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RESUMO 

 

A Educação Ambiental é uma modalidade de ensino sobre o meio ambiente, 

estratégica ao enfrentamento de problemas ambientais. No Brasil, o meio ambiente é 

tema transversal da educação, não configurando uma disciplina curricular específica, 

mas sim perpassando por todas as áreas de conhecimento. A fim de conhecer mais 

sobre a operacionalização disso em Minas Gerais, propôs-se verificar as ações de 

Educação Ambiental desenvolvidas entre 2015 e 2018 no Ensino Fundamental das 

escolas estaduais dos municípios que compõem a CIEA/MG Metropolitana Capital, 

analisando interdisciplinaridade e eficiência nesse processo. Trata-se de uma 

pesquisa social aplicada, de nível descritivo e método hipotético dedutivo, cuja 

metodologia iniciou-se com pesquisa bibliográfica no concerne do tema, seguida da 

análise de instrumentos normativos sobre Educação Ambiental do Brasil e de Minas 

Gerais, tendo, por fim, apresentação e análise dos dados obtidos pelo levantamento 

de campo por amostragem. A amostra foi composta de 100 unidades, com intervalo 

de confiança de 95% e margem de erro de 9,7%. Os resultados indicam que a 

Educação Ambiental na rede estadual mineira é desenvolvida de forma interdisciplinar 

e eficiente. Porém, não houveram evidências de que a interdisciplinaridade tenha 

influenciado a eficiência da Educação Ambiental na Educação Básica em Minas 

Gerais, não sendo possível afirmar que o desenvolvimento de ações educativas de 

meio ambiente de modo interdisciplinar confere maior eficiência a essas ações. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação. Meio Ambiente. Políticas Públicas. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Environmental Education is a modality of teaching about the environment, 

strategic to the confrontation of environmental problems. In Brazil, the environment is 

a transversal theme of education, not configuring a specific curricular discipline, but 

rather permeating all areas of knowledge. In order to know more about the 

operationalization of this in Minas Gerais, it was proposed to verify the activities of 

Environmental Education developed between 2015 and 2018 in Elementary Education 

in public schools of the municipalities that compose CIEA/MG Metropolitana Capital, 

analyzing interdisciplinarity and efficiency in this process. It is an applied social 

research, of descriptive level and hypothetical deductive method, which employed a 

methodology that began with bibliographical research on the subject, followed by the 

analysis of normative instruments on Environmental Education of Brazil and Minas 

Gerais, and, finally, presentation and analysis of the data obtained by field survey by 

sampling. The sample was composed of 100 units, with a 95% confidence interval and 

9,7% sampling error. The results indicate that the Environmental Education in the state 

of Minas Gerais is developed in an interdisciplinary and efficient way. However, there 

was no evidence that interdisciplinarity influenced the efficiency of Environmental 

Education in Elementary Education in Minas Gerais. Therefore, it is not possible to 

affirm that the development of educational actions related to the environment 

interdisciplinarily gives greater efficiency to these actions. 

 

Keywords: Environmental Education. Education. Environment. Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem por objetivo analisar a Educação Ambiental de 

Minas Gerais a partir de seu desenvolvimento no âmbito da educação formal, como 

parte constitutiva para o avanço consciente da sustentabilidade do meio ambiente e 

social. Como categoria central dessa política, buscou-se verificar as ações de 

educação ambiental a partir do termo interdisciplinaridade. Tratando-se de ações em 

desenvolvimento, a esse conceito agregou-se o quesito eficiência como condição 

central na execução de qualquer política pública. 

A Educação Ambiental (EA) é entendida como uma modalidade de ensino 

que objetiva a conscientização social sobre ecologia, sustentabilidade e questões 

ambientais. Na segunda metade do século XX, a discussão sobre temas como a 

sobrevivência do planeta começou a ganhar espaço na agenda internacional, fazendo 

com que os Estados passassem a ter maior preocupação com o meio ambiente. 

No caso do Brasil, registra-se o aprofundamento da temática da educação 

ambiental na década 1980. O extenso e diverso patrimônio natural brasileiro, como 

exemplo a Amazônia, intitulada de pulmão do mundo, desperta discussões no mundo 

inteiro, mas sofre com a crescente degradação e o sistêmico mau uso dos recursos 

ambientais, o que afeta também a qualidade de vida da população. A fim de moldar 

uma relação mais equilibrada entre homem e meio, a EA assume papel importante 

nesse processo de formação de uma consciência crítica em relação ao meio 

ambiente. 

A EA realizada dentro do sistema tradicional de ensino (Educação Básica 

e Superior) é categorizada como EA formal. Pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, no Brasil, a EA é 

disposta como tema transversal da educação. Isso significa que esse tema não está 

engessado a uma disciplina curricular, mas deve perpassar por todas as áreas de 

conhecimento. Para a instituição de ensino, tratar o tema EA significa a possibilidade 

de execução de um leque amplo de ações, seja na efetivação das Diretrizes 

Curriculares ou pela possiblidade de desenvolvimento de iniciativas próprias. Ou seja, 

a perspectiva interdisciplinar confere à escola maior discricionariedade no 

desenvolvimento da EA. 

Outrossim, esse percurso proposto não significa que as ações de EA no 

ambiente escolar se fazem de forma aleatória. As orientações apresentadas nos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais para a tratativa do tema Meio Ambiente implicam 

à escola a responsabilidade pela formação da consciência cidadã como cita o 

documento: “a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, 

com o ensino e aprendizagem de procedimentos” (BRASIL, 1997a, p. 187). Isto 

significa que os educadores devem assumir a função de contribuírem para a formação 

de cidadãos conscientes, aptos a decidirem e a atuarem na realidade socioambiental, 

proporcionando aos alunos subsídios para uma postura comprometida com a vida e 

com o bem-estar de cada um e da sociedade, em nível local e global. 

Na perspectiva de política pública, a EA deve ser vista como processos e 

ações que condizem com a busca dos resultados pretendidos, ou seja, a eficiência. 

Entendendo política pública como o atendimento a uma dada demanda social por 

meio da entrega de bens e serviços públicos à sociedade, ela deve almejar o 

desenvolvimento de ações que tragam resultados reais de acordo com os objetivos 

prepostos, dispendendo do mínimo de recursos possíveis. 

A partir dessas duas categorias – interdisciplinaridade e eficiência –, o 

estudo se propõe à compreensão da operacionalização da EA nas escolas, 

destacando se a interdisciplinaridade possui relação com a eficiência das ações de 

EA desenvolvidas, como política pública. Em suma, deseja-se descobrir se as ações 

da EA acontecem por cumprimento de um ordenamento jurídico, ou seja, posto nas 

legislações em vigor, ou quais os fatores que favorecem a sua perspectiva 

interdisciplinar como caminho para a formação educativa das pessoas em relação ao 

mundo. Em vista disso, coloca-se a necessidade de analisar como se realizaram 

essas ações educativas nas escolas, buscando entender a perspectiva da 

interdisciplinaridade na relação com a eficiência das ações de EA. 

Solucionar problemas ambientais é algo complexo que exige ações de 

múltiplos atores relacionados para um mesmo objetivo de preservação ambiental e 

sustentabilidade. Destacam-se alguns dos inúmeros problemas que o mundo 

moderno enfrenta hoje: esgotamento de recursos naturais, descarte inadequado de 

resíduos industriais e domésticos, poluição do ar, assoreamento de rios, 

contaminação do solo e da água. Tudo isso traz graves malefícios para a saúde e o 

bem-estar da população. É importante que haja articulação com a sociedade na busca 

por um sistema de produção e consumo menos impactante para o meio.  

