite socializar as relações de natureza e 

consumo sob a ótica do capitalismo da maneira como se apresenta, como é 
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incompatível pensar na relação entre o ser humano e a natureza num momento de 

desvalorização humana e supervalorização das coisas e objetos. 

Em contrapartida, pode-se aproveitar ideias desse viés de EA, pensando em 

ações efetivas para a redução de consumo, e promover uma educação para o 

consumo consciente, para a realização de práticas efetivas de preservação e 

recuperação de bens naturais.  

Essas concepções se concretizam em diferentes tendências e 
abordagens da EA. Entretanto, elas não são puras nem mutuamente 
excludentes, o que, aliás, demonstra a dificuldade de classificá-las. 
Na prática, algumas se completam, outras se contrapõem (RAMOS, 
2001, p. 214). 

 

A ausência de enfrentamento das questões ambientais em sua complexidade, 

em detrimento de momentos de mobilização por um determinado recurso ou de 

ações específicas para atender as demandas, reforça a reprodução da prática de 

uma EA conservadora, que beneficia setores da sociedade em oposição ao conjunto 

destes. 

A promoção de ações que realizem mudanças efetivas na atual situação 

ambiental pode ser feita a partir de uma educação cidadã, que analise com clareza 

as ações humanas sobre o meio ambiente, de maneira que não desempenhe o 

papel de vítima (ou se colocando nesse papel) dentro do processo de degradação 

ambiental, mas como um agente que intervém conscientemente; um ator da 

mudança social, que tem conhecimento que ações educativas efetivas partem da 

realidade vivida, visando a superação de conflitos e das desigualdades, atuando, 

sobretudo, para transformação dessa realidade (LAYRARGUES, 2004). 

A EA emancipatória acontece quando a prática educativa encontra sentido 

nos sujeitos, como evidencia Gomes (2014, pág. 432) ao considerar a “escola como 

o principal espaço de aprendizagem”, especialmente “para as classes populares”. 

É necessário conhecer os espaços educativos e seus movimentos ambientais 

para elaborar um pensamento próximo de cada realidade e que evidencie o 

significado socioambiental local. Além disso, a escola é referência na construção de 

valores, posturas, consciência crítica e cidadania (BRASIL, 1997). 

A EA desenvolvida nas escolas precisa se basear em conhecimentos que 

estejam atrelados à realidade local, deve estar associada a objetivos previamente 
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estabelecidos, compreendidos e aceitos pelos participantes, para que seja possível 

fazer uma educação na qual haja a promoção de mudanças significativas para a 

vida e para o pensamento dominante, que não se prenda a uma ciência 

desvinculada do rebatimento social que as ações educacionais produzem no 

conhecimento científico. Souza & Santos (2012) comungam desses ideais e 

defendem a necessidade de vínculo entre os processos educativos da EA e a 

Educação Básica. 

Neste aspecto, a EA é reconhecida como um caminho possível para mudar 

atitudes e, por consequência, o mundo, permitindo ao aluno construir uma nova 

forma de compreender a realidade em que vive, estimulando a consciência 

ambiental e a cidadania, numa cultura ética, de paz, de solidariedade, de liberdade, 

de parceria e partilha do bem-comum, de habilidade, delicadeza e bom senso 

(CUBA, 2010). 

A ação pela ação, foge da proposta transformadora da EA, que, pela sua 

própria essência, não impõe conduta nem tampouco generaliza, mas sugere práticas 

e reflexões que consolidem valores e estimulem mudanças capazes de promover 

uma convivência ambientalmente sustentável em prol da formação do sujeito crítico-

reflexivo (LOUREIRO, 2003; GOMES, 2014). Espera-se que a educação seja a 

libertadora, defendida por Freire (2005), fundamentada e capaz de reconstruir as 

visões de mundo dos sujeitos. 

Nesse contexto, Gomes (2014) salienta que o desenvolvimento de projetos e 

a prática de ações de EA precisam primar pela liberdade de execução, sem ser 

submetidos ao aceite de valores e normas de comportamentos reconhecidos como 

corretos. A EA deve se fundamentar na realidade da comunidade escolar (SANTOS, 

2014). 

No âmbito dessa discussão,  

A educação ambiental passa a atuar como uma estratégia 
fundamental no preparo dos atores sociais para participarem ativa e 
conscientemente na gestão e na busca de alternativas para a 
solução dos problemas ambientais. Assim, a escola deve dar mais 
ênfase às questões que envolvem o meio ambiente (OLIVEIRA & 
PINTO, 2014, p.140). 

 

O Ministério da Educação (MEC), por meio do documento “Educação 

Ambiental: aprendizes de sustentabilidade” (BRASIL, 2007), dispõe de orientações 
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para práticas de EA que fazem algumas considerações acerca do tipo de prática de 

EA que se deseja realizar. Os itens abordados apontam para um modelo de EA que 

se relacione com a sociedade na busca de soluções coletivas, que estejam 

associadas aos relatórios técnicos e às decisões políticas, que promovam ações que 

reparem as injustiças ambientais e estejam, cada vez mais, desfocadas do meio 

biofísico e se aproxime do socioambiental (BRASIL, 2007). 

Estes fatos são: 

• A crescente crítica contra a ingenuidade do modelo 

convencional de Educação Ambiental; 

• A ausência de resultados palpáveis atribuídos à ação da 

Educação Ambiental;  

• A mudança do contexto do ambientalismo, que deixou em 

segundo plano as atividades preservacionistas e 

conservacionistas para atuar em primeiro plano na construção 

de espaços públicos participativos de negociação da gestão 

ambiental; 

• A necessidade de se buscar um enfrentamento político dos 

conflitos socioambientais. 

 

Com isso, é necessário estimular uma participação consciente e responsável 

por aqueles que estão envolvidos com a EA, modificando a ideia dominante de que 

a realização de práticas ambientais deve ser estabelecida por determinados grupos, 

ou em determinados momentos, sem haver uma reflexão e sem objetivos concretos 

a serem alcançados (REIGOTA, 2012). 

Ainda que as discussões acerca da EA para a transformação socioambiental, 

que abandone o modelo tradicional (cartesiano) de educação seja um movimento 

cada vez mais fortalecido, é fundamental o desapego ao conteudismo nas questões 

ambientais abordadas em sala de aula e o fomento de práticas de EA mais 

abrangentes e significativas, de maneira a promover qualidade de vida para os 

sujeitos e para a natureza. 
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1.1.1 História Da Educação Ambiental  

 

 Contextualizar a EA no mundo atual é mais que contar a sua história; é 

entender como suas origens se integram com as mudanças das sociedades, das 

ideologias, dos interesses políticos e socioeconômicos e também como se 

estabelece enquanto ato educacional e ideológico. 

A EA surgiu inicialmente da necessidade de evidenciar para a sociedade 

sérios problemas ambientais observados e chamar a atenção para a importância de 

promover uma educação que considerasse a solução desses problemas criando um 

clima favorável ao ambientalismo e ao fortalecimento de movimentos sociais, que 

mostrassem a responsabilidade das ações humanas para com a vida no planeta 

(RAMOS, 2001).  

Ramos (2001) chama a atenção que, ao final da década de 50 foram 

disseminados pensamentos acerca da relação homem-natureza, evidenciando essa 

associação bem como a ideia de que, a consequência do sofrimento da natureza 

consiste em sua degradação e desgaste, o que reflete na qualidade da vida humana 

e na sua possibilidade de extinção. Então, o medo e a vulnerabilidade do planeta e, 

consequentemente, da humanidade se instalam.  

A autora retrata que esse sentimento fortaleceu os movimentos ecológicos e 

de cuidado no que diz respeito à busca de soluções para as catástrofes e desastres 

naturais, guerras nucleares, para o crescimento exponencial da população, 

extinções em massa de espécies e demais impactos ambientais. 

Diante desse cenário, era preciso que os governantes dessem respostas à 

população e começassem a pensar na questão ambiental, apresentando uma 

agenda de discussões sobre o tema para planejar e propor ações. Mais que isso, 

passou-se a ouvir a sociedade civil na busca de estratégias. Essa história é marcada 

pela Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, também denominada 

Conferencia de Estocolmo, evento ocorrido em 1972, quando os rumos da EA 

começaram a ser definidos (DIAS, 2004). 

Para Ramos, esta “foi a primeira vez na história da humanidade que políticos, 

especialistas e autoridades de governo, representantes da sociedade civil e a ONU, 

se reuniram para discutir problemas ambientais” (RAMOS, 2001, p. 203-204). Nesse 
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encontro, questões como poluição, desmatamento, extração de recursos naturais e 

extinção de espécies ganharam destaques e a educação foi vista como estratégia 

para conscientização da responsabilidade humana no processo de degradação, 

passando a atrair a atenção das discussões como uma estratégia de mudança e 

transformação da situação ambiental vigente.  

A partir daí a EA passa a ser inserida nas agendas internacionais e ganha 

notoriedade. Dias et al. (2016) mencionam o uso do termo ‘Educação Ambiental’ oito 

anos antes da Conferência de Estocolmo, num evento de educação no Reino Unido. 

Em 1977, ocorre a Conferência Intergovernamental sobre EA, na Geórgia, ex-União 

Soviética, organizada pela UNESCO em parceria com o recente Programa de Meio 

Ambiente da ONU – o Pnuma. A Conferência de Tbilisi estabeleceu referências, 

conceitos e dimensões para a EA como prática educacional, por meio do documento 

“A Educação Ambiental: as grandes Orientações da Conferência de Tbilisi”. A 

grande ousadia desse documento foi propor a interdependência das ações 

educativas de EA, por meio da interdisciplinaridade (BRASIL, 2007). 

Até então, a interdisciplinaridade era um termo pertinente apenas à 

Pedagogia. Essa ousadia significou trazer a interdisciplinaridade para as discussões 

sobre as questões ambientais. A consolidação desse documento, que abarca 

estratégias de EA que ainda hoje são utilizados em diversos países do mundo, foi 

atribuído ao Brasil (BRASIL, 2007). 

Em 1992, acontece no Brasil a RIO 92, Conferência Internacional sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, quando foram elaborados acordos e estratégias 

globais para o meio ambiente com o enfoque numa boa relação entre o 

desenvolvimento mundial e o ambiente. O desenvolvimento sustentável passou 

então a ser um fôlego para a busca de apoio e financiamentos dos projetos de EA 

(BRASIL, 2014; DIAS, 2004).  

O grande diferencial desse evento foi um plano de ação para educadores 

ambientais, abordando a recuperação, conservação e qualidade de vida e do meio 

ambiente, orientado por valores sociais. Contudo, nesse evento tornaram-se mais 

evidentes as disparidades de poder e força existentes entre países ricos e pobres 

em relação às questões ambientais, mostrando também a divergência de interesses 

e a falta de compromisso de alguns países desenvolvidos (CARVALHO, 2006). 
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Durante a Rio 92, os governos aprovaram um plano de ação global, a Agenda 

21, que se baseia no princípio do “pensar globalmente, agir localmente”, com o 

objetivo de minimizar os efeitos negativos causados pelas ações antrópicas no meio 

ambiente (BRASIL, 2005). O documento é uma espécie de planejamento 

participativo de instâncias da sociedade, resultando em ações socioambientais 

sustentáveis. 

Na tentativa de reforçar as discussões e cobrar resultados, cinco anos após a 

Rio 92, acontece a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: 

Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, em Thessaloníki, na 

Grécia. Neste evento, reconheceu-se que pouco se avançou, mas foi reforçada a 

ideia de que eram necessárias mudanças no currículo da educação para que a EA 

fosse contemplada (CUBA, 2010). 

Na busca de resultados mais práticos e palpáveis, as Nações Unidas 

implementaram a “Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-

2014), visando reforçar e potencializar políticas públicas, programas e ações 

educacionais já existentes e enfrentar a problemática socioambiental, a partir da 

educação (BRASIL, 2007; DIAS et al., 2016). 

Foram estabelecidas ações educativas no sentido que, como aborda Carvalho 

(2006), se atribui à EA o desafio de construir uma sociedade ambientalmente 

solidária nos países subdesenvolvidos, orientada pela cooperação e pelo respeito, 

passando a se constituir em um suporte para realização de projetos e atividades 

ambientais (SATO, 2002). 

Esse ponto de vista também é apresentado por Brügger (2004), quando 

retrata que a EA deve ser libertadora, com a responsabilidade de contribuir para o 

desenvolvimento de uma consciência ecológica no ser humano, que, ao atuar de 

forma moralmente responsável sobre o meio ambiente, vá pouco a pouco 

construindo uma nova forma de pensar e atuar nas sociedades.  

Nesse contexto, a presença da EA nos conteúdos curriculares tem muito a 

contribuir para o processo de desenvolvimento humano, cabendo ao professor 

desempenhar o papel de intermediador para a construção desse conhecimento. Isso 

se tornou uma tarefa inadiável. 
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Gomes (2014, p. 432) apresenta que “o caos ambiental vivenciado atualmente 

no Brasil é consequência de uma trajetória de eventos históricos que deixaram 

rastros de impactos ambientais”. A partir de meados da década de 70, a EA passou 

a ter um significado pedagógico mais forte, haja vista que a perspectiva mundial 

atrelava conservação e preservação à necessidade de desenvolvimento de uma 

consciência ambiental pelos indivíduos. Contudo, a história narra movimentos 

conservacionistas no Brasil até o início dos anos 70. Segundo Brasil (2007) é neste 

período surgem também os primeiros cursos de Educação Ambiental. 

No Brasil, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, em 

1973, marcou a institucionalização da EA. Em 1981, com a Política Nacional de Meio 

Ambiente – PNMA, se estabeleceu no âmbito legislativo a necessidade de inclusão 

da EA nos níveis de ensino, incluindo a educação comunitária, com formação e 

capacitação para participação ativa em defesa do meio ambiente (BRASIL, 2007; 

DIAS, 2004). 

O debate ambiental se estabeleceu inicialmente em nosso país como um 

movimento conservacionista da natureza, para ensino de ecologia e estudos de 

preservação ambiental, como aborda Loureiro (2003), o qual ressalta que esse 

reflexo histórico produziu uma prática descontextualizada, com olhar voltado apenas 

para os problemas do ambiente físico, sem nenhuma abordagem das questões 

sociais. 

Neste sentido, foi na RIO - 92 através da Carta Brasileira para Educação 

Ambiental, que se reconhece a EA como um instrumento que favorece a 

sustentabilidade, sobrevivência do planeta e melhoria da qualidade de vida. Além 

disso, a Carta promove uma reflexão acerca do modelo educacional brasileiro tendo 

em vista as necessidades ambientais do país, a falta de comprometimento do poder 

público no cumprimento da legislação, a falta de incentivo à produção de 

conhecimentos e a negligência especificamente em relação às políticas de EA nos 

diversos níveis de ensino (BRASIL, 2007). 

Em função dos compromissos assumidos nesta conferência, e para 

contemplar as exigências da Constituição Federal, a Presidência da República criou 

em 1994, o Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA (diferente do 

ProNEA, criado em 2003). De acordo com Brasil (2007), este programa abrigava 
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ações do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 

Ministério da Educação e do Desporto, do Ministério da Cultura e Ministério da 

Ciência e Tecnologia. 

O programa trazia ações específicas para o sistema de ensino e gestão 

ambiental, e contava com parcerias de outras entidades públicas e privadas do país, 

firmando-se, de fato, como um plano nacional, estabelecendo bases, regras e 

regulamentos para o desenvolvimento de EA nas instituições de ensino. 

Em 1997, após anos de debates, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) são aprovados e trazem em seu bojo muitas sugestões para elaboração de 

projetos educativos no âmbito de EA, e após muitas pesquisas, os PCNs foram 

elaborados com suas bases e princípios voltados para uma orientação da educação 

escolar de acordo com a constituição. 

Os autores apontam que este documento se constituiu em um marco para o 

uso da EA como tema transversal na educação escolar e estabeleceu uma 

orientação legal para o desenvolvimento de temas extracurriculares, pois o que se 

tinha até então eram exigências que não deixavam claro para as instituições de 

ensino como trabalhar o tema supracitado em seu fazer pedagógico. Associado a 

isso, esse documento se configurou como uma ferramenta de apoio para a prática 

de EA nas escolas, pois abarca procedimentos, atitudes e valores do cotidiano 

escolar através de temas sociais urgentes – os temas transversais.  