Marcatto (2002) aponta o crescimento da preocupação com questões 

ambientais e a necessidade de repensar nossas atitudes e os impactos que elas 
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geram no planeta, visto que a degradação do meio ambiente impacta diretamente na 

qualidade de vida da população como um todo. Nesse sentido, desenvolver a EA nas 

escolas é estratégico como um caminho de conscientização e de mudanças dos 

padrões maléficos ao meio ambiente. 

Em Minas Gerais, a EA assume um lugar ímpar nos últimos anos, dado as 

degradações ao meio ambiente que o desenvolvimento econômico tem acunhado. Em 

vista disso, pesquisar sobre a EA na Educação Básica de Minas Gerais pode 

promover reflexões para seu desenvolvimento prático e, assim, trazer impactos 

benéficos para a população, buscando evitar que os problemas ambientais persistam 

e mitigar os danos já causados, melhorando assim a realidade do estado. A EA é um 

caminho significativo para o processo de sensibilização e capacitação social para 

produzir mudanças em prol do meio ambiente (MARCATTO, 2002, p. 12), motivando 

ações de reversão ou mitigação do quadro atual e se traduzindo, por conseguinte, em 

melhorias para a vida da sociedade, em vista que somos “causadores e vítimas de 

parte dos problemas ambientais” (MARCATTO, 2002, p. 12) e, por isso, é de interesse 

social resolvê-los. Uma grande parte da solução desses problemas depende 

diretamente do interesse e da cooperação por parte da população local e os benefícios 

de uma política ambiental bem implementada são difusos para toda a sociedade. 

A Educação Ambiental entra na agenda internacional no final do século XX 

e, a partir disso, entra também na agenda política brasileira. A Constituição do Brasil 

de 1988 instituiu a “educação ambiental em todos os níveis de ensino” (artigo 225). 

No ano seguinte, a nível estadual, o tema também é incorporado à Constituição do 

Estado de Minas Gerais de 1989, que reforça essa mesma obrigação em seu artigo 

214. Mais recentemente, para os anos de 2015 a 2018, analisando o programa do 

governo deste último ciclo concluído de gestão governamental do estado, ele traz um 

capítulo intitulado “Sustentabilidade e Meio Ambiente” com quatro tópicos (51 a 54), 

colocando a preservação ambiental como prioridade do governo e prevendo atuação 

em prol da sustentabilidade ambiental (PIMENTEL, 2014). Com isso, percebe-se que 

houve a previsão dessa gestão em atuar em prol do equilíbrio das relações 

socioambientais no estado. 

Nas últimas décadas, o Brasil tem sofrido com problemas e desastres 

ambientais que colocam em xeque sistema de produção e consumo e o impacto disso 

no meio ambiente, que reflete diretamente na vida da sociedade. O modo como esse 

sistema se dá hoje vem acarretando em aumento da poluição do ar, das águas e do 
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solo e no esgotamento de recursos naturais. O crescimento acelerado da população 

somado ao aumento da concentração urbana e à falta de observância ao 

planejamento dificultam a entrega adequada dos serviços de esgotamento básico e 

abastecimento de água, tão essencial para a saúde e a dignidade humana. O uso 

extensivo de produtos químicos na agricultura e o descarte irregular de lixo e rejeitos 

industriais também são questões problemáticas nessa discussão pela contaminação 

que causam em lençóis freáticos, nascentes e cursos d’água. 

Além dos problemas acima citados, destacam-se hoje os desastres 

ocorridos no estado de Minas Gerais pelo rompimento de barragens de rejeitos de 

mineração em Mariana (2015) e em Brumadinho (2019). Nos dois episódios, a lama 

proveniente dessas barragens é altamente tóxica, por conter muito metal pesado, e 

desceu o curso dos rios destruindo vegetação e edificações, o que resultou em várias 

mortes e danos aos moradores das regiões e a todo o ecossistema que envolve os 

rios. Dentre as causas desse desastre, é apontada pela mídia a negligencia das 

empresas responsáveis e do Estado enquanto agente de regulação e fiscalização da 

operação das organizações, no caso, de mineração e das barragens. 

Portanto, motivado pelo desejo de entender o cenário da EA em Minas 

Gerais, o presente trabalho propõe-se a investigar as atividades de EA desenvolvidas 

nas escolas, com o foco nas variáveis de interdisciplinaridade e eficiência. Julga-se 

importante a investigação dessa temática para o Estado de Minas Gerais, bem como 

para o meio ambiente e a sociedade. 

Em vista disso, o objetivo geral desta monografia é analisar a perspectiva 

interdisciplinar nas ações de Educação Ambiental nas escolas e a eficiência desse 

processo de ensino no Ensino Fundamental regular das escolas estaduais dos 

municípios de Minas Gerais que compõem a CIEA/MG Metropolitana Capital, para o 

período de 2015 a 2018. 

Como objetivos específicos, colocam-se: 

a) Apresentar e fundamentar o conceito de Educação Ambiental; 

b) Analisar a formação histórica da agenda ambiental internacional; 

c) Analisar a institucionalização da Educação Ambiental formal no Brasil; 

d) Analisar as previsões legais, normativas e programáticas de Educação 

Ambiental na Educação Básica de Minas Gerais; 

e) Discutir os conceitos de interdisciplinaridade e de eficiência para uma 

política pública de Educação Ambiental; 
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f) Levantar dados amostrais sobre Educação Ambiental em escolas 

estaduais mineiros; 

g) Analisar aplicação e desenvolvimento de ações de Educação Ambiental 

em escolas estaduais mineiras. 

O trabalho está dividido em três partes. A primeira é uma revisão 

bibliográfica e documental sobre o conceito de EA, sobre a construção histórica da 

agenda ambiental internacional e sobre as previsões legais e programáticos do Brasil 

e de Minas Gerais no concerne do tema. A segunda parte será uma pesquisa 

bibliográfica sobre interdisciplinaridade, políticas públicas e eficiência, pelo viés da EA. 

Na terceira parte, serão apresentados os resultados do levantamento de campo por 

amostragem com as escolas e analisados os aspectos de interdisciplinaridade e 

eficiência. Ao final, serão tecidas algumas proposições e considerações finais a partir 

do que foi pesquisado no trabalho. 

Com isso, almeja-se compreender sobre a EA formal e explorar essa 

temática no estado de Minas Gerais. Espera-se que haja relação entre as variáveis 

interdisciplinaridade e eficiência nas ações de EA nas escolas. 
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2 HISTÓRIA E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

As últimas décadas do século XX foram marcadas pelo nascimento da 

preocupação e da discussão sobre as questões ambientais e a necessidade de uma 

“alfabetização ambiental” do mundo (SÃO PAULO, 1994, p. 10), buscando a redução 

dos danos ambientais ou, até mesmo, um possível reparo destes. Observou-se uma 

intensificação na discussão sobre questões ambientais no cenário internacional. Nos 

anos 1970, surgem movimentos e produções teóricas criticando o quadro de 

degradação ambiental e suas consequências socioeconômicas, marcando o início de 

“um processo de tomada de consciência de que os problemas como poluição 

atmosférica, chuva ácida, poluição dos oceanos e desertificação são problemas 

universais” (MARCATTO, 2002, p. 25). 

O modelo de produção introduzido pela Revolução Industrial, baseado 
no uso intensivo de energia fóssil, na superexploração dos recursos 
naturais e no uso do ar, água e solo como depósito de dejetos, é 
apontado como a principal causa da degradação ambiental atual 
(Espinosa, 1993). Os problemas ambientais não passaram a existir 
somente após a Revolução Industrial. É inegável, porém, que os 
impactos da ação dos seres humanos se ampliaram violentamente 
com o desenvolvimento tecnológico e com o aumento da população 
mundial provocados por essa Revolução. (MARCATTO, 2002, p. 24) 
 

Esses movimentos se opunham ao modelo de desenvolvimento vigente na 

época e seus efeitos sobre a sociedade e o meio ambiente. Iniciava-se, pois, o 

processo de conscientização social acerca dos problemas ambientais, pautados 

principalmente na poluição do ar e do solo. A partir daí, passou-se a entender que os 

problemas ambientais são “intimamente relacionados com as questões econômicas, 

políticas e sociais. A crise ambiental passa a ser encarada como uma crise global” 

(MARCATTO, 2002, p. 26). Entende-se que o desenvolvimento deve ser 

ambientalmente sustentável para ser bem-sucedido e socialmente mais justo (SÃO 

PAULO, 1994, p. 11). O Desenvolvimento Sustentável é, portanto, aquele que “atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades” (World Commission on Environment and 

Development, 1987; apud MARCATTO, 2002, P. 38). Disso, surge a ideia da 

Educação Ambiental “como uma forma de preparar todo cidadão para participar da 

defesa do meio ambiente” (MARCATTO, 2002, p. 26). 

Iniciando o embasamento teórico da presente pesquisa, serão discutidos o 

conceito e as características fundamentais da EA. Em seguida, será apresentada a 
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construção histórica desse conceito na agenda ambiental internacional. Por fim, serão 

discutidos os marcos legais e programáticos da EA a nível federal (Brasil) e estadual 

(Minas Gerais). 

 

2.1 Definição conceitual 

Com o advento da Revolução Industrial, acelerou-se a poluição nos 

grandes centros urbanos e industriais. A poluição do ar em cidades muito 

industrializadas começou a provocar a morte de milhares de pessoas por doenças 

relacionadas. A partir desse quadro, na segunda metade do século XX, inicia-se um 

processo de busca por compreensão teórica e conscientização social acerca dos 

problemas ambiental, em vias de delimitar causas e prospectar saídas. 

Como apresentado anteriormente, observa-se a relação entre problemas 

ambientais e questões econômicas, políticas e sociais, e o potencial da EA em 

preparar a sociedade para participar ativamente na defesa do meio ambiente e do 

desenvolvimento sustentável. O que tem se observado é que não é possível manter 

crescimento econômico sem algum nível de conservação ambiental, ou seja, sem o 

uso sustentável dos recursos naturais, fazendo-se necessário viabilizar e incentivar a 

vigilância pública para auxiliar na proteção do meio ambiente (SÃO PAULO, 1994). 

Nesse sentido, Marcatto (2002) indica que a EA pode ser uma ferramenta de 

capacitação e empoderamento da população para esse tipo de atuação. Ele ainda 

coloca que a EA pode produzir fundamentos e valores nos indivíduos que são 

traduzidas em suas ações cotidianas mais ecológicas que produzam mudanças 

positivas para o bem-estar da comunidade. 

A EA é uma forma de enfrentar a crise ambiental que vivemos hoje não só 

no Brasil, mas no mundo. É uma prática transformadora, essencial ao 

desenvolvimento sustentável, que pode se traduzir em melhorias na qualidade de vida 

da população como um todo, à medida que gere mudanças em como as pessoas se 

relacionam com meio ambiente e utilizam os recursos naturais. Então, faz-se 

necessário aproximar a população das discussões sobre sustentabilidade, visualizar 

a relação entre ações individuais e problemas ambientais e entender porque a 

degradação impacta diretamente sua própria vida. 

O trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim de 
ajudar os alunos a construírem uma consciência global das questões 
relativas ao meio para que possam assumir posições afinadas com os 
valores referentes à sua proteção e melhoria. Para isso é importante 
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que possam atribuir significado àquilo que aprendem sobre a questão 
ambiental. E esse significado é resultado da ligação que o aluno 
estabelece entre o que aprende e a sua realidade cotidiana, da 
possibilidade de estabelecer ligações entre o que aprende e o que já 
conhece, e também da possibilidade de utilizar o conhecimento em 
outras situações. 
(BRASIL, 1997b, p. 35) 
 

Por isso, a EA não é e não se propõe a ser apenas a transmissão de teorias 

e conteúdo de forma unilateral sobre sustentabilidade e ecologia. O processo da EA 

deve envolver diálogo, troca e construção coletiva, de forma crítica e emancipatória. 

EA vai além da ecologia, buscando mudança de paradigmas e de comportamentos 

sociais através de ações organizadas, tanto individuais como coletivas, visando uma 

transformação estrutural na sociedade.  

Em 1999, a Lei Federal nº 9795 trouxe, em seu artigo 1º, o entendimento 

de educação ambiental como: 

[...] processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. (BRASIL, 1999) 
 

Essa Lei, ao trazer a ideia de processos, possibilita a discussão da 

operacionalização da EA para cumprimento dos objetivos colocados de qualidade de 

vida e sustentabilidade. Esses objetivos não são pontuais nem de curto prazo, mas 

sim contínuos e permanentes, carecendo de processos eficientes e duradouros. 

Outra conceituação é apresentada pela Resolução CNE/CP nº 02/2012, art. 

2º: 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 
intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 
individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os 
outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana 
com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 
ambiental. (BRASIL, 2012) 
 

Essa Resolução coloca a EA como modalidade importante dentro da 

educação nacional. Por tomar as ações de EA como intencionais, entende-se que não 

deve ser algo secundário ou consequencial, principalmente dentro das escolas, 

carecendo de um planejamento pedagógico específico para seu desenvolvimento. Vê-

se, pois, que o cuidado com o meio ambiente necessita ser parte integrante da 

sociedade e isso se faz possível quando o indivíduo é desenvolvido dentro de uma 

ética ambientalmente e socialmente justa. 
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Todos os conceitos aqui apresentados imprimem uma ideia de EA 

contínua, aberta e participativa, que propicia o diálogo entre saberes e interação entre 

os indivíduos envolvidos para transformar as relações socioambientais. 

Educação Ambiental pode ser classificada como informal ou formal. A EA 

informal é a que abarca diversos segmentos da população, como trabalhadores, 

empresários, associação de moradores, etc. (MARCATTO, 2002, p. 16). Ela vai 

envolver escola, comunidade, governo, empresas, entre outros, no processo 

educativo de forma integrada, sem se restringir a um ambiente escolar propriamente 

dito (REIS; SEMÊDO; GOMES; 2012, p. 55). 