Segundo Lemos & David (2011), a organização deste documento foi 

fundamental para direcionar a EA nas sociedades capitalistas porque aborda os 

temas transversais, questionando os modelos de desenvolvimento econômico e 

social. Nesse contexto, observa-se a importância de utilizar os PCNs nos cursos de 

formação de professores para que seja um instrumento e também um mecanismo de 

abordagem dos temas transversais nas escolas. 

No Brasil, a Lei n. 9.795 de 1999 institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), que no seu artigo 5º traz como objetivo fundamental da EA “o 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos” (BRASIL, 1999 

b).  
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Após essa orientação, era de se esperar que a lei anteriormente citada (Lei n. 

9.795) norteasse a construção dos projetos de EA, bem como suas práticas 

escolares (CUBA, 2010). Contudo, o autor esclarece que a EA brasileira praticada 

poderia ser considerada apenas como ambientalista, a legislação apenas 

institucionalizou esse discurso.  

Santos (2007) também corrobora desse pensamento quando afirma que, por 

ser fruto de movimentos ambientalistas, a EA desenvolvida no Brasil se preocupa 

muito com problemas ambientais e pouco com a conscientização e ensino para a 

preservação do meio ambiente. 

Nesse sentido, como política pública, o que se observa é que os programas 

de EA são dependentes de recursos financeiros e sua implementação é feita como 

parte integrante de ações sociais do governo, com baixa participação política e 

cidadã, com pouco interesse privado, não chegando a se estabelecer como uma 

questão clara e importante.  

Até nas Instituições de Ensino Superior (IES) se observam poucas ações e 

pouca participação social e institucional, salvo docentes militantes da questão 

ambiental que sempre buscam consolidar a área de conhecimento e suas raras 

equipes de EA que lutam pela sua permanência, num cenário de descaso e 

escassez de recursos humanos e financeiros (SANTOS, 2007). 

Pode-se perceber que o apoio oferecido pelas instituições governamentais se 

concentra na promoção de acordos, regulamentação de leis e instituição de órgãos. 

Poucas são as ações diretivas que chegam ao alcance dos agentes ambientais. 

 Em 2003, é realizada a I Conferência de Meio Ambiente do MMA e são 

criados grupos de trabalhos para diversas áreas ambientais, ganhando destaque o 

Programa de Resíduos Sólidos Urbanos.  Segundo Brasil (1997), com o apoio da 

UNESCO, o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) é criado, 

trazendo diretrizes e princípios da EA, delimitando seus objetivos, linhas de ação e 

estrutura organizacional.  

Em 2004, a orientação nacional sobre a EA passou a ser responsabilidade do 

MEC e das secretarias estaduais e municipais de educação. Dessa forma, permitiu-

se uma maior relação da EA com todos os níveis de ensino e garantiu-se sua 

transversalidade. Além disso, a EA foi inserida também nos programas de formação 
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continuada de professores, passando a fazer parte das Orientações Curriculares do 

Ensino Médio, dos módulos de ensino da Educação a Distância e da Educação de 

Jovens e adultos – EJA, passando a ser um tema recorrente em todos os eventos 

(BRASIL, 1997). 

Assim, apesar das grandes conferências introduzirem conceitos e 

compromissos, na realidade o que existe são apenas propostas de reformas para 

enfrentamento dos problemas ambientais (SANTOS, 2007). O que se observa são 

ações que apenas reforçam termos muito comuns, presentes nos discursos em EA 

que se resumem apenas ao “desenvolvimento sustentável”, “ecologicamente 

correto”, “selo verde”, “reciclagem”, “carbono zero”, entre outros (CUBA, 2010). 

A Figura 1 mostra o tempo de evolução e luta para estabelecer a EA nas 

metas e diretrizes de ensino em nosso país. Apesar de representar apenas um 

caminho, a imagem propõe uma reflexão acerca das discussões, inferências 

políticas e econômicas, e também ideológicas sobre o processo de inclusão e de 

referenciamento destes no ensino. 
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Figura 1 – Linha histórico-temporal da Educação Ambiental no Brasil 

(Fonte: autor do trabalho, 2017) 

 

É de grande valia para os brasileiros ter conhecimento do processo de 

construção histórica e das características da EA existente no Brasil. Este país se 

diferencia dos demais por abrigar a maior floresta tropical do planeta, além de 

possuir grandes reservas de água doce e potável, bem como uma diversidade de 

fauna e flora diferenciadas.  

Neste sentido, o conhecimento supracitado auxilia a entender como vem 

sendo feita a EA e o que é preciso fazer para torná-la compatível com a 

responsabilidade que se tem nas mãos, por possuir no território nacional as já 

citadas riquezas naturais, que devem ser protegidas da exploração desmedida e da 

falta de compromisso com o ambiente biofísico promovido pelo capitalismo.   

Desde 2004, o MEC vem estimulando, fomentando e financiando diversos 

trabalhos em EA, por entender a estreita relação que há entre EA e escola, espaço 
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apropriado ao desenvolvimento de práticas ambientais cotidianas e rotineiras, que 

tem muito a contribuir para a formação cidadã dos indivíduos (BRASIL, 2007). 

Assim, por meio de ações político-educativas, os projetos ganham reforços para que 

suas execuções alcancem êxito e resultados significativos.  

O Caderno “Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade” (BRASIL, 

2007) compila ações e informações obtidas de diversos setores da sociedade, 

lançando mão de uma proposta que teve como objetivo dialogar com os projetos 

cuja realização pleiteava promover práticas de EA que conduzissem ao crescimento 

sustentável. Os principais programas que este documento abarca são os ramos do 

programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, que traz subprojetos visando 

fomentar e auxiliar atividade de EA, a saber: 

(1) Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente; 

(2) Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação; 

(3) Ciência de Pés no Chão; 

(4) Com-vida; 

(5) Juventude e Meio ambiente; 

(6) Educação de Chico Mendes 

Alguns desses projetos são adotados pelas escolas da área de estudo desse 

trabalho. 
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2 EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A prática de EA observada no Brasil tem sido aquela que reproduz o modelo 

ideológico disseminado em todo o mundo e amplamente divulgado pelos meios de 

comunicação, orientado por um discurso voltado principalmente para preservação e 

conservação (CARVALHO, 2006). Além disso, sabe-se que não basta a sociedade 

tomar conhecimento da seriedade das questões ambientais, se as decisões político-

econômicas adotadas são contraditórias e não atendem às necessidades existentes 

(SPAZZIANI, 2004). 

Embora a escola não seja o único espaço de estudo da EA, tampouco a única 

responsável pelo cumprimento das normativas relativas ao seu ensino no país, ela 

tem assumido um papel importante neste cenário, delineando uma história de 

práticas que culminam em um processo educativo de grande significado, apesar das 

dificuldades e fragilidades do fazer EA nesses espaços. 

Para Penteado (2007 apud SOUZA, 2013, p.120), “a escola é um local 

adequado para a construção da consciência ambiental através de um ensino ativo e 

participativo, superando as dificuldades encontradas nas escolas, atualmente 

moldadas pelos modos de ensino tradicionais”. 

Mesmo sendo obrigatório trabalhar a temática ambiental nas escolas, Gomes 

(2014) chama a atenção para as dificuldades observadas ao fazer a transposição de 

conhecimentos, ao estabelecer a interdisciplinaridade, para obter recursos 

financeiros para a execução de práticas ambientais, e a carência de recursos 

humanos disponíveis a enfrentar o desafio de ser educador ambiental frente a tantos 

percalços.  

Tristão (2004) coloca em evidência algumas dificuldades para a prática de EA 

nos espaços escolares, tais como: as limitações existentes nos conteúdos 

curriculares, o pouco tempo para planejamento das ações ambientais, o processo de 

aprendizagem centrado no papel do professor, além da crise social em que se vive. 

De acordo com Souza (2013), é preciso realizar mais esforços para a 

compreensão das questões ambientais, pois, segundo as ideias de Novicki (2007) é 

possível que a consciência ambiental presente entre os brasileiros seja ideias falsas, 

uma alienação, acerca do que de verdade pode ser considerado como consciência 
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ambiental.  Esses autores salientam que o trabalho em defesa do ambiente deve ir 

além do ambiente físico, deve abordar questões sociais, econômicas, históricas e 

políticas. 

Uma pesquisa oficial do MEC intitulada “O que fazem as Escolas que dizem que 

fazem Educação Ambiental?” (BRASIL, 2007), cujo objetivo era mapear a presença 

da EA nas escolas, verificou que, em 1994, 94% das instituições de ensino 

fundamental do país trabalhavam EA. A prática ambiental mais desenvolvida nestes 

espaços focava no destino do lixo, seguida de produção de hortas, pomares e 

jardins. Entretanto, de acordo com o Censo de 2004 (10 anos mais tarde), apenas 

5% dos municípios brasileiros apresentavam coleta de lixo, a maioria incinerava ou 

depositava em lixões. Em 2015, apenas 26% dos municípios possuíam disposição 

adequada para os resíduos sólidos (BRASIL, 2007; BRASIL, 2014).  

Esse é um exemplo que mostra como é difícil correlacionar práticas 

ambientais com a realidade vivida pela comunidade escolar. Municípios que queiram 

trabalhar a questão do lixo em sua prática educativa podem sentir dificuldade para 

fazê-lo, caso esteja entre aqueles que não fazem a coleta de forma seletiva, sendo 

necessário ir além dos incentivos para as ações de EA dentro das escolas. Observa-

se que ainda hoje há um enorme caminho a avançar.  

De acordo com a visão de Layrargues (2002), enfrentar esses conflitos 

coletivos por meio da EA é um exercício de cidadania, participação político-social. Já 

Palharini (2003) ressalta que a EA praticada nas escolas está baseada no 

conhecimento científico das disciplinas curriculares, e isso tem comprometido a 

compreensão do tema em sua essência. Dessa forma, percebe-se que as 

orientações de transversalidade da EA, orientadas pelos PCNs, não estão sendo 

seguidas. 

Por mais que algumas transformações possam parecer isoladas e alguns 

problemas socioambientais sejam vistos apenas localmente, eles estão ligados e 

inter-relacionados de alguma forma. Essa compreensão, de acordo com Freire 

(2005), deve orientar as ações de EA, bem como os demais processos educativos. 

O autor reforça que é preciso abandonar ações educativas que apenas depositam 

conhecimento e adestram sujeitos para reprodução do pensamento dominante, a 

“educação bancária” de Freire.  
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Assim, o fazer de EA deve ir além de conteúdos pedagógicos, mas deve 

promover uma educação orientada à construção de uma sociedade capaz de 

perceber os problemas ambientais existentes através de outra ótica que não seja 

apenas a do capital, e busque atender interesses e necessidades reais e presentes 

em seu ambiente, especialmente a EA praticada nas escolas (CUBA, 2010; 

LAYRARGUES, 2002). 

Observa-se que as práticas escolares em EA não assumem o compromisso 

com a formação do sujeito ambientalmente crítico, apenas realizam momentos 

estanques de atividades que não permitem que o indivíduo forme uma consciência 

ambiental. É toda uma prática de atividades com realização de tarefas que visam o 

cumprimento de calendários e a realização de atividades que só contribuem para a 

manutenção da inércia ambiental que se observa nos adultos desta era. 

 Onde está a educação nesse processo todo? Em um momento que se 

vivencia a maior crise ambiental de todos os tempos, deve-se questionar: em que 

resultou todo esforço e a prática ambiental realizada nas escolas dos últimos 50 

anos? Eis um desafio para o nosso tempo. Sauvé (2005) trata a EA como uma 

dimensão da educação e afirma que esta não deve ser encarada como uma 

ferramenta para a resolução de problemas ambientais. 

Em diversos momentos, observa-se que as práticas de EA vêm sendo 

desenvolvidas nas escolas apenas para atender a comemoração de uma data 

especial, ou como referência a uma matéria de jornal abordando um desastre 

ambiental. Isso reforça ações conservacionistas, em detrimento de produções 

coesas e conectadas com a realidade do aluno. Souza & Santos (2012) abordam 

que a EA não é reconhecida interdisciplinar e as ações pedagógicas resultam, 

portanto em práticas individuais e descontextualizadas. 

 Entende-se, então, que a prática em EA deve assumir uma característica 

transformadora: 

 

Educação ambiental com compromisso social é aquela que articula a 
discussão da relação entre o ser humano e a natureza inserida no 
contexto das relações sociais. É aquela que propicia o 
desenvolvimento de uma consciência ecológica no educando, mas 
que contextualiza seu projeto político-pedagógico de modo a 
enfrentar também a padronização cultural, exclusão social, 



34 

 

concentração de renda, apatia política, além da degradação da 
natureza (FARIA & SILVA, 2012, p. 3).  
 

 As práticas que os educadores desenvolvem trazem subtendidas suas 

concepções e percepções em relação ao ambiente, à educação, e às suas relações 

com a realidade. Sauvé (1997) aponta que diferentes concepções constroem 

diferentes discursos e práticas de EA. Contudo, na ação, diversas concepções 

podem coexistir e se confundir. Neste sentido, conhecer e discutir sobre as 

concepções permite identificar o tipo de discurso e de prática utilizada. 

 A autora supracitada aponta (cf. Quadro 1) seis concepções tipológicas sobre 

a forma como o meio ambiente pode ser visto. Estas concepções devem 

complementar o modo de assimilar o meio ambiente e podem não se restringir a se 

identificar com apenas um tipo particular de concepção, mas entremear-se em 

caracteres de outras percepções, formando novos caminhos. 

 

Ambiente Relação Metodologia 

Como natureza 
Para ser apreciado e 
preservado. 

• exibições; 
• imersão na natureza. 

Como recurso Para ser gerenciado. 
• campanha dos 3 Rs; 
• auditorias. 

Como problema Para ser resolvido. 
• resolução de problemas; 
• estudos de caso. 

Como lugar para viver 
EA para, sobre e no para 
cuidar do ambiente. 

• projetos de jardinagem; 
• lugares ou lendas sobre 
a natureza. 

Como biosfera 
Como local para ser 
dividido. 

• estudos de caso em 
problemas globais; 
• estórias com diferentes 
cosmologias. 

Como projeto comunitário 
Para ser envolvido com 
outros indivíduos. 

• pesquisa(ção) 
participativa para a 
transformação 
comunitária; 
• fórum de discussão. 

Quadro 1 – As concepções tipológicas sobre meio ambiente e as relações estabelecidas 

com as práticas metodológicas 

(Fonte: Adaptado de Sauvé, 1997) 
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Sendo a percepção ambiental um caminho para entender as representações 

que o ambiente significa aos indivíduos, este trabalho se aproxima das ideias de 

Pacheco & Silva (2007), que inferem acerca dos significados que o homem tem 

sobre o meio em que vive, como eixo para conceituar “percepção ambiental”, 

agregando a este seus valores, interpretações e experiências. Os autores também 

evidenciam a importância de conhecer a percepção ambiental em trabalhos de EA. 
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3 A ESCOLA INTEGRAL 

 

 Quando se pensa em educação integral, a ideia mais comum é a de manter o 

educando por mais tempo na escola. Mas, além de ampliar o tempo, é necessário 

pensar os objetivos associados a essa proposta. Assim, no conjunto das reflexões 

sobre a escola, o tempo de permanência dos alunos vem se destacando como um 

importante campo de estudo. 

É crescente o aumento do número de espaços educativos em jornada de 

escola integral. Segundo Cavaliere (2010), isso se deve à intensificação de 

programas e projetos de políticas públicas, envolvendo a ampliação do tempo diário 

e a permanência de crianças e adolescentes nas escolas. 

Para falar de Tempo Integral é fundamental que se conheçam seus 

significados e representações, haja vista que, nos espaços de aprendizagem, os 

modelos escolares têm vivido transformações lentas enquanto a sociedade galopa 

com grandes mudanças. 

Atento a esta necessidade, o Programa Mais Educação (PME) do Governo 

Federal trouxe para a realidade das escolas, experiências de inserção de um 

currículo mais lúdico, dinâmico e interdisciplinar (BRASIL, 2009). E, como política 

pública de gestão educacional que buscava mecanismos de fazer dos espaços 

educacionais mais atrativos, o PME se estabeleceu como indutor para a inserção da 

educação integral nas escolas públicas (BRASIL, 2009). Na Bahia, como não 

existem fórmulas, nem modelos pré-definidos para a Educação Integral, ela foi se 

forjando na prática com o que se tem.  

Criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, o PME tinha como meta 

aumentar a oferta de práticas educativas para os alunos de ensino fundamental nas 

escolas públicas por meio de atividades optativas, os chamados macrocampos. 

Brasil (2014) aborda que os macrocampos eram: acompanhamento pedagógico, 

esporte e lazer, direitos humanos e cidadania, cultura e artes e cultura digital, além 

de outras atividades, que atuassem sempre na busca por obter um currículo que 

respondesse às necessidades comuns nas escolas. 

A Figura 2 apresenta o desenvolvimento do PME nas Escolas Públicas 

Estaduais e Municipais na Bahia, enquanto ferramenta de construção participativa 
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para a educação integral no Ensino Fundamental. A educação desenvolvida pelo 

PME define a organização da escola em dois turnos, quando se executam atividades 

comuns ao currículo escolar (1º Turno) e atividades lúdicas, diversificadas, 

conhecidas como oficinas (2º Turno), ministradas por oficineiros da comunidade, 

desenvolvendo um trabalho voluntário junto à escola. 

 

 

Figura 2 – Dinâmica do PME desenvolvido em Escolas Públicas na Bahia, instituído pelo 

PDE do Governo Federal  

(Fonte: Adaptado de Brasil, 2014) 

 

Nesta proposta, não há diálogo entre os fazeres dos dois turnos, o trabalho 

fica a cargo dos professores e no contraturno é desenvolvido por voluntários e 

oficineiros. 

Para introduzir o ensino em tempo integral para os alunos do ensino médio, 

foi criado o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), o qual apresentava a 

estrutura do PME, com oficinas e atividades voltadas para a profissionalização dos 

educandos e para a sua inserção no mercado de trabalho, por meio de oficinas de 

cidadania, orientação profissional e participação estudantil (BRASIL, 2014). 

Em virtude disso, o “tempo” não deve ser o marco para a classificação de um 

espaço em “integral”, mas sim as dinâmicas e as possibilidades que este espaço 
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proporciona para a aprendizagem e para a formação do indivíduo (BRASIL, 2014; 

VASCONCELOS, 2014). 

 

3.1 EDUCAÇÃO INTEGRAL E TEMPO INTEGRAL 

 

Para falar de Educação Integral, Vasconcelos (2014) recomenda que se 

conheça e se distinga o que é Educação Integral, Tempo Integral e Educação 

Integrada. Além disso, é importante saber quais são os objetivos que se almeja 

atingir com essas modalidades e com quais sujeitos se trabalhará.  

A proposta da Educação Integral é que além da ampliação da jornada, a 

formação oferecida aos educandos nesses espaços deve ser capaz de levá-los a 

analisar, refletir e agir mediante qualquer demanda. Segundo Gonçalves (2006, p. 

130), o conceito mais tradicional encontrado para o termo educação integral é 

“aquele que considera o sujeito em sua condição multidimensional, não apenas na 

sua dimensão cognitiva”, neste sentido se inserem as múltiplas relações que o 

indivíduo pode estabelecer.  

Gadotti (2009, p. 34) cita com clareza que “o princípio geral da educação 

integral é, evidentemente, como vimos, o da integralidade. O conceito de 

integralidade refere-se à base da educação, que deve ser integral”. Neste sentido, a 

educação integral tem uma perspectiva emancipatória, de superação do currículo 

fragmentado e de fomento a aprendizagens múltiplas. 

Concebe-se então que educação em tempo integral difere de educação 

integral, havendo, contudo, uma prevalência da educação integral ser em tempo 

integral. A Educação em Tempo Integral se preocupa apenas com a ampliação de 

tempo dos educandos nas escolas, sem a necessária adequação currículo-

pedagógica destas instituições educativas, e não leva em consideração a formação 

múltipla dos sujeitos e suas necessidades de integração (BRASIL, 2014). 

A Figura 3 apresenta os princípios da Educação Integral e sua essência, 

relacionando informações obtidas de BRASIL (2009), contextualizando as premissas 

da educação integral e suas bases norteadoras. 
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Figura 3 – Princípios norteadores da Educação Integral, baseado no texto de referência para 

a Educação Integral do MEC 

(Fonte: Adaptado de Brasil, 2009) 

 

A Educação Integral desenvolvida nas escolas públicas estaduais na Bahia é 

também chamada de Programa de Educação Integral em Tempo Integral (PROEI). 

As escolas possuem jornada de tempo ampliada e se fundamenta numa pedagogia 

de natureza emancipatória (BAHIA, 2016). A modalidade de ensino praticada inclui 

algumas disciplinas novas, uma reorganização e ampliação do espaço escolar. 

Essas propostas se justificam pela necessidade de reduzir a evasão escolar e 

a reprovação, como meio de adequação da criança e do jovem à vida familiar e 

como forma de inserção social do indivíduo. Além disso, Brasil (2009) evidencia que 

é preciso assumir que a pobreza, a vulnerabilidade e o risco social influenciam no 

baixo rendimento, mesmo não sendo determinantes. 

Diante disso, compreende-se que todas as escolas precisam ser de educação 

integral, mesmo que estas não sejam de tempo integral. É indispensável conceber a 

educação como oferta de mais oportunidades para além de aprendizagem, mais 

informação, enriquecimento humano. É preciso ressignificar os espaços escolares 

(GONÇALVES, 2006). 

Sendo então espaço coletivo de vivências, a construção de conhecimento nas 

escolas merece atenção, não apenas porque se aprende com o que é repartido, mas 

também porque se descobre o quanto não se consegue saber com o conhecimento 

repartido. 
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A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e 
justificada de diferentes formas: (a) ampliação do tempo como forma 
de se alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os 
indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas 
escolares; (b) ampliação do tempo como adequação da escola às 
novas condições da vida urbana, das famílias e particularmente da 
mulher; (c) ampliação do tempo como parte integrante da mudança 
na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da 
escola na vida e na formação dos indivíduos (CAVALIERE, 2007). 

 

 Currículos mais estruturados, maiores investimentos financeiros, valorização 

do professor são premissas da Educação Integral e estão asseguradas no novo 

Plano Nacional de Educação, que prevê que 50% das escolas públicas do país 

devem estar na modalidade de Educação Integral até 2020. Mas, integrar diferentes 

redes e setores políticos para assegurar o cumprimento das metas do Tempo 

Integral é um processo complexo e burocrático (BRASIL, 2009). 

A busca de sentido para a escola na sociedade moderna urbana, 

industrializada e de massas, na visão de Cavaliere (2007), reflete a necessidade de 

conceber a escola integral como oportunidade de atribuir valor à prática cotidiana e a 

uma aprendizagem significativa. 

Essa escola transformadora, revolucionária está nos legados de Jonh Dewey 

e inspirou o baiano Anísio Teixeira no início da década de 40, com a Escola Nova 

(Vasconcelos, 2014).  A Figura 4 apresenta uma linha do tempo da Educação 

Integral no Brasil, destacando os movimentos educacionais pioneiros na sociedade, 

que influenciaram no processo de construção da Educação Integral. 
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Figura 4 – Linha histórico-temporal da Educação Integral no Brasil e os movimentos 

ideológicos indutores da educação integral 

(Fonte: autor, 2017) 

 

Para Vasconcelos (2014), em um espaço de formação integral, o importante 

não é o tempo, mas sim como este tempo é aproveitado, como é vivido.  

A legislação brasileira tem caminhado no sentido de tornar a Educação 

Integral possível e real no âmbito do ensino público, especialmente no estado da 

Bahia. Contudo, ainda não estão consolidadas as discussões acerca da prática real 

dessa forma de educação, dos fatores que influem e interagem com o exercício 

desta proposta, bem como da complexidade que envolve a ampliação da carga 

horária e da permanência dos alunos na escola.  
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3.2 A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA BAHIA: PROEI 

 

As escolas do PROEI na Bahia, faz parte das estratégias da SEC como um 

dos 10 compromissos para o fortalecimento da Escola Pública no Estado, a partir da 

ampliação de espaço e tempo de formação dos estudantes na escola (BRASIL, 

2014). 

Quando o PROEI começou a ser delineado, não havia critérios para seleção 

das escolas baianas para integrar esse programa. Os parâmetros usados 

inicialmente foram: baixo IDEB, alta evasão escolar e disponibilidade de contraturno. 

Atualmente, existem 57 escolas públicas estaduais (capital e interior) que trabalham 

como Escola de Educação em Tempo Integral (BAHIA, 2014). 

Atendendo às demandas do ensino público na Bahia, gestores, formadores, 

professores e articuladores, representantes do governo e da sociedade civil se 

articularam para construir e propor um programa a partir das necessidades e 

experiências do Programa Mais Educação, objetivando uma articulação de turno e 

contraturno, diversificando os saberes em uma grade curricular diferenciada.  

A dinâmica da Escola Integral baseia-se em diretrizes que apontam para uma 

educação voltada ao desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, podendo ser evidenciada nos artigos 205, 206 e 227 da 

Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
III – Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

 

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

estabelece em seu artigo 34 de 1996, a ampliação da permanência do aluno na 

escola, preceito fundamental para a Educação Integral (BRASIL, 1999b). 
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O artigo 21 do Plano Nacional de Educação aborda na Lei no 10.179/01: 

 

Art. 21 – Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando 
expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo 
menos sete horas diárias, com previsão de professores e 
funcionários em número suficiente (BAHIA, 2014, p. 49). 

 

Na Bahia (BAHIA, 2014), a portaria que dispõe acerca da implantação, 

organização e funcionamento do PROEI nas escolas da Rede Pública Estadual é a 

no 249/2014, que estabelece: 

 

Art. 2º – A carga horária diária das Unidades Escolares participantes 
do ProEI é de 7 horas de efetivo trabalho escolar, perfazendo uma 
carga horária anual de, pelo menos, 1.600 (mil e seiscentas) 
horas/aula, conforme Matriz Curricular em anexo único desta portaria 
(BAHIA, 2014, p. 8). 

 

Além desses aspectos legais, a Educação Integral também é abordada em 

outros meios jurídicos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o 

Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de 

Valorização do Magistério (FUNDEB). Isso também objetiva orientar secretários e 

órgãos de educação sobre a perspectiva de um trabalho efetivo à luz da educação 

em tempo integral. 

Ainda precisamos refletir se a Educação Integral se aproxima na prática da 

sua ideologia e da essência do seu papel na sociedade, para que não se configure 

mais um programa de altos custos e poucos resultados. Não se deve esquecer 

ainda que este projeto faz parte de um programa de políticas públicas sociais, que 

não pretende reparar ou compensar, mas busca proporcionar, permitir, facilitar o 

campo das transformações para redução das desigualdades.  
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4 METODOLOGIA  

 

Este estudo envolveu um levantamento bibliográfico, seguido de aplicação de 

questionários estruturados, entrevistas semiestruturadas, além de observações in 

loco para coleta de dados nas escolas públicas integrais da cidade de Feira de 

Santana-BA, sendo submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UEFS (CEP/UEFS), assegurando o pensar ético para as questões de 

pesquisa envolvidas no mesmo, e atender à Resolução CNS 466/2012 e à Norma 

Operacional no 001/2013, e aprovado com base no  Parecer número 1.616.963. 

A coleta de dados aconteceu entre os meses de agosto a dezembro de 2016. 

Os procedimentos metodológicos utilizados são apresentados na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Fluxograma do Caminho Metodológico da Pesquisa, evidenciando as etapas de 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa 

(Fonte: autor, 2017) 

 

Optou-se por seguir os procedimentos da metodologia qualitativa, a qual, 

como conceitua Bourdieu (1999), é um método de pesquisa que não deve ser 

necessariamente rigoroso, contudo, deve ser rígido. 
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O campo de estudo compreende as oito escolas públicas de educação 

integral da cidade de Feira de Santana-BA, que estão localizadas em diferentes 

regiões da cidade, a saber: 

 Colégio Estadual Edith Mendes da Gama e Abreu – Bairro Brasília; 

 Colégio Estadual Régis Bitencourt – Bairro DNER; 

 Colégio Estadual Georgina de Mello Erismann - Bairro Jardim Acácia; 

 Colégio Estadual Eliana Boaventura – Bairro Capuchinhos; 

 Colégio Estadual Eduardo Fróes da Motta – Bairro Brasília 

 Colégio Estadual Juiz Jorge de Farias Góes – Bairro São João; 

 Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro – Bairro Centenário; 

 Colégio Estadual Monsenhor Mário Pessoa – Bairro Cidade Nova. 

 

A Figura 6 ilustra a localização das escolas mencionadas, evidenciando a 

distribuição geográficas destes espaços escolares.  

 

 

Figura 6 – Localização das Escolas Estaduais Integrais na cidade de Feira de Santana 

(Fonte: Irialine Rios, 2016) 
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Por questões éticas, considerou-se conveniente a não inclusão do Colégio 

Estadual Georgina de Mello Erismann no estudo, uma vez que a autora da pesquisa 

faz parte do quadro docente da escola. 

Os sujeitos da pesquisa foram os professores efetivos das respectivas 

escolas integrais que concordaram, voluntariamente, em participar. O contato inicial 

com os educadores foi intermediado pelo gestor escolar, o qual se responsabilizou 

por apresentar aos colegas a pesquisadora e os objetivos do trabalho a ser 

realizado. Durante as visitas às escolas, os professores foram convidados a 

participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e respondendo ao questionário base do estudo. 

As informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho foram obtidas 

por meio de questionários semiestruturados e entrevistas gravadas com os gestores 

e educadores ambientais que atuam naqueles espaços. A interpretação das falas 

das entrevistas permitiu compreender como estão sendo realizados os trabalhos de 

EA nas escolas, bem como as propostas e implementações. 

O questionário (ANEXO A) apresenta em sua estrutura blocos de perguntas 

que buscam levantar informações referentes à formação acadêmica e pedagógica 

do profissional entrevistado, sua relação com o meio ambiente onde vive e trabalha, 

como pensa a questão ambiental e como realiza suas práticas. As perguntas 

buscaram traçar um perfil dos professores das unidades escolares analisadas, sua 

formação e áreas de interesse, bem como entender como cada entrevistado pensa e 

põe em prática a EA. Associado a isso, procurou-se também conhecer a relação que 

esse profissional estabelece com a escola integral, com suas matrizes e propostas 

de ensino, bem como perceber se sua prática de EA é interdisciplinar e tem alguma 

interface com o currículo escolar.  

Algumas questões buscaram conhecer intuitivamente o que norteia o desejo 

desse profissional em desenvolver práticas de EA, facilitando, por meio de conceitos 

e definições, abranger estratégias norteadoras desses fazeres. A partir disso, 

categorizar os dados coletados, facilitando o entendimento das propostas desses 

educadores e sua proximidade ou não com a prática desenvolvida, bem como 

associar a um dos tipos de EA propostos, fazendo com que este trabalho sirva de 
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colaboração para outros ou de amparo às práticas ambientais desenvolvidas pelos 

sujeitos pesquisados. 

As entrevistas estruturadas foram destinadas apenas aos gestores como 

estratégia para adquirir informações adicionais acerca dos projetos de EA 

desenvolvidos em cada escola. A fala dos participantes foi transcrita, organizada e 

analisada juntamente com os questionários respondidos.  

Como o objetivo do trabalho consistiu em investigar a concepção ambiental 

dos professores e educadores ambientais, os alunos não foram incluídos como 

sujeitos da pesquisa, embora se reconheça sua importância como participante dos 

projetos e capazes de contribuir na mensuração das práticas de EA.  

O tratamento dos dados foi feito em etapas. Inicialmente, foi analisado o perfil 

dos professores das escolas integrais, baseando-se nas respostas do bloco inicial 

de questões do instrumento de coleta de dados (Questões de 1 a 6). Nessa análise 

foi utilizado o conjunto total de questionários, independentemente da unidade de 

ensino do entrevistado. Neste momento, a preocupação foi proteger o sujeito da 

pesquisa, reduzindo as possibilidades de identificação e minimizando possíveis 

conflitos de valores, ideias e significados. Assim, o perfil em EA dos professores do 

PROEI foi representado pelo conjunto das respostas das escolas alvo, bem como 

pela relação destes com a Educação Integral. 