Já a EA formal é aquela desenvolvida com estudantes dentro do sistema 

tradicional de ensino (MARCATTO, 2002, p. 16) e que deve se dar de modo 

interdisciplinar, sem constituir uma disciplina específica dentro da grade curricular. É 

nessa segmentação que se pauta o presente estudo. Reis, Semêdo e Gomes (2012, 

p. 53) indicam que desenvolver EA no ambiente escolar possibilita sensibilizar os 

alunos quanto aos problemas ambientais e construir “uma análise crítica dos 

princípios que levam à destruição dos recursos naturais e de outros seres vivos”, a fim 

de consigam produzir mudanças dentro e fora da escola: 

A sensibilização desse ambiente escolar pode e/ou deve ajudar na 
sensibilização das comunidades do entorno dessas escolas ou até a 
outras comunidades onde residam os alunos dessa escola.  
[...] 
A escola deve correlacionar os problemas ambientais com a realidade 
de suas comunidades, para que possam ajudar os alunos a perceber 
a problemática do mundo real. Para que isso funcione, a educação 
ambiental deve ser abordada em todos os níveis de ensino, e desse 
modo, a escola será um ambiente social onde o aluno será 
sensibilizado para os problemas ambientais, o que garante que, fora 
do âmbito escolar esse aluno coloque em prática todas as ações 
passadas no ambiente escolar. 
(REIS, SEMÊDO e GOMES, 2012, p. 53) 
 

Portanto, uma EA bem desenvolvida dentro das escolas beneficia não 

apenas a comunidade escolar, mas também toda a sociedade, ao passo que os 

valores ali construídos serão traduzidos em ações reais e transpassados para o 

convívio social extraescolar dos alunos. 

Dentro da EA formal, destaca-se o segmento da Educação Básica, que 

incorpora, pela Lei 9394/1996, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Dentro 

do ambiente escolar, faz-se necessário que o aluno entenda que ele é parte 

importante no contexto ambiental, uma vez que pode ser agente transformador da 
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realidade ao seu redor (SARAIVA, NASCIMENTO e COSTA, 2008, p. 85). Os 

conhecimentos aprendidos na escola são repassados dos alunos para as famílias e 

para toda a sociedade, ampliando o diálogo e a participação social na transformação 

da relação homem-meio. 

Em seguida, será apresentada a construção dessa ideia no cenário mundial 

para fins de fundamentação da importância e urgência dessa modalidade de ensino. 

 

2.2 Trajetória histórica da EA no mundo 

Atualmente, a questão ambiental é uma discussão recorrente tanto na 

agenda nacional como internacional. A construção do que a EA viria a ser e seu papel 

no enfrentamento de problemas ambientais foram resultado de uma série de 

conferências e eventos internacionais que fomentaram a discussão sobre o tema e 

disseminaram valores e objetivos entre os países. 

A preocupação com o meio ambiente é anterior ao termo e à ideia de 

Educação Ambiental, mas a concepção dessa ideia na agenda internacional data a 

partir da década de 1960. Em 1965, aconteceu Conferência de Educação da 

Universidade de Keele no Reino Unido, onde foi utilizada, pela primeira vez, a 

expressão “Educação Ambiental” (Environmental Education), recomendando que ela 

“deveria se tornar uma parte essencial de educação de todos os cidadãos” (ARAÚJO, 

2007; SILVA, 2014). 

Na década de 70, observa-se uma intensificação de acontecimentos 

internacionais em prol da agenda ambiental. Com a criação do Clube de Roma em no 

final da década anterior, foi publicado o relatório “Os Limites do Crescimento” em 

1972, que influenciou a ocorrência da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano em Estocolmo, na qual a União Internacional para a Conservação 

da Natureza (UICN), criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), se transformou em Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Nela ainda foi instituída a Recomendação 

96, que sugeriu a promoção de “educação ambiental como uma base de estratégias 

para atacar a crise do meio ambiente” (ARAÚJO, 2007).  

No ano seguinte, os EUA criaram o Registro Mundial de Programas em 

Educação Ambiental. Em 1974, ocorreu o Seminário de Educação Ambiental em 

Jammi, Finlândia, que definiu princípios da EA e destacou sua importância para a 

proteção ambiental (ARAÚJO, 2007). Em 1975, houve o Congresso da UNESCO em 
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Belgrado que lançou a “Carta de Belgrado”, que abordava sobre as consequências 

socioambientais do desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico 

experienciado e sobre uma estrutura global para a EA (ARAÚJO, 2007). Nesse 

mesmo ano, foi lançado também o Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA), de acordo com a Recomendação 96 de 1972. 

Já em 1977, acontecia a Primeira Conferência Intergovernamental de 

Educação Ambiental, em Tbilisi, marco importante para a EA na agenda internacional 

do meio ambiente, com a publicação da Declaração de Tbilisi, fruto dessa Conferência 

e inspirada pela Carta de Belgrado. Essa Declaração elaborou princípios, objetivos e 

estratégias para orientação das ações de EA em todo o mundo, mantendo-se 

relevantes até os dias de hoje (ARAÚJO, 2007; MARCATTO, 2002).  

Posteriormente, em 1987, o Congresso Internacional da UNESCO-PNUMA 

sobre Educação e Formação Ambiental, ocorrido em Moscou, objetivou-se a “avaliar 

os avanços obtidos em educação ambiental desde Tbilisi, [...] reafirmar os princípios 

de educação ambiental e assinalar a importância e necessidade da pesquisa e da 

formação em educação ambiental” (ARAÚJO, 2007). 

Em 1992, no Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações Unidas 

Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra 

ou Eco-92. Discutiu-se sobre preservação do meio ambiente e foi formulada a Agenda 

21, a fim de firmar compromissos ambientais entre os países para um 

desenvolvimento socioeconômico ambientalmente sustentável que possibilite futuro 

melhor para todos. Ela perpassa por todos os aspectos do meio ambiente, 

apresentando um plano de ação para buscar relações mais equilibradas entre o 

homem e a natureza. Agenda 21 traz uma definição de desenvolvimento sustentável 

como sendo: “um desenvolvimento com vistas a uma ordem econômica internacional 

mais justa, incorporando as mais recentes preocupações ambientais, sociais, culturais 

e econômicas” (MARCATTO, 2002, p. 38). Nesse sentido, discorre sobre economia, 

inclusão social, espaço urbano e rural, recursos naturais e governança, dispondo 21 

objetivos para tanto. 

Inspirado por essa conferência, foi desenvolvida no Brasil a Comissão de 

Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA), cuja metodologia foi pensada a 

partir da Agenda 21, a fim de mobilizar a comunidade escolar para desenvolver os 

objetivos nela propostos com os estudantes dentro das escolas, se propondo ainda a 

acompanhar a EA nas escolas. 
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Sachs (2002) discorre sobre o que se teve 10 anos após a Eco-92, 

indicando que ela trouxe vários ganhos institucionais e a nível local, mas, em análise 

global, não houve ganhos reais, uma vez que a globalização econômica e a expansão 

do mercado mundial colocaram em xeque os avanços pontuais. A conferência 

impulsionou a criação de políticas ambientais nos Estados, mas não garantir sua 

efetividade. Houve o destaque da responsabilidade compartilhada entre Estado e 

Sociedade civil, mas a discussão foi muito rasa e não chegou a se pensar em 

mecanismos efetivos de aplicação das promessas e metas propostas. Segundo o 

autor, essa conferência mostrou que o mundo vê a questão ambiental como algo 

fundamental e necessário, mas que há um sentimento de “irresponsabilidade 

individual”, no qual ninguém toma atitudes concretas de mudança. 

Em 1997, aconteceu a “Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 

Sociedade: Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade”, em 

Thessaloniki, na Grécia. A Declaração de Thessaloniki buscou estimular os Estados 

a cumprir os compromissos de sustentabilidade firmados nas conferências 

internacionais anteriores: 

A Declaração de Thessaloniki inicia afirmando que as recomendações 
e planos de ação reconhecidos na “Conferência de Belgrado” (1975), 
na “Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental” de 
Tbilisi (1977), na “Conferência sobre Educação e Treinamento 
Ambiental” de Moscou (1987), e no “Congresso Mundial para 
Educação e Comunicação sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
de Toronto” (1992), continuam válidos e não foram totalmente 
explorados. Também de início reconhece que pouco progresso foi 
obtido desde a ECO-92 até então. (ARAÚJO, 2007) 
 

No ano 2000, a Cúpula do Milênio das Nações Unidas criou 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM). O ODM7 pautou-se sobre sustentabilidade 

ambiental e, para tanto, trouxe três metas: 

Meta 9 – Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas 
políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos 
ambientais. 
Meta 10 – Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população 
sem acesso permanente e sustentável à água potável segura. 
Meta 11 – Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida 
de pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros degradados. 
(SALLES, 2004) 
 

No que se entende da relação entre educação e sustentabilidade 

ambiental, Salles (2004, p. 15) coloca que a educação é um meio importante para a 

implementação do ODM7, a medida que ela possibilita o desenvolvimento de um 



23 

pensamento mais crítico nos estudantes e a capacidade de discutirem temas de 

desenvolvimento sustentável, bem como desenvolver valores e atitudes nos mesmos 

em prol da sustentabilidade ambiental. Salles aponta, porém, que grandes desafios 

desse objetivo são o monitoramento das metas e as divergências nos conceitos de 

sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável, já que não há um consenso 

prático quanto à amplitude/abrangência desses conceitos. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20), realizada em 2012 no Rio de Janeiro, 20 anos após a Eco-92, avaliou os 

resultados das conferências internacionais anteriores e destacou a emergência de 

novos desafios ao desenvolvimento sustentável, afirmando a necessidade de instituir 

metas intergovernamentais para que mundialmente se agisse nesse sentido. Em 

2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) se transformaram em 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, urgentes e necessários à 

sustentabilidade global e à erradicação da pobreza até o ano de 2030. 

A tabela abaixo copila e apresenta os principais marcos históricos da 

discussão mundial sobre EA: 

 

Tabela 1: Síntese dos marcos da Educação Ambiental no mundo 

MARCOS HISTÓRICOS ANO PROVIDÊNCIAS 

Criação da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN) 

1948 
Organização civil da UNESCO criada em 
prol da conservação ambiental. 

Conferência de Educação da 
Universidade de Keele no Reino Unido 

1965 
Primeiro uso da expressão "Educação 
Ambiental”. 

Criação do Clube de Roma 1968 
Grupo criado para debater sobre meio 
ambiente, desenvolvimento sustentável e 
economia internacional. 

Publicação do relatório “Os Limites do 
Crescimento” 

1972 

Aponta que havia limites do sistema finito 
que vivemos. Esse fim poderia ser mais 
cedo ou mais tarde a depender de como 
usamos os recursos naturais. 

Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente Humano em Estocolmo 

1972 

Criação do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA); 
Recomendação 96 sugere a criação do 
Programa Internacional de Educação 
Ambiental (PIEA) e a promoção da EA 
como estratégia contra crise do meio 
ambiente. 

EUA cria Registro Mundial de 
Programas em Educação Ambiental 

1973 
Registro Mundial de Programas em 
Educação Ambiental. 

Seminário de Educação Ambiental em 
Jammi (Finlândia) 

1974 Foram fixados os princípios da EA. 



24 

Congresso da UNESCO em Belgrado 1975 

Criação da Carta de Belgrado; 
consequências socioambientais do 
crescimento econômico; estrutura global 
para a EA; criação do PIEA 
(Recomendação 96 de 1972). 

Primeira Conferência 
Intergovernamental de Educação 
Ambiental em Tbilisi 

1977 

Declaração de Tbilisi, inspirada pela Carta 
de Belgrado, elaborou princípios, objetivos 
e estratégias para orientação das ações de 
EA. 

Congresso Internacional da UNESCO-
PNUMA sobre Educação e Formação 
Ambiental em Moscou 

1987 
Avaliar avanços em educação ambiental 
desde Tbilisi; reafirmar princípios e 
importância da educação ambiental. 

Conferência das Nações Unidas Sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Cúpula da Terra ou Eco-92), no Rio de 
Janeiro 

1992 
Agenda 21, metas para o século 21; 
capítulo 36 trata mais diretamente da EA. 

1ª Jornada de Educação Ambiental 1992 

Evento paralelo à Eco-92; divulgado o 
Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global, elaborado pela 
sociedade civil global. 

Conferência Internacional sobre Meio 
Ambiente e Sociedade: Educação e 
Conscientização Pública para a 
Sustentabilidade, em Thessaloniki 

1997 

Declaração de Thessaloniki buscou 
estimular os Estados a cumprir os 
compromissos de sustentabilidade firmados 
nas conferências internacionais anteriores. 

Cúpula do Milênio das Nações Unidas 2000 

Criou 8 Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio; ODM7 trata sobre sustentabilidade 
ambiental. Publicação da Carta da Terra 
pela ONU nesse mesmo ano. 

Encontro da Terra em Johannesburgo; 
Rio +10 

2002 Avaliar resultados da Eco-92. 

Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

2012 
20 anos após a Eco-92, avaliou-se os 
resultados das conferências internacionais 
anteriores e destacou novos desafios. 

Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável 

2015 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Dentre os acontecimentos históricos acima apresentados, podem ser 

destacada a década de 1970, quando ocorreram talvez os maiores marcos para a EA 

no cenário mundial, em que foi evidenciada a EA como estratégica no combate à crise 

ambiental em 1972; foi inaugurado o Programa Internacional de Educação Ambiental 

em 1975; e foram salientados objetivos e estratégias para orientar ações de EA 

mundialmente em 1977. Ademais, cabe ressaltar o ano de 1992, ano em que ocorre 

a Conferências das Nações Unidas no Rio de Janeiro e foi lançada a Agenda 21, que, 

paralelamente, foi divulgado o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, primeiro instrumento de meio ambiente 

elaborado pela sociedade civil global, que estabeleceu “uma relação entre as políticas 
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públicas de EA e a sustentabilidade, apontando princípios e um plano de ação para 

educadores ambientais”, para a “formação de um pensamento crítico, coletivo e 

solidário, de interdisciplinaridade, de multiplicidade e diversidade”, a fim de gerar 

transformação na sociedade em prol do meio ambiente (MACHADO, 2013). Esses 

fatos foram importantes, portanto, para impulsionar e nortear o desdobramento da EA 

nos Estados ao redor do mundo. 

 

2.3 Institucionalização da EA no Brasil 

As conferências internacionais produziram fundamentos e bases teóricas 

para a institucionalização da preocupação com o meio ambiente nos países ao redor 

do globo. No Brasil, já na década de 1970, grupos sociais começam a tomar maior 

consciência da necessidade de se pensar em um desenvolvimento mais sustentável 

tanto socialmente quanto ambientalmente, começando a surgir grupos ambientalistas 

no país, que tinham o anseio de mobilizar a sociedade e pressionar o Estado para 

adotar modelos econômicos menos nocivos ao meio ambiente. Vê-se, porém, que, 

nesse período, o Brasil passava por um regime militar ditatorial que implementou uma 

política econômica desenvolvimentista que não demonstrava preocupação com as 

questões ecológicas que vinham sendo alvo de discussão crescente no cenário 

internacional, em vista de que esse regime preconizava majoritariamente os 

“interesses nacionais” sobre demais questões. 

Com início da reabertura política no final da década de 70, ocorre 

ressurgimento dos movimentos sociais e políticos, e é quando se desenvolve também 

o movimento ambientalista no país. Com o desenvolvimento da ideia de Educação 

Ambiental na agenda internacional e a institucionalização de políticas ambientais em 

diversos países, vê-se a introdução desse tema também no cenário política brasileira. 