Em um segundo momento, foram realizadas análises por escolas, 

individualmente, buscando compreender como cada espaço educativo realiza sua 

prática em EA. A partir de então, foi possível categorizar a dinâmica de trabalho 

daquela escola, distribuindo entre os quatro tipos de EA. Com base nessa 

informação, foi possível entender como este espaço realiza suas práticas e propor 

contribuições. 

Como mencionado anteriormente, a análise das entrevistas e dos 

questionários permitiu identificar o tipo de EA praticada nas escolas. Embora Lima 

(2011) apresente sugestões para categorizar as concepções de EA em 

Conservacionista e Emancipatória, por acreditar que apenas estas duas não 

contemplam a grande diversidade do atual fazer da EA, foram propostas outras duas 

categorias, com vistas a atender aos objetivos do PNEA.  
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Essas concepções foram organizadas, sendo distribuídas em quatro 

categorias, a saber: 

1 – EA INFORMATIVA: Se resume apenas à realização de atividades que 

forneçam informações à comunidade escolar. 

2 – EA SENSIBILIZADORA: promove ações, cuja intencionalidade é apenas 

provocar o sujeito, ou seja, que se pratica através do debate de valores e 

atitudes, que induz à reflexão acerca das práticas utilizadas e das 

responsabilidades ambientais. 

3 – EA DIAGNÓSTICA: São atividades que buscam conhecer, identificar e, ou 

até analisar situações ambientais numa determinada área de estudo. Pode 

ser aplicada a um estudo de caso, para acercar-se de uma realidade ou até 

da própria comunidade. Objetiva apenas caracterização, conhecimento do 

meio, das atitudes, carências, necessidades e realidade do espaço analisado. 

Pode ou não envolver a comunidade escolar. 

4 – EA MOBILIZADORA: promove ações que interagem com a comunidade 

para a realização de algum trabalho (coleta seletiva, oficina de 

reaproveitamento de materiais, por exemplo). Embora possa ter caráter 

temporário, são capazes de se associar a outras ações disseminando ideias e 

abrangendo um público maior. 

Ao categorizar as escolas, objetivou-se apenas organizar estrategicamente a 

informação e assim facilitar a interpretação dos dados. 

Para auxiliar na interpretação dos resultados dos questionários, foi utilizado o 

software de análise estatística SPSS – Statistical Package for Social Sciences e o 

EXCEL do Windows 10. A modelagem foi construída, agregando-se dados dos 

questionários respondidos pelos professores e informações das entrevistas com os 

gestores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As sete escolas integrais pesquisadas perfazem, aproximadamente, um total 

de 113 professores entrevistados. Entretanto, após a aplicação dos questionários, a 

amostra final para análise foi composta pelo número de professores voluntários 

participantes apresentados no Quadro 2. 

 

ESCOLA 
NO. DE 

PARTICIPANTES 
% TOTAL 

01 Colégio Estadual Régis Bittencourt 06 100% 

02 Colégio Estadual Edith M. da Gama e Abreu 06 54,5% 

03 Colégio Estadual Monsenhor Mário Pessoa 07 50,0% 

04 Colégio Estadual Juiz Jorge de Farias Góes 11 45,8% 

05 Colégio Estadual Eliana Boaventura 09 52,9% 

06 Colégio Estadual Eduardo Fróes da Mota 07 50,0% 

07 Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro 08 42,1% 

Quadro 2 – Porcentagem dos professores participantes da pesquisa por unidade escolar 

participante 

 

Em algumas unidades escolares, foi bastante positiva a aceitação dos 

professores em participarem da pesquisa, em outras, os docentes se posicionaram 

de maneira contrária. Também foi percebida a aversão dos professores a 

responderem ao questionário, os quais pareceram interpretar o instrumento como 

uma forma de avaliação do seu fazer pedagógico na escola, mesmo sem conhecer 

as informações contidas no material. A descrença sobre a construção de resultados 

positivos e práticos para as escolas também pode ter sido uma dificuldade para a 

participação destes. 

A participação facultativa do entrevistado era sempre evidenciada, mas 

também esclarecida a importância da participação de todos para obter o quantitativo 

de informações, explicitando sempre de que maneira seria o tratamento estatístico 

dos dados.  

É importante salientar que foi obtido índice representativo de metade ou mais 

da metade dos professores de cada escola, exceto em duas delas. Ciente que muito 

esforço foi depreendido para alcançar maior número possível de participantes, isso 

não invalida o estudo nem os dados fornecidos. A média geral de participantes foi de 
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51,8%. Além disso, algumas escolas do PROEI apresentam uma grande quantidade 

de estagiários e professores temporários. Isso minimizou o público alvo da pesquisa 

nestes espaços. 

 

5.1 O PROFESSOR DO PROEI 

 

Os elementos que compõem o primeiro bloco de perguntas são apresentados 

na Figura 7. As análises desse bloco são compostas pela totalidade de informações 

obtida pelo conjunto das escolas pesquisadas. 

 

 
Figura 7 – Elementos para a caracterização do perfil dos professores do PROEI em Feira de 

Santana 

(Fonte: autor, 2017) 

 

A análise dos questionários revelou que a maioria dos professores possui 

graduação em Letras, representando 22,2% das respostas, seguido de Biologia, 

com aproximadamente 14,8% das respostas, Inglês apresentou 13,0%, História com 

11,1% e Geografia representando 9,3% dos participantes. Os profissionais de 

Matemática e Educação Física corresponderam, cada área, a 7,4% dos 

entrevistados, enquanto Música apresentou o mesmo percentual da opção “não 

responde”, 1,9%.  

O que chamou a atenção nessas respostas foi a grande quantidade de 

entrevistados que não especificaram a sua formação: 11,1%. Isso pode ser 
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entendido como mais uma maneira de garantir o sigilo do entrevistado, ou pode 

significar que são professores de licenciatura curta, ou ainda em formação 

acadêmica em outra área da que leciona. Fato que é bastante comum entre 

profissionais com muito tempo de profissão. 

Em relação ao tempo de profissão, observa-se, a partir da Figura 8, que a 

maioria dos entrevistados apresenta mais de 15 anos de profissão.  

 

 
Figura 8 – Percentual das respostas à questão: Qual o seu tempo de profissão? 

 

A maioria dos entrevistados já lecionava nestas unidades de ensino antes 

mesmo da inserção do tempo integral. Isso reflete na familiaridade que estes 

profissionais têm com o espaço escolar, o que ajuda no desenvolvimento de 

trabalhos e projetos, bem como no conhecimento sobre a comunidade escolar. Por 

outro lado, isso também pode revelar a possibilidade de que esses profissionais 

tenham dificuldade para mudar sua rotina de profissão para o formato da proposta 

pela educação integral. 

Lopes (2006) contrapõe este pensamento quando evidencia que, dos 

diferentes saberes inerentes ao professor, o saber-experiência é o condutor da sua 

prática e promove implicações positivas no ensino-aprendizagem. O autor afirma 

que, sendo o diálogo uma ferramenta importante para a produção de conhecimento 

nas escolas, o professor experiente pode apresentar um misto de saberes na sua 
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prática diária que favoreça a práxis, e auxilie no enfrentamento das dificuldades 

escolares, e também nas inovações propostas. 

Observa-se que os profissionais com maior tempo de serviço correspondem à 

quase metade dos entrevistados, enquanto os profissionais que estão entre 5 a 15 

anos de profissão, correspondem a 38,9% do total. Isto posto, verifica-se que as 

escolas integrais participantes têm seu quadro composto por professores com 

relevante experiência de tempo em sala de aula.  

Em relação à formação profissional, observa-se que todos os entrevistados 

possuem formação superior. Apesar da educação integral apresentar uma grade 

curricular diferenciada (ANEXO C e ANEXO D), a maioria dos professores leciona 

disciplinas no âmbito da sua área de formação.  

A Figura 9 apresenta a diversidade de licenciaturas encontradas nas sete 

escolas analisadas. 

 

 
Figura 9 – Percentual das respostas à questão: Qual a sua formação (graduação)? 

 

A ausência de resposta a essa pergunta se justifica pelo fato de ser bastante 

comum professores com formação em ciências biológicas ministrarem aulas de 

biologia, ciências naturais, educação cientifica e até mesmo disciplinas como 

química, física e tecnologias digitais. Isso também ocorre com a maioria dos 

professores de física e estatística, que possuem formação na área de matemática. 

Os professores de artes e linguagens artísticas possuem graduação em língua 
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portuguesa, já os professores de filosofia, sociologia, cidadania e direitos humanos 

possuem graduação em história ou geografia. 

Essa diversidade de formação pode favorecer formas diferentes de pensar e 

agir em EA. Brasil (2007) apresenta que, mesmo bem-intencionados, geralmente os 

professores buscam realizar práticas de EA já reconhecidas e realizadas. Essa 

repetição é reforçada pelos paradigmas da sociedade moderna, com reprodução 

sem reflexão. Formações diferentes podem dialogar e provocar novas estratégias de 

pensar em agir nas escolas, reforçando os grupos de trabalho e o fazer pedagógico. 

A presença dos profissionais de ciências como os que mais trabalham com 

EA também foi resultado da pesquisa de Brasil (2007), e trazem a iniciativa dos 

professores como principal motivação para as práticas em EA. 

Observa-se que a diversidade de eixos que a educação integral propõe não é 

contemplada apenas com as licenciaturas que os entrevistados possuem, muitas 

disciplinas são escolhidas de acordo com a aptidão do profissional para lecionar 

aqueles conteúdos, ou até por afinidade com a proposta da disciplina. Além disso, 

há também a possibilidade que a escolha tenha sido apenas para completar a carga 

horária mínima do professor. Esta última é bastante comum.  

É possível que essa diversidade de disciplinas ministradas pelos educadores 

do PROEI estimule nos professores a formação continuada e/ou a buscar novas 

formas de qualificação. Essa suposição se baseia no fato de que 79,4% dos 

professores terem certificados de especialistas e, dentre estes, 35,2% estão fazendo 

uma segunda especialização.  

Entre as opções de aperfeiçoamento, a mais citada foi a área de educação, 

correspondendo a 38,9% dos cursos em andamento. Chaves & Farias (2005) 

afirmam que, quando os professores começam a realizar trabalhos em EA, nem 

sempre possuem uma formação adequada que lhes permita enfrentar as 

dificuldades vivenciadas com a realização dessa tarefa. Nesse sentido, tanto os 

cursos de formação e formação continuada, quanto as escolas precisam 

proporcionar debates, reflexões e outros meios de exercitar a criticidade, 

especialmente na forma de ver e se relacionar com as questões ambientais.  
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No que diz respeito ao número de escolas em que os professores lecionam, 

os dados mostraram que 57,4% dos entrevistados trabalham em apenas uma 

unidade escolar, 33,3% lecionam em duas e 9,3% em três escolas.  

Uma reivindicação constante dos professores do PROEI é que atuem em 

apenas uma escola, promovendo maior convivência com a proposta da educação 

integral, com o espaço escolar e com seus integrantes. Dessa forma, os professores 

podem colaborar com as tomadas de decisões da escola e também participar das 

atividades desenvolvidas. Em todas as entrevistas, essa questão surge como uma 

expectativa para apoio à prática efetiva das propostas do programa.  

Observou-se, por meio dos dados, que mais da metade dos professores já 

atende a essa expectativa, ou seja, professores que dedicam toda a sua carga 

horária à escola de educação integral. Isso é um fator favorável para o 

desenvolvimento, aplicação e manutenção de projetos. Esse ponto também é 

bastante comentado nas entrevistas com os gestores, pois facilita o trabalho na 

educação integral, das participações nas reuniões e encontros de formação.  

Quando perguntados acerca da jornada de trabalho, 64,8% dos entrevistados 

informaram que são professores com 40 horas semanais, enquanto 18,5% lecionam 

em regime de 60 horas e 14,8% em regime de apenas 20 horas de trabalho por 

semana. Como as escolas de educação integral funcionam em regime de turno e 

contraturno, permite que o professor estenda a sua jornada de trabalho em um ou 

dois períodos. Contudo, o noturno funciona com Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), o que impossibilita o desenvolvimento de atividades da educação integral 

neste turno.  

A essência do trabalho docente se centra nas ações e interações entre o 

professor e o aluno, e os demais membros da comunidade, que devem se entremear 

na rede colaborativa para o sucesso das ações em conjunto. Neste sentido, a 

dedicação exclusiva ao ensino integral se configura um fator importante para o 

sucesso da proposta.  

Quando indagados acerca da aceitação ou não da proposta do PROEI, 75,9% 

dos entrevistados afirmaram concordar, 18,5% não concordar e 5,6% não 

responderam à questão. Essas informações indicam que essas escolas formam um 

grupo que escreve a história do projeto, vivendo experiências, construindo saberes e 
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formas de educar concordantes com essa proposta de ampliação de tempo para 

espaços que não foram pensados para essa modalidade. Segundo Brasil (2009), até 

que a educação integral se transforme em realidade, há um longo caminho a ser 

percorrido. 

 

5.2 AS CONCEPÇÕES DE EA  

 

As análises dos resultados referentes à concepção dos professores acerca da 

EA foram construídas a partir dos significados que estes educadores atribuem aos 

conceitos de Meio Ambiente, a importância dada à prática de EA na escola enquanto 

espaço formador do indivíduo, especialmente na escola de educação integral. Além 

disso, foi considerado também o fato desse professor desenvolver trabalhos de EA 

em sua disciplina e em outros espaços fora da escola; da frequência que essas 

práticas acontecem, da dificuldade e/ou facilidade para realizar as atividades em sua 

instituição de ensino. 

A pergunta 10 do questionário teve o objetivo de conhecer o(s) conceito(s) 

sobre meio ambiente que mais se aproximava(m) da forma de pensar do educador 

entrevistado, sendo abordada de maneira a dar um foco nas respostas através das 

opções oferecidas, sendo possível se estabelecer relações e comparações com as 

ideias de Sauvé (1997). Contudo, utilizamos apenas quatro dos seis conceitos 

apresentados pela autora, por entender que na área do estudo proposto não haveria 

necessidade de trabalhar com todas as opções. Dessa forma, foi excluída a tipologia 

6 (seis) que traz meio ambiente como projeto comunitário, por entender que a 

escola, enquanto espaço de formação, faz esse papel sem necessitar separar a 

comunidade. As tipologias 1 e 5 (cinco) foram agregadas, compreendendo que as 

visões de ambiente como natureza e biosfera são complementares.  

 

Questão 10: Das definições de meio ambiente abaixo, qual delas está mais de acordo com 
sua forma de pensar? 

Opções de Resposta % 
Concepções Tipológicas 

(Sauvé, 1997) 

Conjunto de componentes capazes de 
causar efeitos diretos ou indiretos sobre 
os seres vivos e as atividades humanas. 

46,3% 
 

Concepção 2 
Meio Ambiente como Recurso 

Conjunto de fatores que afetam o 3,7% Concepção 3 
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indivíduo até nas suas relações sociais. Meio Ambiente como Problema 

Conjunto de unidades ecológicas 
incluindo seres vivos e não-vivos 
interagindo entre si. 

46,3% 
Concepção 4 
Meio Ambiente como Lugar 

Espaço onde a vida se desenvolve. 3,7% 
Concepção 1 e 5 
Meio Ambiente como Natureza 
e Biosfera 

 

Tabela 1 – Comparativo entre as respostas à questão 10 e as concepções apresentadas por 

Sauvé (1997) 

 Os dados apontaram o mesmo percentual de resposta (46,3%) para o 

conceito de meio ambiente como lugar (Concepção 4), onde seres vivos e não-vivos 

interagem; e meio ambiente como recurso (Concepção 2), capaz de causar efeitos 

sobre os seres vivos e suas atividades humanas comparando com a classificação 

tipológica sobre ambiente de Sauvé (1997). Além disso, observa-se uma diferença 

de opiniões entre a concepção preservacionista e conservacionista e a concepção 

antropogênica e tecnicista, respectivamente. 

 As respostas para a concepção de ambiente enquanto biosfera e natureza 

obtiveram 3,7% de respostas, o mesmo índice para a concepção que concebe “meio 

ambiente como um problema”, que afeta os indivíduos e suas relações sociais 

(Concepção 3). Isso pode ter relação com as diferentes formações acadêmicas e 

profissionais dos entrevistados. As duas respostas mais representativas também 

podem estar relacionadas à formação superior dos entrevistados que mais 

participaram da pesquisa: Português, Inglês, Biologia, História e Geografia. Além 

disso, concepções de meio ambiente como lugar e como recurso reportam para as 

abordagens disciplinares e do que é trazido em livros didáticos. 