No início da década de 1980, foi lançada a Política Nacional do Meio Ambiente pela 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, na qual já havia menção à EA, em seu 

artigo 2º, como meio de capacitar a comunidade para participar ativamente na defesa 

ambiental, e foi recepcionada pela Constituição de 1988.  

O capítulo VI da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre o meio 

ambiente e traz no artigo 225, § 1º, VI, a previsão de “educação ambiental em todos 

os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente”, transmitindo a necessidade de desenvolver a sociedade no sentido de 

defender e preservar o meio ambiente para que tenham uma “sadia qualidade de 
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vida”. Araújo (2007) afirma que a entrada do tema na legislação brasileira é 

consequência da “preocupação mundial de proteção ambiental e desenvolvimento 

sustentável”: 

A verdade é que a necessidade de instalação da educação ambiental 
brasileira contemporânea é produto das discussões ocorridas no 
cenário internacional, timidamente ainda no século XIX, mas 
principalmente a partir da segunda metade do século XX. A legislação 
nacional de proteção ambiental é um reflexo da circunstância mundial, 
vivenciada nas últimas décadas, em que o modelo desenvolvimentista 
destruidor da natureza gera uma sociedade de risco, no contexto mais 
amplo da sociedade tecnológica capitalista. Como não poderia deixar 
de ser, também a legislação de educação ambiental se apresenta 
como reflexo dessa preocupação mundial, e se destaca como 
mecanismo de desenvolvimento sustentável. (ARAÚJO, 2007) 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi instituída pela 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe dos princípios gerais da 

educação no Brasil. Não apresenta explicitamente o termo “Educação Ambiental”, 

mas traz em seu artigo 32, II, que o ensino fundamental deve formar o cidadão para 

“a compreensão do ambiente natural e social, (...) e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade” (BRASIL, 1996). O artigo 26 prevê uma base nacional 

comum para os currículos da educação básica e destaca a obrigatoriedade de incluir 

“o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil” (BRASIL, 1996). Ambas colocações da LBD dão um respaldo 

inicial para o desenvolvimento da EA nas escolas. 

No ano seguinte, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), fundamentados na LDB/1996, que inseriram o meio ambiente como tema 

transversal da educação para ser trabalhado em todos os anos e todas as áreas, ou 

seja, deve ser desenvolvido de modo interdisciplinar e sem constituir uma disciplina 

específica no currículo escolar. Além desse, foram colocados outros temas para 

serem trabalhados de forma transversal nas escolas, que são: ética, saúde, orientação 

sexual e pluralidade cultural, “eleitos por envolverem problemáticas sociais atuais e 

urgentes, consideradas de abrangência nacional e até mesmo de caráter universal” 

(BRASIL, 1997c, p. 45). 

Os PCN apresentam diretrizes pedagógicas para as escolas de todo o país. 

A atuação de todas as escolas do Brasil, públicas ou privadas, passa a ser moldada 

nesses Parâmetros e, ao designar a introdução da EA nos currículos escolares, a 

tornaram obrigatória no país. A grade tradicional das escolas prevê a especialização 
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e separação das áreas de conhecimento que, na maioria das vezes, não se 

comunicam nem se relacionam. Porém, os PCN fundamentaram a EA na 

transversalidade e na interdisciplinaridade e institucionalizaram metas e objetivos para 

tanto a serem observados pelas escolas. 

Nesse concerne, o PCN Meio Ambiente (BRASIL, 1997a, p. 197) indica 

objetivos gerais da EA no ensino fundamental. Destaca que os alunos devem 

aprender a se reconhecerem como parte da natureza, prezar pela diversidade natural 

e sociocultural, ter visão ambientalmente crítica sobre as situações cotidianas e 

perceber os impactos dos problemas ambientais na qualidade de vida das pessoas. 

Em 1999, é lançada a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

pela Lei nº 9.795, que formaliza os princípios e os objetivos da EA e regulamenta tanto 

o âmbito formal quanto o não-formal:  

Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 
em caráter formal e não-formal. 
(BRASIL, 1999) 
 

Indica, assim como o PCN, que a EA formal não deve configurar uma 

disciplina curricular, mas sim envolver todos os níveis e todas as disciplinas (artigo 

10), prevendo ainda que os professores tenham a dimensão ambiental em seu 

currículo de formação (artigo 11). Essa lei vem com o intuito de garantir a 

democratização do acesso à informação e desenvolvimento do pensamento crítico 

sobre as questões ambientais colocadas no Brasil e no mundo atualmente. 

Em 2001, é instituído o Plano Nacional de Educação (PNE), pela Lei nº 

10.172, e é posto como uma das metas e objetivos da educação nacional, tanto para 

o ensino fundamental quanto para o médio, ter EA como tema transversal, a ser 

“desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente”, 

reforçando os PCN e a PNEA. Atualmente, o PNE vigente é o instituído pela Lei nº 

13005, de 25 de junho de 2014, que não fala diretamente sobre a EA, mas traz como 

uma de suas diretrizes a “promoção dos princípios do respeito (...) à sustentabilidade 

socioambiental” (BRASIL, 2014), dando respaldo à incorporação da discussão dessa 

temática nas escolas. 
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Em 2002, é deferido o Decreto nº. 4.281 para regulamentar a PNEA (Lei nº 

9.795/99). Ele institui o Órgão Gestor da PNEA, descreve suas competências e ainda 

estabelece o Comitê Assessor para assessorá-lo. Destaca que a implementação da 

EA no sistema de ensino deve ser referenciada no PCN e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Por fim, estabelece a providência de criar “programas de educação 

ambiental integrados”: 

I - a todos os níveis e modalidades de ensino; 
II - às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento 
ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de 
gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de 
ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de 
recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade 
ambiental; 
III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e 
tecnologia de comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde; 
IV - aos processos de capacitação de profissionais promovidos por 
empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas; 
V - a projetos financiados com recursos públicos; e 
VI - ao cumprimento da Agenda 21. 
(BRASIL, 2002) 
 

Em 2012, foi lançada a Resolução CNE nº 2, de 15 de junho de 2012, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA). 

Retoma alguns dos dispositivos supracitados e reforça os objetivos e princípios da EA 

formal. Nessa Resolução, é tratado sobre a organização curricular e ações educativas 

sobre o tema que devem ser incorporadas aos “projetos institucionais e pedagógicos 

da Educação Básica e da Educação Superior” (BRASIL, 2012). Reforça ainda a 

necessidade de as ações serem pensadas e implementadas no viés da 

transversalidade e interdisciplinaridade para abranger a totalidade do tema. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais são incisivas em tornar a EA fundamental e 

obrigatória dentro do sistema de ensino brasileiro. 

 

Tabela 2: Síntese dos marcos da Educação Ambiental no Brasil 

MARCOS NORMATIVOS ANO PROVIDÊNCIAS 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de 
Agosto de 1981 

1981 
Política Nacional do Meio Ambiente: EA em 
todos os níveis de ensino; EA como meio de 
se alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Constituição Federal do Brasil 
de 1988 

1988 
Cuidado com o meio ambiente e os recursos 
naturais; artigo 225 institui obrigatoriedade de 
desenvolver EA formal e informal. 

Programa Nacional de 
Educação Ambiental - 1ª Edição 

1994 
Criado em função da CF/88 e da Eco-92 
(metas da Agenda 21) 
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Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
Dezembro de 1996 

1996 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). 