 Dessa maneira, Sato (2002, p. 12) aborda que “não existe o certo ou errado. 

São apenas concepções sobre o mundo, as quais podem manter diálogos ou buscar 

interface, e uma pessoa pode utilizar uma técnica ou outra, através da ação e da 

reflexão” 

A Concepção 4, com 46,3% das respostas, reflete o pensamento de Reigota 

(2012) que trata meio ambiente como ecossistema, como lugar onde se vive. O 

autor também reforça que conhecer as diversas realidades ambientais, sua 

diversidade e complexidade, pode auxiliar na compreensão e valorização das 

realidades socioambientais no mundo. Além disso, Odum (2009) relaciona meio 
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ambiente à ecologia, como uma casa que precisa ser estudada para ser conhecida e 

preservada, corroborando o resultado encontrado.  

A Concepção 2, que também obteve 46,3% das respostas, está de acordo 

com Brügger (2004), que é, predominantemente, reducionista, com uma reprodução 

de conteúdos e estudos sobre os recursos naturais e sua apropriação. Nesse 

sentido, percebe-se que muitos trabalhos de EA abordam a conservação dos 

recursos naturais, beneficiando o discurso e as ações capitalistas de forma que 

sejam sempre considerados como insumos. Além disso, percebe-se a falta de 

contextualização nas abordagens de EA em sala de aula e prática de atividades 

pontuais em detrimentos de atividades processuais. 

 Esse empate pode revelar um conflito que se apresenta no comportamento da 

nossa sociedade: ao observar a história da EA, percebe-se que a natureza é vista 

como supridora do modelo econômico moderno, e que as preocupações com as 

questões ambientais atuais têm sensibilizado e norteado a sociedade para um 

caminho menos agressivo ambientalmente, repensando seus hábitos e atitudes 

frente à natureza. Neste sentido, os dados podem significar que vivemos um 

momento sutil de transição de comportamento, de uma visão de ambiente como 

recurso para uma perspectiva que inclui o ser humano, de interação. 

Isso pode representar o anseio de Gomes (2014) que considera que é preciso 

que haja a construção de uma consciência que promova ações e questione o 

modelo desenvolvimentista que vem sendo usado, especialmente no campo político 

e econômico. 

Jacobi (2004, p. 31) aborda que a escola precisa ser o espaço onde se 

analisa “a natureza dentro de um contexto entrelaçado de práticas sociais, parte 

componente de uma realidade mais complexa e multifacetada”.  

A EA na perspectiva de Loureiro (2004) se apresenta como um processo de 

ensino-aprendizagem para o exercício da cidadania. O autor evidencia que esta é 

uma forma abrangente de educação, cuja finalidade é formar indivíduos cidadãos. 

No entanto, percebe-se uma raiz muito forte da visão conservacionista norteando as 

ações de EA, especialmente nas escolas, agregando sempre questões referentes 

aos problemas relacionados ao ambiente biofísico. Muitos trabalhos se resumem à 

visitas a projetos já existentes, conservação de áreas verdes, coleta seletiva de lixo 
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e reciclagem, entre outros, que utilizam a abordagem reducionista de meio 

ambiente. 

Os projetos mais citados pelos professores foram as práticas de Reciclagem, 

Horta, Coleta seletiva que foram mencionadas em 100% das respostas. Também se 

evidenciam atividades voltadas para o Lixo, Dengue e Promoção de palestras 

ambientais. 

 É preciso pensar nos conflitos sociais da atualidade também como problemas 

ambientais, não apenas pelo uso dos recursos naturais, mas como uma questão de 

dominação, de supremacia de classes na sociedade onde os mais atingidos são 

responsabilizados pelos riscos ambientais. Neste sentido, o professor deve mediar a 

construção de referenciais ambientais que ultrapassem os muros da escola e as 

imagens do livro didático (LAYRARGUES, 2002; JACOBI, 2004). 

Quando perguntado aos professores se desenvolvem trabalhos em EA em 

sala de aula, de acordo com plano de trabalho de sua disciplina, percebe-se que 

63% declaram “ter realizado práticas em EA”, enquanto 33,3% afirmam que “não 

trabalham EA como parte de sua disciplina” ao longo do ano letivo e 3,7% não 

responderam à questão. Isso é uma contradição quando se trata de professores de 

educação integral, pois é objetivo do PROEI que haja a abordagem desse tema 

dentro dessas escolas. Além disso, os PCNs sugerem que a EA esteja presente na 

formação do educando, independentemente da disciplina, devendo ser trabalhada 

como tema interdisciplinar na educação básica. 

Mesmo quando há realização de trabalhos interdisciplinares, algumas 

atividades normalmente permeiam o trabalho docente dentro do espaço de aula. O 

grande índice de professores que afirmaram não desenvolver EA na sua disciplina 

indica que estes não atribuem responsabilidade de realizar EA no seu plano 

curricular e reforça ainda a cultura de centralizar o desenvolvimento desses temas 

nas disciplinas da área de ciências. 

Além disso, os autores Souza & Santos (2012) nos falam acerca da 

necessidade imediata de superar as dificuldades em abordar a EA no ensino formal, 

alertando que sua ausência pode trazer consequências, como a construção de uma 

visão reducionista em relação ao meio ambiente por parte do educando. É 

interessante que essa abordagem considere o que nos sugere Palharini (2003), que 
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propõe que a EA seja realizada nas escolas por interação de diferentes disciplinas e 

diferentes objetos. Neste sentido, quando o educador trabalha a questão ambiental, 

deve contemplar diversas disciplinas na sua abordagem. 

Quando o docente avalia constantemente a sua prática, facilita a percepção 

de pontos fortes e fracos nos trabalhos desenvolvidos, dos objetivos alcançados e 

do fortalecimento de parcerias. Bomfim (2008), entende que a prática de estudos e 

projetos de EA deve ser avaliada constantemente, repensando as ações realizadas, 

buscando não só em ajustá-las, mas também em incluir novas. Assim, ao considerar 

esse tipo de trabalho como norteador das práticas pedagógicas, estamos fugindo da 

atitude alienada do fazer pelo fazer, da valorização apenas de datas e de ações 

pontuais.  

Dos resultados obtidos, observa-se ainda que existe uma desvinculação na 

educação básica em relação à prática de EA, seja por falta de interesse dos 

educadores, por falta de afinidade, ou até por falta de preparo frente ao tema. Isso 

permite abordar a força das disciplinas na execução dos projetos e ainda a frequente 

abordagem de trabalhos de EA em datas comemorativas como por exemplo, o dia 

da Árvore, dia do Meio Ambiente, evidenciando a importância das datas 

comemorativas frente à significância da EA. 

Verifica-se, a partir da Figura 10, onde estão reunidos os resultados das 

frequências das práticas em EA na escola, que 66,2% dos entrevistados afirmaram 

que “às vezes, desenvolve atividades nesta área”, enquanto 20,4% atestam que 

sempre estão realizando atividades em EA, perfazendo um total de 86,6%. Apenas 

5,6% responderam que nunca desenvolvem essas práticas e 7,8% não 

responderam. 
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Figura 10 – Percentual das respostas à questão: Com que frequência o(a) Sr(a) realiza 

práticas de EA em sua escola? 

 

Com esses dados compreende-se que há uma complexa questão de 

percepção, mostrando a fragilidade na autoavaliação do trabalho do professor em 

EA. Como 67% dos entrevistados afirmam que, às vezes, fazem EA na escola, 

entende-se que sua participação é colaborar com as atividades, e esses educadores 

atribuem apenas ao colega a execução da atividade em EA, se percebe como 

copartícipe, excluindo-se apesar de participar do processo e do seu fazer ambiental. 

Isso também pode ser comprovado pelos resultados apresentados na Figura 14 

(página 66), os quais apontam que 63% dos professores reconhecem que a escola 

possui projetos em EA, levando a questionar quem faz esses projetos?  

Outra possibilidade de interpretação diz respeito à forma como o profissional 

avalia a sua participação: a considera tão superficial, que se considerar como não 

atuante em EA. Apenas 20,4% afirmam que sempre realizam trabalhos em EA na 

escola. A falta de comunicação entre as áreas na escola, a carência de apoio e a 

grande demanda de tarefas do professor, pode influenciar nestas respostas dos que 

declararam que nunca participam (5,6%) e dos que não responderam à questão 

(7,8% dos entrevistados).  
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Isso é corroborado por Andrade (2000), que indica que fatores como o 

tamanho da escola, número de alunos e de professores, interesse da diretoria em 

realmente implementar um projeto ambiental que vá alterar a rotina da escola, além 

do conjunto resultante da integração dos fatores acima citados aliado à questões de 

outras ordens, se constituem obstáculos no desenvolvimento de atividades de EA 

nas escolas. 

Isso também pode ser observado através das respostas à questão 14, a qual 

questiona se o professor tem conhecimento de trabalhos de EA desenvolvidos por 

outras disciplinas na sua escola. As respostas apontam que 74,1% responderam 

afirmativamente e isso pode representar uma facilidade em reconhecer o trabalho do 

outro como uma atividade de EA. Do total, 22,2% afirmam não ter conhecimento do 

que acontece na escola a respeito dessas atividades e 3,7% não responderam à 

questão.                    

Na tentativa de compreender os motivos que levam os professores a realizar 

(ou não) atividades na área ambiental, solicitou-se que os entrevistados atribuíssem 

um grau de dificuldade para realização de trabalhos de EA. As respostas obtidas são 

mostradas na Figura 11 e evidenciam, novamente, a ausência do protagonismo do 

educador frente a essas práticas. 

 

 

Figura 11 – Percentual das respostas à questão: Atribua um grau de dificuldade percebida 

por você para a realização de trabalhos em EA na escola 
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Observa-se, a partir dos resultados, que apenas 6% dos entrevistados não 

perceberam dificuldades para realizar trabalhos em EA na escola e que 22% 

reconhecem ter pequenas dificuldades. A grande maioria dos entrevistados atribui 

grau médio (50%) e grande (13%) de dificuldade. Ainda assim, os educadores têm 

trabalhado a problemática ambiental apesar das dificuldades e de percebê-las. 

Além da inércia de alguns colegas, o medo da exposição de muitos 

educadores os obriga a ficarem limitados às salas de aula sem expor as próprias 

produções a outros para não se sujeitarem à possíveis críticas. De acordo com 

Bizerril e Faria (2001), essa carência faz jus ao despreparo da universidade, 

culminando na persistência do erro nos cursos de licenciatura e formação de 

professores. 

Demizu (2013) enfoca que a formação do professor é de essencial 

importância na prática da EA. A autora aponta que “a prática crítica e reflexiva 

requer educadores igualmente emergidos nesta educação” (op. cit., p. 19). 

Na visão de Lopes (2006), a dificuldade que o professor tem de questionar a 

realidade por conta do caráter disciplinar em que foi formado na sua graduação 

promove o pensamento equivocado de integração de conteúdos e disciplinas. A 

autora ressalta que muitos educadores acreditam fazer interdisciplinaridade quando 

trabalham juntamente com disciplinas diferentes da sua área de conhecimento. Além 

disso, a grade curricular e os horários de aulas são entraves para práticas 

interdisciplinares nas escolas, segundo a autora. 

Ciente da importância das questões até aqui levantadas, e de que as 

atividades de EA são geralmente realizadas por professores da área das ciências 

naturais e das humanidades, haja vista a estreita relação destes cursos com o eixo 

de meio ambiente, foram cruzadas as respostas acerca da graduação dos 

entrevistados com as suas respostas sobre a realização de EA nas suas respectivas 

disciplinas.  

De acordo com o Tabela 2, as disciplinas que mais abordam a questão 

ambiental em sala de aula são Biologia (que inclui Ciências Naturais e educação 

científica), Português (que inclui redação e artes), Inglês, História e Geografia (que 

inclui filosofia, sociologia, Educação em direitos humanos e educação e cidadania). 

O resultado reforça a necessidade da abordagem do tema transversal Meio 
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Ambiente e da EA nas diversas áreas de formação do professor, independente da 

sua área de atuação, como orientam os PCNs. 

 

Graduação do Professor 

Realiza EA na sua 

disciplina 
Total de 

Respostas 

Freq. Relativa 

% 
SIM NÃO 

Biologia 7 1 8 87,5 

Geografia 4 1 5 80 

Ed. Física 3 1 4 75 

História 4 2 6 66,7 

Português 7 5 12 58,3 

Inglês 4 3 7 57,1 

Matemática 2 2 4 50 

Música 0 1 1 0 

Não especifica 4 3 7 57,1 

Total 35 19 54  

Tabela 2 – Tabulação cruzada entre a formação acadêmica do professor e as respostas à 

questão: O(A) Sr(a)  realiza práticas de EA na sua disciplina? 

 

Os números apresentados no quadro indicam que há ausência de uma prática 

integradora, objetivo da educação em tempo integral, visto que as disciplinas de 

Biologia, Geografia e História continuam sendo o “carro-chefe” dos trabalhos de EA 

nas escolas, enquanto que outras disciplinas, como Matemática, detêm pouca ou 

nenhuma participação na questão. 

  Deve-se reforçar que a busca da construção de uma identidade mais 

socioambiental nestes espaços deve ser foco de todas as áreas, bem como a 

abordagem efetiva de questões ambientais. Como ser integral em EA se a prática se 

concentra em uma ou duas áreas de conhecimento?  

Essas ideias são corroboradas por Souza & Santos (2012) quando abordam 

as dificuldades em trabalhar a problemática do meio ambiente, especialmente com 

vistas a interdisciplinaridade. As autoras reforçam que a EA não consegue se 

envolver nos currículos de ensino e ainda assim, a escola insiste nessa prática de 

agregação a áreas específicas e disciplinas. Para analisar melhor esse fato, a 

questão 12 indagou o professor acerca da importância da EA para sua disciplina. Os 

resultados estão dispostos na Figura 12. 
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Figura 12 – Resposta à questão: Qual a importância da EA na sua disciplina? 

 

Percebe-se que 70,4% dos professores entrevistados reconhecem a EA como 

muito importante para sua disciplina, independentemente de qual disciplina leciona, 

o que conduz à crença de que os fazeres de EA nestes espaços acontecem por 

demanda, se restringindo apenas a momentos específicos ou eventos de destaque 

no espaço escolar. 

Apesar de 18,5% dos entrevistados não responderem à questão, o que pode 

representar a resistência do professor em assumir que “não sabe a importância”, 

mas se negou a responder a opção “não sei” e/ou “não ter importância” que não 

obtiveram resposta. Isso pode representar ainda dúvida ou falta de conhecimento da 

importância da EA para sua área de trabalho, bem como a ausência da opção 

“importante” como alternativa de resposta à questão 12.  

Os dados apontaram para uma inércia quanto à tomada de decisão dos 

professores frente à responsabilidade sobre a questão, pois a maioria reconhece a 

importância da EA para sua área de atuação. Neste sentido, Knorst (2010) também 

defende que a EA precisa ser trabalhada em todas as disciplinas do currículo 

escolar e justifica que não é necessário associar EA a uma disciplina específica. 
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Ao cruzar os dados dos entrevistados que atribuem muita importância da EA 

na sua disciplina com os dados dos entrevistados que praticam EA na sua disciplina, 

obtém-se a Tabela 3. 

 
 

Importância da EA na sua 

disciplina 

Realiza EA na sua 

disciplina 

 

 

Não Responde SIM NÃO 

Muito importante  29 9 0 

Pouco Importante 4 1 1 

Não responde  1 8 1 

TOTAL 34 18 2 

Tabela 3 – Tabulação cruzada entre os profissionais que realizam EA e a importância que 

atribuem à EA para a sua disciplina 

 

Percebemos que a grande maioria dos professores que atribuem muita 

importância para EA na sua disciplina realiza atividade de EA, enquanto que a 

maioria dos que não realizam EA também não atribuíram importância para EA na 

sua disciplina. Isso pode ser reflexo da ausência da opção “importante” ou pode ser 

a afirmação da ausência de EA nas práticas escolares destes docentes e também 

da reorganização curricular atrelada à proposta da educação integral, com uma base 

nacional comum de disciplinas e uma base diversificada, de forma a complementar o 

currículo.  