Parâmetros Curriculares 
Nacionais, 1997 

1997 
Em vista do que a LDB/1996 traz sobre o 
ensino formal, o PCN aborda do meio 
ambiente como tema transversal. 

Lei Federal nº 9.795, de 27 de 
Abril de 1999 

1999 
Política Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA); coloca 8 princípios e 7 objetivos. 

Lei Federal nº 10.172, de 9 de 
Janeiro de 2001 

2001 
Plano Nacional de Educação (PNE); vigência 
de 10 anos. 

Decreto Federal nº 4.281, de 25 
de junho de 2002 

2002 Regulamenta a Lei nº 9.795/99. 

Programa Nacional de 
Educação Ambiental - 2ª Edição 

2003 

Apresenta diretrizes, objetivos e linhas de 
ação para EA no país, além de trazer um 
histórico da institucionalização do tema no 
Brasil; tem paralelo com o Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global, de 
1992. 

Programa Nacional de 
Educação Ambiental - 3ª Edição 

2005 

Levando em consideração resultados da 
consulta pública nacional em 2004 com 
educadores ambientais, é produzida essa 
nova edição do ProNEA, enfatizando 
estratégias de ação para EA. 

Resolução CNE/CP nº 02/2012 2012 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental (DCNEA). 

Programa Nacional de 
Educação Ambiental - 4ª Edição 

2014 
Traz novos anexos referentes a documentos, 
diretrizes e conferências sobre meio ambiente 
e EA para respaldar o Programa. 

Lei nº 13005, de 25 de junho de 
2014 

2014 
Plano Nacional de Educação (PNE); vigência 
de 10 anos; artigo 2, X. 

Programa Nacional de 
Educação Ambiental - 5ª Edição 

2018 

Destaca a integração dos saberes de forma 
ampla visando valorização humana e 
ambiental, para uma sociedade brasileira 
sustentável e atuante. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Constata-se, portanto, que há no Brasil um amplo aparato legal e normativo 

para desenvolvimento da EA no sistema tradicional de ensino, a fim de que a escola 

cumpra sua função social no que se refere ao meio ambiente. Vale, pois, ressaltar que 

os PCN e as DCNEA apresentam-se como principais norteadores de EA no país e 

que devem ser devidamente observados pelas escolas ao formularem e 

implementarem ações educativas de meio ambiente. 

 

2.4 EA em Minas Gerais 

EA tem o papel de levar informação aos estudantes acerca do tema e 

possibilita que eles participem mais ativamente da solução. Uma educação ambiental 

bem desenvolvida pode auxiliar na solução de problemas ambientais, recentes e 
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urgentes, “visto a importância que o meio ambiente assume em todas as esferas e o 

impacto que o seu cuidado ou degradação representa para todo o planeta”.  

Com a institucionalização da EA no nível federal, os estados precisam 

também incorporá-la. Na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, artigo 214, 

§1º, I, é estabelecida a obrigação de “promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e disseminar, na forma da lei, as informações necessárias à 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (MINAS GERAIS, 

2019), assim como disposto na CF/88.  

Em 1997, ano em que o meio ambiente é instituído como tema transversal 

da educação nacional, é criada a Rede Mineira de Educação Ambiental (RMEA). Em 

1999, ano de criação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), é realizado 

o I Fórum Estadual de Educação Ambiental de Minas Gerais, no qual se criou o Fórum 

Permanente de Educação Ambiental de Minas Gerais e sua Comissão 

Interinstitucional Coordenadora (COMFEA), que foi oficializada pelo Decreto nº 

41.055, em maio de 2000. O COMFEA desenvolveu o “Projeto de Pesquisa Mapeando 

a Realidade da Educação Ambiental”, que buscou analisar a EA nos 853 municípios 

mineiros. No II Fórum Estadual de Educação Ambiental, em 2002, os resultados dessa 

pesquisa foram apresentados e embasou a elaboração do Programa de Educação 

Ambiental do Estado de Minas Gerais, de outubro de 2004. Esse programa definiu 

objetivos e estratégias para EA no estado e previa a ação coletiva setorial em cada 

uma das 12 mesorregiões. 

Em 2003, aconteceu a 1ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 

Ambiente (CNIJMA), que institui a criação de Coletivos Jovens de Meio Ambiente 

(CJs) pelo país. Juntamente com a Agenda 21, o CNIJMA influenciou a criação do 

Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA), para mobilização 

escola e comunidade em prol da EA e do desenvolvimento das metas da Agenda 21 

nas escolas. 

Em 2005, foi publicada a Lei Estadual nº 15.441, que em resposta ao artigo 

214 da Constituição do Estado de 1989, formaliza e regulamentando a EA formal e 

não-formal em Minas Gerais. Também infere, assim como a PNEA, a capacitação dos 

educadores e o envolvimento de todos os níveis e disciplinas, reforçando os aspectos 

transversal e interdisciplinar: 

Art. 1º - A educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação e será desenvolvida, de forma articulada 
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com os demais conteúdos, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não-formal, observada a 
legislação federal. 
Art. 2º - Entende-se por educação ambiental os processos para 
aquisição, pelo indivíduo e pela coletividade, de valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a 
conservação e a sustentabilidade do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. 
Art. 3º - Nos estabelecimentos do sistema estadual de ensino, a 
educação ambiental não será implantada como disciplina específica 
no currículo de ensino, sendo desenvolvida como prática educativa 
interdisciplinar, contínua e permanente. 
[...] 
Art. 5º - A capacitação dos educadores em educação ambiental dar-
se-á em caráter formal e obrigatório, conforme as normas e 
orientações definidas pelos órgãos competentes. 
(MINAS GERAIS, 2005) 
 

No mesmo ano, o Decreto nº 44.264, de 24 de março de 2006, criou a 

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais 

(CIEA/MG), que tem como objetivo “promover a discussão, a gestão, a coordenação, 

o acompanhamento e avaliação dos programas, projetos e ações e de implementar 

as atividades de Educação Ambiental no Estado de Minas Gerais” (MINAS GERAIS, 

2006). A CIEA/MG é composta por representantes da administração direta (SEMAD, 

SEE, SES e SEAPA), administração indireta (FEAM, IGAM e IEF), CEMIG, UEMG, 

PMMG e de outras entidades convidadas, o que demostra a intersetorialidade da 

gestão dessa comissão. 

Faz parte da estrutura da CIEA/MG as CIEAs Regionais, que podem ser 

compostas por até 30 membros, com “paridade entre Poder Público e Sociedade Civil” 

(MINAS GERAIS, 2006). Ainda em 2006, foram criadas 7 CIEAs Regionais em Minas 

Gerais, de acordo com as mesorregiões do estado: Sul, Alto Paranaíba/Triângulo, 

Norte de Minas, Oeste, Vale do Rio Doce, Zona da Mata e Jequitinhonha/Mucuri 

(BRASIL, 2009, p. 340). Em paralelo, no Fórum Metropolitano de Educação Ambiental, 

foi criada a CIEA Regional da mesorregião Metropolitana, que é subdivida no 

Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais em Capital e Interior. A 

CIEA Metropolitana Capital, selecionada para o desenvolvimento da presente 

pesquisa, abarca 114 municípios. 
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Figura 1: Recorte CIEA Metropolitana Capital 2006 

 
Fonte: FJP, 2006. 
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Tabela 3: Municípios e SREs da CIEA Metropolitana Capital 