Um número significativo de entrevistados (24%) afirmou que a EA é 

importante para a sua disciplina, mas, ainda assim, não desenvolve práticas de EA 

nas atividades da disciplina. É preciso que o educador se posicione enquanto 

promotor de discussões, de diálogo, seguro da importância do seu papel de explorar 

as relações entre pessoas e ambientes e que saiba também reconhecer e valorizar 

sua prática.  

Isso também é defendido por Loureiro (2004), que acredita que a EA é um 

instrumento relevante de transformação social, sendo necessário ressaltar a 

importância do trabalho em EA nas escolas e do professor enquanto mediador, 

fomentador da criticidade dos alunos, com foco na autonomia e na promoção de 

uma EA significativa. Jacobi (2004) utiliza o termo “ambientalizar a educação” para 

retratar a dinâmica de significados que o tema propicia, e alerta para os riscos do 

crescente receituário de EA. 
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 Assim, ao questionar os professores sobre o interesse em desenvolver EA na 

escola em que trabalham, os dados apresentados revelaram que 85,2% têm 

interesse, 9,3% não têm interesse e 5,6% não responderam. A partir da 

porcentagem de respostas conferidas ao item “não tem interesse”, pode-se inferir 

que o desinteresse do profissional esteja associado às inúmeras responsabilidades 

que lhe são atribuídas, além de lecionar. Dessa maneira, ao demonstrar que não 

tem interesse em desenvolver trabalhos em EA, o educador afasta de si outros 

encargos. 

 A extensa jornada de trabalho (64,8% trabalham numa jornada de 40 h e 

18,5% em 60 h), a grande quantidade de alunos por turma e muitas turmas para 

acompanhar, a falta de recursos para executar trabalhos de EA, e mesmo a 

desvalorização do professor podem ter significados subtendidos nesta resposta. 

Ainda há falta de apoio, incentivo e segurança para trabalhar com o tema, obrigando 

o educador a focar sua energia apenas no que lhe é cobrado. 

Estas análises reforçam a urgência em se trabalhar a formação do professor, 

a valorização da profissão, bem como estabelecer redes de apoio para realização de 

atividades envolvendo a questão ambiental. Segundo Reigota (2012), para abordar 

EA, pode-se aproveitar o saber comum dos educandos para levantar problemas e 

atrelar a ciência, a arte, cultura e cidadania na construção de soluções coletivas e 

concretas. 

 Quando questionados acerca da motivação para fazer trabalhos em EA, em 

escola integral, observamos que a maioria dos professores acredita que a motivação 

está em “sensibilizar as comunidades das escolas integrais sobre a realidade 

ambiental” (50%). A segunda opção mais escolhida foi tentar “buscar soluções para 

os problemas ambientais visualizados”, com 27,8% das respostas; “Realizar 

campanhas ecológicas” é a motivação de 5,6% dos entrevistados e 9,3% afirmam 

que sua motivação é “informar sobre a realidade ambiental”. Não responderam a 

esta questão 7,4% dos entrevistados. Esses resultados estão reunidos na Figura 13. 
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Figura 13 – Resposta à questão: No PROEI, qual a principal motivação para fazer EA? 

 

Essas informações se aproximam dos dados apresentados por Brasil (2007), 

num estudo com a participação de 261 escolas. A publicação informa que 39% das 

escolas tinham como objetivo central das atividades de EA “conscientizar para a 

cidadania”, seguido de “sensibilizar para o convívio com a natureza”, em 13% das 

escolas, e 12% das unidades de ensino objetivavam a “compreensão crítica e 

complexa da realidade socioambiental”.  

As respostas vão ao encontro das ideias de Carvalho (2006), que defende 

que a EA esteja voltada para a transformação social, construção de novos hábitos 

que integrem o ser humano à sociedade e à natureza, pois, em muitos trabalhos, o 

ser humano não se sente pertencente ao meio. 

Em ambos os estudos, a maioria das respostas sugere a necessidade de uma 

sensibilização para a realidade ambiental e para a promoção da conscientização dos 

problemas, ou seja, a busca de uma cidadania ambiental que oriente as ações em 

EA e não permita que se restrinjam apenas à visualização dos problemas 

ambientais, mas que enfoque também os valores sociais (LOUREIRO, 2004; 

JACOBI, 2004). 
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5.3 AS ABORDAGENS DE EA EM ESCOLAS INTEGRAIS 

 

 Em relação aos projetos de EA, os resultados desta pesquisa apontaram que 

63% dos professores entrevistados declaram que sua escola “possui algum projeto” 

nesta área, enquanto que 24,1% afirmam o contrário, que “a escola não possui 

projetos em EA”. Aproximadamente 7,4% dos entrevistados declararam “não ter 

conhecimento acerca de algum projeto em EA na sua escola” e 5,6% “não 

responderam” à questão, como pode ser visualizado nos dados da Figura 14. 

 

 
Figura 14 – Resposta à questão: A escola possui algum projeto de EA? 

 
 Os resultados apontaram para a necessidade de inclusão da EA como 

objetivo pedagógico da escola, pois pode facilitar a execução de projetos, a 

disseminação de informações sobre o tema, e fomentar ações de apoio para que 

esses projetos sejam aplicados. Das 7 (sete) escolas estudadas apenas 3 

apresentaram EA inserido no Projeto Político-Pedagógico (PPP), informação que 

precisa estar disponível para toda a comunidade escolar. Também é importante que 

se estabeleça um diálogo com toda comunidade no seu desenvolvimento, o que 

facilita o alcance dos objetivos propostos.  

Nascizo (2012) defende que projetos trabalhados de maneira isolada e por 

pequenos grupos geram poucos resultados, especialmente no sentido de 

transformação de sujeitos e mudança de atitudes frente à questão ambiental. 

Segundo Brasil (2007), 90% das escolas trabalham a temática ambiental com 
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projetos. O Censo Escolar classificou as práticas de EA nas escolas da rede pública 

no Brasil em três modalidades principais: Projetos, Disciplinas Especiais e Inserção 

da Temática Ambiental nas Disciplinas. Esta última é a segunda mais executada 

segundo os dados desse Censo. 

 Sobre a participação dos professores nesses trabalhos/projetos em EA 

desenvolvidos na escola, apenas 20,4% dos entrevistados afirmam que “participam 

de todas as ações dos projetos”, 42,6% declararam que “participam de algumas 

ações”, (total de 63%) e 20,4% afirmam que “não participam” e 16,7% “não 

responderam” à questão, conforme mostra a Figura 15.  

 

 

Figura 15 – Resposta à questão: Qual a sua participação nesses trabalhos de EA 

desenvolvidos na escola? 

 

Segundo Loureiro (2004, p. 18) participar é “o exercício da autonomia com 

responsabilidade, com a convicção de que a nossa individualidade se completa na 

relação com o outro no mundo”. Em EA, isso implica em considerar o exercício da 

cidadania, em construir relações com a natureza e aprimorar as responsabilidades, 

sejam nas ações na escola ou na comunidade, justificando a maioria das respostas 

acerca da participação em alguns trabalhos. 

Entretanto, é bastante representativo o dado referente ao item “não 

responde”. Isso pode refletir a visão do educador em relação ao questionário, pois 

acreditando estarem sendo avaliados, buscaram não se comprometer com resposta 

alguma, adotando o item como opção, especialmente em perguntas que abordam a 
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sua prática. Além disso, a resistência do professor na participação das últimas 

questões foi constantemente percebida, talvez por cansaço ou pela saturação da 

abordagem do tema. 

É comum que atitudes ambientais cotidianas, desenvolvidas por professores 

sejam percebidas pela comunidade escolar e replicada. Para saber mais sobre isso, 

perguntamos quais eram as atitudes ambientais de EA que são realizadas com 

frequência, tanto em casa quanto na escola. De acordo com a Figura 16, 

aproximadamente 55,8% dos professores participam de trabalhos de EA nas suas 

escolas. 

 

 

 
 

Figura 16 – Atitudes de EA comumente realizadas em casa e na escola pelos professores 

entrevistados 

 
Podemos observar, a partir da Figura 16, que há uma maior preocupação em 

desenvolver economia de energia e de água em casa que na escola. Os professores 

fazem mais a separação do lixo em casa do que no seu ambiente de trabalho e esse 

mesmo comportamento se repete com a coleta de óleo. Contudo, percebe-se que os 

professores acreditam que a escola é o lugar ideal para desenvolvimento de 

campanhas ambientais e para reaproveitamento de materiais. A prática de horta 

Atitudes realizadas  Atitudes realizadas na 

escola 
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também é mais desenvolvida em casa, embora a escola também tenha um índice 

interessante desse trabalho.  

Em relação à coleta de óleo usado, a prática ainda é pouco realizada na 

escola, todavia, as escolas integrais têm um trabalho intenso na cozinha para 

fornecer merenda e almoço aos estudantes. Isso pode representar a elaboração de 

alimentos mais saudáveis e com pouco consumo de óleo, gerando pouco resíduo, 

ou ainda, pode significar a falta de incentivo, apoio e conhecimento dos professores 

e funcionários quanto ao descarte e reciclagem deste material na unidade escolar. 

As práticas de plantio de árvores apresentaram dados similares para as 

atividades na escola e no lar. Adamo & Arruda (2011) defendem que a forma como o 

professor lida com as questões ambientais pode influenciar na maneira que os 

alunos enxergam o tema. Assim, as práticas ambientais não podem ser uma mera 

repetição de ações, precisam ter representações significativas na comunidade. 

Perguntou-se aos entrevistados se atribuem à escola a responsabilidade em 

promover a EA. Os resultados mostraram que aproximadamente 92,6% dos 

professores conferem à escola essa responsabilidade. As opiniões contrárias e a 

ausência de respostas apresentam o mesmo valor percentual, 53,7%. 

Isso significa que é comum ao educador a atribuição das responsabilidades 

sobre a questão ao outro, principalmente em serviços públicos. O indivíduo se isenta 

da responsabilidade, e sem noção de sua relação com a escola, delega essa função 

à unidade escolar. Também é comum observar a imputação de diversas funções e 

compromissos à escola pela sociedade, havendo uma repetição do discurso sem se 

inserir no meio.  

Também se percebe uma fragmentação dos saberes que aponta para outros 

a responsabilidade sobre a questão, e ainda a resistência, dificuldade e descrédito 

no exercício do papel da escola, mas que também o docente reconhece na escola 

um espaço de construção para o exercício de EA. 

Quando perguntado ao professor, se este percebe que as escolas estão 

cumprindo sua responsabilidade ambiental, 14,8% dos entrevistados afirmaram que 

“sim”, 25,9% julgam que as escolas “não” têm feito seu papel na questão e 44,1% 

das respostas apontam para um “cumprimento parcial” dessa responsabilidade. 
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Apenas 5,6% optaram por não responder à questão. Esses resultados estão 

compilados na Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Resposta à questão: O(A) Sr(a) percebe que as instituições de ensino tem o 

cumprido sua responsabilidade ambiental? 

 

Esses resultados apontam para uma crise de confiança do professor em seu 

trabalho e no trabalho da escola. Percebe-se que o professor acredita que a escola 

cumpre parcialmente sua responsabilidade ambiental por perceber a falta de 

condições estruturais e financeiras para desenvolver os projetos de forma desejada, 

assim, o professor não considera a eficiência do papel que a escola vem 

desempenhando sobre a questão e por acreditar que se faz muito pouco em relação 

ao que deveria ser feito.  

Isso também revela a impressão de abandono do educador, falta de 

valorização do seu trabalho, podendo significar que seu esforço e dedicação à 

questão não gera muitos resultados, não está valendo à pena.  

Ainda pode-se inferir que existe uma falta de articulação entre as práticas 

escolares na disseminação das informações, bem como a ausência de planejamento 

prévio, de inserção do tema no PPP e de discussões em momentos de construção 

coletiva. Ainda assim, as respostas da questão 8 afirmaram que 63% dos 

professores realizam atividades de EA em sua disciplina. 
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Esse descrédito pode também justificar os resultados apontados na Figura 15 

(página 67), que busca conhecer a participação de professor em ações de EA 

realizadas na escola. 

Acredita-se que a educação deve acompanhar de perto as discussões sobre 

a questão ambiental, participar, conhecer, entender as causas e propor soluções, 

pois assim se constrói o futuro. Neste sentido, foi questionado aos entrevistados 

sobre o reconhecimento da EA enquanto estratégia para mudanças de atitudes e 

construção de novos valores. As respostas obtidas são apresentadas na Figura 18. 

 

Figura 18 – Respostas dos professores acerca da relação entre EA e degradação, EA e 

consumismo, EA e desperdício e EA e desenvolvimento econômico (Questões 21, 22, 23 e 

24). 

 

Percebe-se que quase todos os entrevistados acreditam que a EA possa 

fomentar reflexão acerca da degradação no planeta. Os mesmos resultados são 

atribuídos para o reconhecimento da EA enquanto promotor de mudanças de 

atitudes frente ao consumismo. Todos os questionários apontaram para a resposta 

que a EA pode provocar mudanças de atitudes frente ao desperdício e 83,3% dos 

entrevistados acreditam que pode haver desenvolvimento econômico sem agressão 

a natureza, enquanto que 13 % acreditam que isso não é possível e 3,7% não 

responderam à questão. 
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Refletindo sobre os dados apresentados, é consenso entre os professores 

que o modelo econômico da sociedade moderna, que enxerga os recursos naturais 

como ilimitados, é o responsável pelos impactos ambientais. De acordo com 

Guimarães (2001), o ser humano, ao se focar apenas no desenvolvimento 

econômico, tem sido responsável historicamente pelas inúmeras intervenções 

negativas ao ambiente. Dessa maneira, a EA é evidenciada como forma de 

contribuir para a disseminação do desejo de mudar essa realidade ambiental, 

sensibilizando as pessoas para promover mudanças de atitudes frente às questões 

que influem diretamente no comportamento e na reprodução de hábitos.  

É importante, nesse sentido, que haja propostas pedagógicas que estimulem 

a conscientização dos indivíduos, que proponha mudanças no padrão de consumo e 

desperdício, que contextualizem as dinâmicas sociais, econômicas, culturais e 

ambientais para a integração do ser humano com o ambiente (JACOBI, 2003; 

GUIMARÃES, 2001).  

Quando questionado aos entrevistados se tinham conhecimento de algum 

problema ambiental na escola onde trabalham ou no entorno, cerca de 64,71% 

declararam que “sim”, 5,88% afirmam que “não” existe, 23,53% afirmam que “não 

tem conhecimento” e 5,88% assinalaram a opção “não respondeu”, como pode ser 

verificado na Figura 19. 

  

  
Figura 19 – Resposta à questão: Existe alguma problemática ambiental na sua escola ou no 

entorno dela? 
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Sobre esses dados, pode-se inferir que a maioria dos professores tem 

conhecimento de algum problema ambiental na escola ou no entorno desta e, 

portanto, pode fomentar atividades de EA voltadas para estas questões. O grande 

número de docentes que afirmou não ter conhecimento acerca dessa problemática, 

pode ser de professores que não interage com o lugar para desenvolver sua prática. 

Não há mais espaço nas escolas para práticas que se estabelecem em 

conhecimentos e conceitos prontos, de livros e de teorias, sem olhar em volta, para 

as situações reais de vivência da comunidade escolar. É preciso que o professor 

busque respostas com um olhar diferenciado e único para cada situação. 

O tratamento da questão sobre a existência da problemática ambiental foi 

detalhado por escola, entendendo que cada espaço educativo se encontra numa 

realidade ambiental que interfere e sofre interferência do seu entorno. As Figuras 20 

a 26 apresentadas a seguir, trazem resultados por unidade de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Problemática ambiental percebida por professores do Colégio Edith Mendes da 

Gama e Abreu em resposta à questão: Existe alguma problemática ambiental na sua escola 

ou no entorno dela? 
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O Colégio Edith Mendes está localizado num bairro que cresceu 

desordenadamente, tem muitos ferros-velhos, não possui estrutura de esgotamento 

sanitário e a comunidade ao redor da escola é pouco favorecida economicamente. 

 

 

 

 
 

Figura 21 – Problemática ambiental percebida por professores do Colégio Eliana Boaventura 

em resposta à questão: Existe alguma problemática ambiental na sua escola ou no entorno 

dela? 

 

O Colégio Eliana Boaventura está localizado próximo ao centro comercial da 

cidade, numa via com muitas casas comerciais, bares e restaurantes, decorrendo 
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daí a razão da percepção do lixo como problemática ambiental tanto na escola como 

em seu entorno. Percebe-se que o prédio da escola foi adaptado para seu 

funcionamento e essa adequação é observada também dentro da escola, desde as 

salas de aula até a área do almoço, a diretoria e banheiros. É sabido que existem 

diversos problemas ambientais na área, contudo, por se tratar de uma área 

comercial, há pouca ou nenhuma relação de pertencimento local pela comunidade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Problemática ambiental percebida por professores do Colégio Régis Bittencourt 

em resposta à questão: Existe alguma problemática ambiental na sua escola ou no entorno 

dela? 

 

O Colégio Régis Bittencourt está localizado na Avenida Rio de Janeiro, 

próxima ao bairro de Três Riachos. Este é um bairro bastante conhecido por ser 

destino final de despejos irregulares de sólidos e líquidos. Também está próximo ao 
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Rio Jacuípe e de algumas lagoas e espelhos d´agua da cidade. As problemáticas 

ambientais mais destacadas pelos entrevistados foram o lixo, o canal de 

esgotamento e despejos industriais ilegais, solo contaminado e água contaminada. 

No ano de 2016, o bairro do entorno da escola ficou em primeiro lugar entre os 

casos confirmados de dengue na cidade e, por isso, a questão da dengue foi a mais 

relatada como problemática ambiental. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Problemática ambiental percebida por professores do Colégio Juiz Jorge de 

Farias Góes em resposta à questão: Existe alguma problemática ambiental na sua escola ou 

no entorno dela? 
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O Colégio Juiz Jorge de Farias Góes se localiza no bairro São João, próximo 

ao Shopping Boulevard. O bairro tem ruas asfaltadas, mas não possui rede de 

esgotamento sanitário. No entorno da escola estão instaladas muitas oficinas 

mecânicas, ferros-velhos, casas comerciais, terrenos baldios e imóveis 

abandonados, o que pode justificar a percepção de lixo como o problema mais 

representativo para os entrevistados. Próximo à escola há uma cooperativa de 

catadores de materiais para reciclagem, o que pode referendar a citação da coleta 

seletiva como problema ambiental.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Problemática ambiental percebida por professores do Colégio Yeda Barradas 

Carneiro em resposta à questão: Existe alguma problemática ambiental na sua escola ou no 

entorno dela? 
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O Colégio Yeda Barradas Carneiro é uma escola bem próxima ao Juiz Jorge 

e compartilha da mesma comunidade de entorno. Contudo, o Yeda Barradas está 

inserido num dos bairros mais antigos da cidade e que apresenta algumas lagoas ao 

seu redor, o bairro Centenário. Por esta condição, há inúmeras invasões de 

territórios alagados, construções irregulares e muitas invasões de áreas de proteção 

ambiental. A urbanização irregular do espaço da lagoa é citada como problemática 

ambiental, e a conservação do meio ambiente também. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Problemática ambiental percebida por professores do Colégio Monsenhor Mário 

Pessoa em resposta à questão: Existe alguma problemática ambiental na sua escola ou no 

entorno dela? 

 

O Colégio Monsenhor Mário Pessoa está inserido numa praça, próxima à feira 

livre do bairro Cidade Nova. As problemáticas ambientais citadas pelos professores 
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dessa unidade escolar foram a degradação das áreas verdes, vivenciadas 

constantemente pela comunidade escolar por meio de podas irregulares, morte das 

plantas e falta de cuidados com a praça. O lixo e o entulho também são citados 

possivelmente pela convivência da comunidade com a feira livre e o trânsito de 

mercadorias no entorno da escola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Problemática ambiental percebida por professores do Colégio Eduardo Froes da 

Motta em resposta à questão: Existe alguma problemática ambiental na sua escola ou no 

entorno dela? 

 

Os questionários aplicados no Colégio Eduardo Fróes da Motta não 

apresentaram respostas para a questão 25 (Existe alguma problemática ambiental 

na sua escola ou no entorno dela?). A escola está inserida numa comunidade 

bastante urbanizada, com prédios, casas comerciais, bares e restaurantes. O bairro 
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apresenta rede de esgotamento sanitário e coleta regular de lixo domiciliar. Contudo, 

não se pode afirmar se isso interfere ou não na percepção de alguma problemática 

ambiental.  

 

5.4 MODELAGEM AMBIENTAL EM ESCOLAS INTEGRAIS 

 

 Para construção da modelagem das práticas da EA nas escolas integrais, 

foram utilizadas as respostas dos questionários aplicados aos professores e o 

material das entrevistas com os gestores. As variáveis são os pontos de interesse 

abordados nas entrevistas com os gestores. 

As Figuras 27 em diante apresentam a vivência individual em EA de cada 

espaço escolar e retrata de que maneira a EA é planejada, quais as estratégias de 

abordagens, as parcerias da escola com outras instituições no fortalecimento desses 

trabalhos, a relação da EA com as orientações do PROEI, quais são as disciplinas 

mais engajadas na temática e se há premiações para a comunidade escolar. 

 O Colégio Estadual Régis Bittencourt (Figura 27) participa do Projeto 

Juventude em Ação (JÁ), para construir a Agenda 21 da escola. Nesse sentido, tem 

trabalhado também com os Programas Com-Vidas, Escola Sustentável e Projeto 

Afetividade e Sexualidade como estratégia de cuidado e aceitação do eu e do corpo. 

Também buscam a revitalização da Coleta Seletiva da escola, por acreditar que 

deva ser constantemente avigorada, promovendo uma EA diagnóstica e 

mobilizadora. 

O programa Com-Vidas, segundo Brasil (2012), reforça o papel social das 

escolas e oferece oportunidades de aprendizagens, utilizando como referências e 

proposta pedagógica a Agenda 21. 

A escola tem estreitado parcerias com a UFBA, por meio do Projeto 

Geociências do Futuro, inclusive na formação dos professores e dos alunos; com a 

SEC (Secretaria de Educação e Cultura) estadual e municipal e algumas ONGs 

(Organizações Não-Governamentais) para obter ajuda, materiais, transporte para as 

visitas e trabalhos de campo. Alguns desses trabalhos abordam a mobilidade urbana 

da cidade, lençol freático e lagoas da cidade e o rio Jacuípe que se localiza próximo 

à escola, caracterizando uma EA diagnóstica. 
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No Dia Mundial do Meio Ambiente, a escola organiza uma caminhada 

ecológica, com abraço do Rio Jacuípe e atividades de plantio de árvores e 

apresentações na comunidade. Estas atividades nos permitem caracterizar as 

práticas dessa escola como sensibilizadora e mobilizadora. 

 A gestão afirma que as questões ambientais são comumente trabalhadas em 

sala de aula, e esse tema é abordado desde a jornada pedagógica e incentivado 

pelo PPP da unidade escolar, mas enfatiza que a conscientização do professor e 

sua relação com a questão ambiental é que define o sucesso e o fracasso de 

trabalhos neste tema.  

Além de projetos, percebem-se algumas mudanças de hábitos dos alunos, 

como o cuidado com a escola, a participação cidadã e responsabilidade com o copo 

(cada aluno traz o seu). Isso é reflexo de práticas fomentadas pela educação integral 

e facilitada pela ampliação do tempo do aluno na escola, reforçando a vivência com 

essas questões. Além disso, estão trabalhando com as sobras de alimentos para 

compostagem, focando na construção de uma horta na escola. Estas práticas 

comungam com a EA mobilizadora e sensibilizadora. Em consequência dessas 

práticas, a escola tem diversos prêmios e troféus por participação em trabalhos de 

natureza ambiental. 

Dessa maneira, pode-se categorizar a EA praticada pelo colégio como sendo 

diagnóstica, pelos temas abordados (BRT, Juventude em Ação, Lençol freático, Rio 

Jacuípe), mas também apresenta atividades de sensibilização para adoção de novos 

hábitos, caracterizando-se também como EA sensibilizadora. Contudo, há maior 

prevalência da EA mobilizadora, pelas atividades desenvolvidas dentro e fora do 

espaço escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 27 – Modelagem das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas no Colégio Estadual Régis Bittencourt 

 



O Colégio Estadual Juiz Jorge de Farias Góes (Figura 28) tem participado do 

projeto Juventude em Ação (JÀ) desde 2013 e as ações desenvolvidas nesse 

projeto conferiu à escola o título de Escola Sustentável. Percebendo o desperdício 

de resto de alimentos e de resíduos orgânicos na escola desde que essa se tornou 

integral, há dois anos, os professores de educação científica têm desenvolvido uma 

horta com os alunos, como conteúdo da disciplina. Além disso, alguns resíduos 

orgânicos estão sendo destinados para uma composteira.  

Desperdício e abastecimento de água também é percebido pela gestão como 

problema ambiental na unidade escolar, que é abastecida por um poço artesiano. A 

melhor utilização dos espaços da escola e revitalização das áreas verdes também é 

mencionado como desejo para trabalhos de EA. Os trabalhos em EA desenvolvidos 

na escola nascem na sala de aula, e os conteúdos são trabalhados nas disciplinas, e 

as produções socializadas para toda a comunidade escolar, de maneira 

interdisciplinar. 

As dificuldades de exercer EA de fato na unidade escolar se apresenta por 

falta de apoio e financiamento efetivo e falta de parcerias. Contudo, a gestão 

menciona que os projetos estão ganhando vida há cerca de 2 anos, resultados de 

um caminho construído e que consolida as ações do presente. Encantar a 

comunidade (alunos, professores, funcionários, gestão e família) para questões 

ambientais também se configura dificuldade para fazer EA, além da transversalidade 

do tema. Os principais responsáveis por desenvolver EA são os professores que se 

identificam com a questão. A gestão sugere projetos e temas para os professores 

facilitando a integração das áreas. 

Muitas atividades desenvolvidas não são percebidas como práticas 

ambientais na escola, como algumas aulas de química, de história e geografia. A 

gestão enfatiza que tanto professores quanto alunos só percebem que estão 

fazendo EA se esta estiver vinculada a algum rótulo, como poluição, 

sustentabilidade e lixo. 

A necessidade de formação continuada voltada para a vivência de escola 

integral se faz muito necessária e a escola tem uma proposta de formação 

continuada da própria unidade na tentativa de suprir essa carência e aproximar os 

professores da identidade do PROEI. 

Pode-se categorizar as práticas em EA desta escola como sendo 

sensibilizadora, apesar de muitos trabalhos de informação.



 

 

 
 

Figura 28 – Modelagem das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas no Colégio Estadual Juiz Jorge de Farias Góes



O Colégio Estadual Edith Mendes da Gama e Abreu (Figura 29) é uma escola 

que oferece Ensino Fundamental e Médio, trabalha as questões ambientais desde a 

jornada pedagógica no início do ano letivo, e à medida que os temas surgem no 

decorrer do ano, a gestão evidencia que tem flexibilidade para inserção de novos 

temas nos trabalhos das unidades. 

O trabalho constante desse tema na escola, acontece por acreditar que 

sempre é preciso que se atualize e rebata o assunto na escola e na comunidade. A 

mídia é mencionada como principal meio de propagação e fomento de temas de EA, 

mas as disciplinas de geografia, ciências e biologia são citadas como as que mais 

realizam trabalhos nesta área, por engajamento dos professores desta área, apesar 

da busca pela interdisciplinaridade. A escola tem parceria com a Secretaria de Meio 

Ambiente do Município – SEMAM, mas relata dificuldades de apoio e novas 

parcerias com outras instituições. A maioria dos trabalhos tem apoio do Ciência na 

Escola, Projeto Estruturante da SEC.  

As práticas mais citadas nesta unidade escolar, foram trabalhos de coleta 

seletiva, abordagens de Dengue, Zika e Chikungunya, onde eles mobilizaram, de 

maneira interdisciplinar, os pais e alunos para limpeza dos quintais, caixas d´água, 

cuidados com o lixo e calçadas das ruas. O reaproveitamento de papel no interior da 

escola, a separação do lixo orgânico e do lixo seco também são atitudes 

desenvolvidas. 

O PROEI facilita a abordagem de educação integral na escola, especialmente 

pela viabilização do tempo, voltado para a formação cidadã, por entender que os 

alunos passam mais tempo na escola e na companhia dos colegas do que no seio 

da família, em casa. Neste sentido, percebe-se uma preocupação com a 

alimentação dos educandos, acompanhamento do comportamento, integração, 

desenvolvimento nas disciplinas e relações interpessoais. Neste sentido, a escola 

busca trabalhar a integralidade do indivíduo. 

Isso se justifica nas atividades de EA mais citadas pelos professores nos 

questionários: Feira de Saúde, Feira de Ciências, Trabalhos de Saneamento básico 

e lixo, além de trabalhos de água e datas especiais como o Dia do Meio Ambiente. A 

gestão ressalta a importância da formação do professor do PROEI como um fator 

essencial para o desenvolvimento do trabalho, mas também uma brecha que ainda 

precisa ser observada e solucionada. A formação continuada também é comentada 

em outras entrevistas com gestores. 



 

 

Apesar das muitas práticas de sensibilização e de mobilização com a 

comunidade, pode-se categorizar as práticas em EA dessa escola como diagnóstica, 

entendendo que os educandos são o próprio estudo desta escola, e que deles e 

para eles são pensados e executados os trabalhos ambientais. Isso não é 

exclusividade desta escola, mas percebe-se em seu discurso, que o bem-estar dos 

alunos também pode ser estudado. 



 

 
Figura 29 – Modelagem das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas no Colégio Estadual Edith Mendes da Gama e Abreu 

 



O Colégio Estadual Monsenhor Mário Pessoa (Figura 30) é uma unidade 

escolar que trabalha apenas o Ensino Fundamental. Adotou-se diversos projetos 

como Ciência na Escola, Saúde na Escola, Neojibá, JERP, Grafitaê, entre outros. 

A escola trabalha constantemente com palestra e oficinas, dentre elas 

Reutilização de Materiais, Reciclagem, Consumo Consciente e Economia de Água e 

Energia. Esses trabalhos são pensados na jornada pedagógica e ajustados nos 

encontros de áreas para organização e prática das tarefas. As disciplinas da grade 

diversificada se envolvem como auxílio na execução dos trabalhos. 

A escola apresenta parcerias com os agentes de saúde do município e com a 

UEFS no desenvolvimento de trabalhos, formação dos professores e execução de 

oficinas sobre biodiversidade. Os professores de Geografia e Ciências Naturais são 

os mais engajados nos trabalhos do tema ambiental, bem como os que lecionam 

disciplinas diversificadas de linguagens artísticas, educação científica, educação e 

cidadania e HSC, com práticas de visita a áreas verdes, com vídeos e sequências 

didáticas para sensibilizar para o cuidado com meio ambiente. 

Os trabalhos ocorrem durante todo o ano, à medida que são planejados e 

quando há demanda e parcerias para o desenvolvimento dos trabalhos. A gestão 

relata dificuldades para abraçar e realizar os projetos que são ofertados para a 

escola, a falta de apoio financeiro e principalmente poder executar primeiramente na 

escola o que é ensinado em termos de EA. A exemplo disso, cita-se a rede elétrica 

da escola que é ultrapassada e não permite economia de energia. Apesar disso, a 

temática continua sendo abordada pelos educadores. 

A escola tem uma horta em desenvolvimento e a Feira de Ciências deste ano 

aborda a temática. Diante do exposto, das visitas a unidade escolar e dos dados 

fornecidos pelos questionários, percebe-se que esta escola desenvolve trabalhos de 

informação, mas as práticas de sensibilização são destaques e mais frequentes, 

permitindo categorizar como sensibilizadora. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 30 – Modelagem das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas no Colégio Estadual Monsenhor Mário Pessoa



 

O Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro (Figura 31), articula seu trabalho 

através da jornada pedagógica e com os programas em que a escola participa, 

como o PME que prevê monitores para desenvolver atividades na escola e discutido 

constantemente pelos professores nos encontros semanais de atividade 

complementar (AC). Além disso, está previsto o trabalho de EA através do Programa 

Dinheiro Direto na Escola PDDE, por meio do Programa PDDE/Sustentabilidade que 

destina recursos financeiros para a execução desse tema na escola. 

As atividades mais trabalhadas na escola é o incentivo à coleta seletiva de 

lixo, horta e cultivo de plantas medicinais, separação do lixo seco do lixo orgânico, 

realizado pelos funcionários de secretaria e cozinha, aproveitamento da água da 

chuva por meio das bicas para irrigação da horta e plantas espalhadas pela escola, 

além de trabalhos de oficinas, cartazes e palestras. 

A gestão ressalta que existem ações concentradas por temas e datas 

específicas, como o Dia do Meio Ambiente, mas grande parte das atividades se 

dissolvem nas aulas e projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo. Acerca das 

parcerias, a escola coleta óleo usado e destina a uma ONG, evidenciando a 

dificuldade em formar parceiros para articular as ações de EA e auxiliar o 

desenvolvimento de trabalhos. 

Como na maioria das escolas integrais, existem disciplinas que se destacam 

nesses trabalhos. Nessa escola, Língua Portuguesa, Ciências, Biologia e Artes são 

evidenciadas entre as que mais desenvolvem trabalho nesse tema e elaboram 

projetos para integrar outras disciplinas. 

A conscientização e articulação dos professores são notados como facilitador 

para o desenvolvimento de temas transversais como EA. O critério docente para 

valorização do tema por área de conhecimento também é enfatizado como 

estratégia para escolha das ações a serem desenvolvidas nas disciplinas, e contagia 

os demais colegas na execução de projetos ou oficinas.  

Diversos trabalhos com foco informativo são relatados como trabalhos com 

água e lixo. Alguns trabalhos são voltados para a sensibilização como dengue e 

debate sobre a urbanização em torno da lagoa próxima à escola. Contudo, os 

trabalhos de horta e captação de água da chuva e reciclagem, além da separação 

de lixo permitem categorizar as práticas de EA dessa escola como mobilizadora. 

 



 

 

 
 

Figura 31 – Modelagem das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas no Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro



 

O Colégio Estadual Eduardo Fróes da Mota (Figura 32), é uma escola que 

apresenta apenas o Ensino Fundamental II (antigo ginásio), tem diversos projetos de 

EA e, há alguns anos, os trabalhos são planejados desde a jornada pedagógica para 

tomada de decisão e viabilização de projetos ora sugeridos pela SEC ora nascidos 

do interesse da própria comunidade escolar. 

Grande parte desses trabalhos ocorre ao longo do ano letivo e não são 

pontuais para comemorar dias especiais. A gestão afirma que o mês de outubro 

geralmente abraça grande parte das culminâncias desses trabalhos. Foram 

adotados os projetos estruturantes Juventude em Ação (JÁ) e Ciência na Escola. 

Infelizmente, a escola não tem parceiros para auxiliar no desenvolvimento dos 

trabalhos em EA, contudo, as disciplinas diversificadas têm facilitado e execução 

dos diversos projetos da escola, independente de turno, promovendo também a 

interdisciplinaridade. Nesse sentido, a aceitação dos professores tem influenciado 

diretamente na execução dos trabalhos desse tema e a organização do tempo 

integral ajuda tanto os professores quanto os alunos a trabalharem EA. 

As disciplinas que se destacam na prática de EA são: Ciências, Geografia e 

História, mas são citadas as diversificadas: Ciência e Tecnologia, Educação 

Científica, Humanidades, Sociedades e Cidadania, ressaltando as parecerias entre 

as disciplinas e os professores para execução dos trabalhos. 

 A gestão evidencia que as dificuldades financeiras têm restringido as ações 

dos trabalhos, e a ausência de parcerias tem limitado as práticas aos conhecimentos 

dos professores. Além disso, as saídas de campo e aquisição de material requer 

custos que são bancados pelos professores e pais.  

Os trabalhos de água e Reciclagem de materiais podem categorizar as 

práticas de EA dessa escola como mobilizadora, especialmente pelas abordagens 

através do JÁ e do Ciência na Escola. 

 

 

 



 

 

 
Figura 32 – Modelagem das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas no Colégio Estadual Eduardo Fróes da Mota



 

A gestão do Colégio Estadual Eliana Boaventura não concedeu a entrevista, 

portanto as considerações que aqui foram feitas são correspondentes apenas aos 

dados dos questionários. 

Os trabalhos desenvolvidos nesta escola são desenvolvidos ao longo do ano, 

sempre atrelado a outros temas, tais como: Lixo e reciclagem, horta e a criação de 

um jardim, água e dengue, além de promoção de palestras e reaproveitamento de 

materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados obtidos nesta pesquisa apontaram para uma diversidade de ações 

de EA desenvolvidos nas escolas integrais de Feira de Santana-BA, contudo, muitas 

dessas práticas não são consideradas pela comunidade escolar como práticas 

ambientais. 

Na visão dos educadores, a escola se constitui um espaço favorável ao 

desenvolvimento da EA, mas não é responsabilidade apenas do professor executá-

las. Além de não valorizar suas ações educativas, percebe-se que o professor 

também não valoriza as práticas dos colegas, sente o peso da atribuição de 

responsabilidades excessivas ao exercício da sua função e se exime de opinar, 

participar e desenvolver inovações na área pela sobrecarga que lhe é imputada. 

As reflexões e o desenvolvimento de trabalhos em EA não deveriam estar 

diretamente ligados às molduras do consumismo, nem ser práticas imediatistas, 

desenvolvidas para um fim prático, estanque e de pouca reflexão, 

descontextualizadas. Dessa forma, o educador entende que a EA que deve ser 

praticada, sobretudo, nas escolas, para educar o indivíduo para a construção de 

uma nova forma de se relacionar com o outro e com o entorno biofísico e social, 

educando para formar o cidadão ecológico.    

Acreditamos que este trabalho pode orientar as práticas de EA nos espaços 

educativos integrais não apenas na cidade lócus da pesquisa, mas em todo o país, e 

também sensibilizar educadores para a necessidade de uma prática mais 

contextualizada, atrelada à realidade da escola e capaz de promover nos educandos 

uma vivência cidadã. 

Observa-se ainda um apego aos trabalhos tradicionais, não por falta de 

preparo do professor ou por interesse por estes apenas, mas evidencia as 

dificuldades em executar práticas mais elaboradas que demandam outros potenciais 

(e a escola não tem recursos financeiro nem parcerias para executar) e também pela 

sobrecarga de fazeres e deveres que a sociedade tem imposto à escola e esta tem 

tomado sobre si e, mesmo os projetos sendo realizados por meio da integralização 

de algumas disciplinas, a EA praticada ainda é predominantemente disciplinar. 



 

 

Por tudo o que foi exposto, pode-se concluir que é necessário repensar os 

papéis que exercem na escola e nas instâncias superiores de educação. A 

necessidade de recursos financeiros, de formação continuada tanto na EA quanto na 

EI, a parceria das universidades nas escolas, dos professores de todas as áreas que 

precisam sair da sua zona de conforto quanto ao exercício de EA e também dos 

funcionários no destino de materiais, lixo, entre outros. Essa questão é tão 

emergente quanto as questões ambientais. 

Diversas pesquisas podem ser orientadas a partir deste trabalho, não 

apenas sobre a Educação Integral na Bahia – PROEI – que se observa uma 

carência de materiais e estudos, mas também pela importância dos temas aqui 

levantados. Por fim, sabe-se que este é o primeiro registro acerca das rotinas nas 

escolas integrais em Feira de Santana – BA e objetiva-se que incentive diversos 

trabalhos nesses espaços educativos pela sua importância e pelo significado destas 

para a educação na atualidade. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Questionário 

 

1. Qual é a sua formação? 

1. Graduação : _________________________________   

2. Pós-Graduação: ______________________________ 

3. Não responde (   ) 

 

2. Qual é o seu tempo de profissão? 

1. Menos de cinco anos         (  ) 

2. Entre cinco e quinze anos  (  ) 

3. Mais de quinze anos          (  ) 

4. Não responde                    (  ) 

  

3. Em quantas escolas o(a) Sr(a) trabalha:  

1. Apenas em uma escola  (  ) 

2. Em duas escolas            (  ) 

3. Em três escolas              (  ) 

4. Não responde                 (  ) 

 

4. Qual é a sua carga horária de aulas:  

1. Vinte horas        (  ) 

2. Quarenta horas (  ) 

3. Sessenta horas (  ) 

4. Não responde   (  ) 

 

5. O que motivou sua escolha por essa área de conhecimento? 

1. Afinidade (   ) 

2. Ao acaso (   ) 

3. Oportunidade (   ) 

4. Influência de outras pessoas (   ) 

5. Não responde (   ) 

 

6. O(a) Sr(a)  participa de alguma formação continuada atualmente? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não respondeu (   )  

7. O(a) Sr(a)  concorda com a proposta de ensino da Escola Integral? Justifique. 

1. Sim (   ) _____________________________________________ 

2. Não (   ) _____________________________________________ 

3. Não responde (   )  

 

8. O(a) Sr(a)  realiza práticas de EA na sua disciplina?  

1. Sim (   ) Exemplos:_____________________________________ 



 

 

2. Não (   ) 

3. Não respondeu (   )  

 

9. O(a) Sr(a)  realiza práticas de EA em outros espaços? 

1. Sim (   ) Quais? _______________________________________ 

2. Não (   ) 

3. Não respondeu (   )  

 

10. Das definições de meio ambiente abaixo, qual delas está mais de acordo com sua forma 

de pensar? 

1. Conjunto de unidades ecológicas incluindo seres vivos e não-vivos interagindo entre si ( ). 

2. Espaço onde a vida se desenvolve (   ). 

3. Conjunto de fatores que afetam o indivíduo até nas suas relações sociais. (   )  

4. Conjunto de componentes capazes de causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres 

vivos e as atividades humanas. (   ). 

5. Não responde (   ). 

 

11. Quais disciplinas leciona atualmente? 

_____________________________________________________________ 

 

12. Qual a importância da EA na sua disciplina? 

1. Muito importante (   ) 

2. Pouco importante (   ) 

3. Não tem importância (   )  

4. Não sei (   )  

5. Não responde (   )  

 

13. O(a) Sr(a)  tem interesse em desenvolver práticas de EA na escola? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não responde (   )  

 

14. O(a) Sr(a) tem conhecimento de outras disciplinas que trabalham com EA nessa escola? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não responde (   )  

 

15. Com que frequência o(a) Sr(a)  realiza práticas de EA em sua escola?  

1. Sempre (   ) 

2. Às vezes (   ) 

3. Nunca (   ) 

4. Não responde (   )  

 

16. Atribua um grau à dificuldade percebida por você para a realização de trabalhos em EA 

na escola: 

1. Grande (   )  



 

 

2. Médio (   ) 

3.Pequeno (   )  

4. Não tem dificuldade (   ) 

5. Não responde (   )  

 

17. A escola possui algum projeto de EA? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não tenho conhecimento (   ) 

4. Não respondeu (   )  

 

18. Cite alguns trabalhos de EA desenvolvidos pela sua escola. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

19. Qual a sua participação nesses trabalhos de EA desenvolvidos na escola? 

1. Participo de todas as ações do projeto (   ) 

2. Participo de algumas ações no projeto (   ) 

3. Não participo (   )  

4. Não responde (   )  

 

20. No PROEI, qual a principal motivação para fazer EA? 

1. Informar sobre a realidade ambiental                         (   ) 

2. Sensibilizar sobre a realidade ambiental                    (   ) 

3. Realizar campanhas ecológicas                                 (   ) 

4. Buscar soluções para os problemas visualizados      (   ) 

5. Não responde                                                             (   )  

 

21. O(a) Sr(a) acredita que EA possa fomentar reflexão acerca das condições de 

degradação do planeta? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não responde (   )  

 

22. O(a) Sr(a) acredita que EA possa provocar mudança de atitude frente ao consumismo? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não responde (   )  

 

23. O(a) Sr.(a)  acredita que EA possa provocar mudança de atitude frente ao desperdício? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não responde (   )  

 

24. O(a) Sr.(a)  acredita que pode haver desenvolvimento econômico sem agressão a 

natureza? 



 

 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não respondeu (   )  

 

25. Existe alguma problemática ambiental na sua escola ou no entorno dela?  

1. Sim (   ) Qual? _________________________________________ 

2. Não (   ) 

3. Não tenho conhecimento (   ) 

4. Não responde (   )  

 

26. Assinale atitudes de EA que você comumente participa: 

Assinale com C se você realiza em casa e E se realiza na escola 

(      ) Separação de lixo   (      ) Economia de energia 

(      ) Economia de água               (     )  Coleta de óleo 

(       ) Horta               (     ) Reaproveitamento de materiais 

(       ) Campanhas ambientais  (      ) Plantio de árvores 

(       ) Nenhum    (       ) Outros ___________________ 

 

27. Na sua concepção, qual das definições abaixo está mais de acordo com os objetivos da 

EA atual? 

1. Desenvolver nas pessoas a consciência dos problemas ambientais (   ). 

2. Fazer com que a população compreenda os problemas causados ao ambiente e 

incentivar a buscar práticas para a solução destes problemas (   ). 

3. Sensibilizar as pessoas para os problemas ambientais, apresentando suas causas e 

consequências, e relacionando-os com a sobrevivência humana (   ). 

4. Informar sobre as questões ambientais para que haja defesa para o meio ambiente e 

proteção a vida (   ). 

5. Não responde (   ). 

 

28. O(a) Sr(a) acredita ser responsabilidade da escola promover a EA? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Não respondeu (   )  

 

29. O(a) Sr(a) percebe que as instituições de ensino tem o cumprido sua responsabilidade 

ambiental? 

1. Sim (   ) 

2. Não (   ) 

3. Parcialmente (   )  

3. Não respondeu (   )  

Obrigado. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM MODELAGEM EM CIÊNCIA DA TERRA E DO AMBIENTE – 
PPGM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(a) Sr(a) está sendo convidado(a) para participar voluntariamente da pesquisa 

intitulada: OS FAZERES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS INTEGRAIS: 

UM ESTUDO DE PRÁTICAS E CONCEPÇÕES, sob a responsabilidade dos 

pesquisadores Profa. Iranéia Ferreira Leite, Profa. Dra. Suzana Modesto de O. Brito e 

Profa. Dra. Maria de Fátima Mendes Paixão como parte do trabalho de Mestrado em 

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente – PPGM – UEFS.  

Nesta pesquisa pretendemos conhecer a realidade ambiental existente nas 

comunidades escolares integrais, com o intuito de caracterizar suas práticas em 

Educação Ambiental, reconhecendo as concepções que norteiam essas ações. O(a) 

Sr.(a) está sendo convidado a participar por ser professor efetivo de escola integral da 

rede pública na cidade de Feira de Santana – BA. 

Na sua participação, o(a) Sr(a) responderá um questionário semiestruturado com 

informações relevantes para a pesquisa e ao assinar este termo, o (a) Sr(a) autoriza o 

uso dessa informação em nossa pesquisa. No entanto, está garantido o total sigilo de 

seus dados. Em nenhum momento o(a) Sr(a) será identificado e a aplicação do 

questionário será numa sala reservada como meio de preservar sua privacidade. Os 

resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim a sua identidade será 

preservada. 

O(a) Sr(a) não terá nenhum gasto nem ganho financeiro por participar na pesquisa. 

Caso sinta-se constrangido ou rememorar práticas pedagógicas que tragam desconforto 

ou tristeza, o Sr(a) será livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento 

sem nenhum prejuízo ou coação e será garantida a indenização diante de eventuais 

danos decorrentes da pesquisa, conforme a Resolução. 466/12, no item IV. 3 letra h. 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o(a) 

Sr(a) e outra ficará mantida em arquivo pelo pesquisador responsável por cinco anos. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com: 
Iraneia Ferreira Leite, no prédio da PPGM. Avenida Transnordestina, s/n, Bairro Novo 
Horizonte, Feira de Santana-BA, CEP: 44036-900, UEFS. Tel./fax: (75) 3161-8807. Para 
dúvidas acerca das questões éticas da pesquisa, o Sr(a) poderá também entrar em 
contato com o Comitê de Ética na Pesquisa com Seres Humanos – UEFS, Avenida 



 

 

Transnordestina, S/N, Bairro: Novo Horizonte. Módulo 1, MA 17. Feira de Santana – 
Bahia, CEP: 44036-900, Telefone: Tel: (75) 31618067 ou por e-mail: cep@uefs.br. 
 
 

        __________________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

                                                 

    Feira de Santana, .......de ................. de 2016. 

       ____________________________________________________________ 

Assinatura dos pesquisadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO C 

 
Matriz Ensino Fundamental 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO D 

 
Matriz Ensino Médio 2017 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