Município Superintendência Regional de Ensino 

Alvinópolis SRE PONTE NOVA 

Alvorada de Minas SRE DIAMANTINA 

Araçaí SRE SETE LAGOAS 

Baldim SRE SETE LAGOAS 

Barão de Cocais SRE METROPOLITANA A 

Bela Vista de Minas SRE NOVA ERA 

Belo Horizonte SRE METROPOLITANA A 

Belo Vale SRE METROPOLITANA A 

Betim SRE METROPOLITANA B 

Bom Jesus do Amparo SRE METROPOLITANA A 

Bonfim SRE METROPOLITANA A 

Brumadinho SRE METROPOLITANA A 

Cachoeira da Prata SRE SETE LAGOAS 

Caetanópolis SRE SETE LAGOAS 

Caeté SRE METROPOLITANA A 

Capim Branco SRE SETE LAGOAS 

Caranaíba SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Carandaí SRE BARBACENA 

Carmésia SRE GUANHÃES 

Casa Grande SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Catas Altas SRE METROPOLITANA A 

Catas Altas da Noruega SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Conceição do Mato Dentro SRE DIAMANTINA 

Confins SRE METROPOLITANA C 

Congonhas SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Congonhas do Norte SRE DIAMANTINA 

Conselheiro Lafaiete SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Contagem SRE METROPOLITANA B 

Cordisburgo SRE SETE LAGOAS 

Coronel Xavier Chaves SRE SÃO JOÃO DEL REI 

Cristiano Otoni SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Crucilândia SRE METROPOLITANA A 

Desterro de Entre Rios SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Diogo de Vasconcelos SRE OURO PRETO 

Dionísio SRE NOVA ERA 

Dom Joaquim SRE GUANHÃES 

Dores de Campos SRE SÃO JOÃO DEL REI 

Entre Rios de Minas SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Esmeraldas SRE METROPOLITANA B 

Ferros SRE NOVA ERA 

Florestal SRE PARÁ DE MINAS 

Fortuna de Minas SRE SETE LAGOAS 

Funilândia SRE SETE LAGOAS 
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Ibirité SRE METROPOLITANA B 

Igarapé SRE METROPOLITANA B 

Inhaúma SRE SETE LAGOAS 

Itabira SRE NOVA ERA 

Itabirito SRE OURO PRETO 

Itaguara SRE DIVINÓPOLIS 

Itambé do Mato Dentro SRE NOVA ERA 

Itatiaiuçu SRE DIVINÓPOLIS 

Itaverava SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Jaboticatubas SRE METROPOLITANA C 

Jeceaba SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Jequitibá SRE SETE LAGOAS 

João Monlevade SRE NOVA ERA 

Juatuba SRE METROPOLITANA B 

Lagoa Dourada SRE SÃO JOÃO DEL REI 

Lagoa Santa SRE METROPOLITANA C 

Maravilhas SRE SETE LAGOAS 

Mariana SRE OURO PRETO 

Mário Campos SRE METROPOLITANA B 

Mateus Leme SRE METROPOLITANA B 

Matozinhos SRE SETE LAGOAS 

Moeda SRE METROPOLITANA A 

Morro do Pilar SRE METROPOLITANA C 

Nova Era SRE NOVA ERA 

Nova Lima SRE METROPOLITANA A 

Nova União SRE METROPOLITANA A 

Onça de Pitangui SRE PARÁ DE MINAS 

Ouro Branco SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Ouro Preto SRE OURO PRETO 

Papagaios SRE SETE LAGOAS 

Pará de Minas SRE PARÁ DE MINAS 

Paraopeba SRE SETE LAGOAS 

Passabém SRE NOVA ERA 

Pedro Leopoldo SRE METROPOLITANA C 

Pequi SRE PARÁ DE MINAS 

Piedade dos Gerais SRE METROPOLITANA A 

Pitangui SRE PARÁ DE MINAS 

Prados SRE SÃO JOÃO DEL REI 

Prudente de Morais SRE SETE LAGOAS 

Queluzito SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Raposos SRE METROPOLITANA A 

Resende Costa SRE SÃO JOÃO DEL REI 

Ribeirão das Neves SRE METROPOLITANA C 

Rio Acima SRE METROPOLITANA A 

Rio Manso SRE METROPOLITANA A 
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Rio Piracicaba SRE NOVA ERA 

Rio Vermelho SRE DIAMANTINA 

Sabará SRE METROPOLITANA A 

Santa Bárbara SRE METROPOLITANA A 

Santa Luzia SRE METROPOLITANA C 

Santa Maria de Itabira SRE NOVA ERA 

Santana de Pirapama SRE SETE LAGOAS 

Santana do Riacho SRE METROPOLITANA C 

Santana dos Montes SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Santo Antônio do Itambé SRE DIAMANTINA 

Santo Antônio do Rio Abaixo SRE NOVA ERA 

São Brás do Suaçuí SRE CONSELHEIRO LAFAIETE 

São Domingos do Prata SRE NOVA ERA 

São Gonçalo do Rio Abaixo SRE NOVA ERA 

São Joaquim de Bicas SRE METROPOLITANA B 

São José da Lapa SRE METROPOLITANA C 

São José da Varginha SRE PARÁ DE MINAS 

São José do Goiabal SRE NOVA ERA 

São Sebastião do Rio Preto SRE NOVA ERA 

Sarzedo SRE METROPOLITANA B 

Serra Azul de Minas SRE DIAMANTINA 

Serro SRE DIAMANTINA 

Sete Lagoas SRE SETE LAGOAS 

Taquaraçu de Minas SRE METROPOLITANA C 

Tiradentes SRE SÃO JOÃO DEL REI 

Vespasiano SRE METROPOLITANA C 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Após 8 anos de inatividade, a CIEA/MG é reativada, retomando suas 

atividades em setembro de 2017. 

Em junho de 2018, aconteceu em Sumaré (SP) a V CNIJMA, que reuniu 

estudantes, professores e especialistas de 23 estados brasileiros, incluindo Minas 

Gerais, para discutir a temática da EA nas escolas e outras questões socioambientais, 

tomando como tema central "Vamos cuidar do Brasil, cuidando das águas" (BRASIL, 

2018b). Em setembro de 2018, aconteceu o Encontro Nacional de Formação dos 

Coletivos Jovens pelo Meio Ambiente, envolvendo representantes de todos os 

estados do Brasil para apoiar estruturação, ampliação e atuação dos CJs estaduais e 

territoriais até 2020 (BRASIL, 2018b). Como ação pós Conferência, foi proposta a 

Primavera X, que propôs a execução de ações simultâneas dos jovens em suas 

respectivas escolas e comunidades, para recuperarem os corpos hídricos da região. 
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Tabela 4: Síntese dos marcos da Educação Ambiental em Minas Gerais 

MARCOS NORMATIVOS ANO PROVIDÊNCIAS 

Constituição do Estado de Minas 
Gerais 

1989 Artigo 214, §1º, I. 

Rede Mineira de Educação Ambiental 
(RMEA) 

1997  

I Fórum Estadual de Educação 
Ambiental de Minas Gerais 

1999 
Criou o Fórum Permanente de Educação 
Ambiental de Minas Gerais. 

Decreto nº 41.055 2000 
Criou a Comissão Interinstitucional 
Coordenadora (COMFEA). 

II Fórum Estadual de Educação 
Ambiental 

2002 
Apresentação dos resultados do “Projeto de 
Pesquisa Mapeando a Realidade da Educação 
Ambiental” 

I CNJIMA 2003 
Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 
Ambiente; institui os Coletivos Jovens de Meio 
Ambiente. 

Programa de Educação Ambiental do 
Estado de Minas Gerais 

2004 
Definiu objetivos e estratégias para EA em MG e 
previu ação coletiva setorial em cada uma das 
12 mesorregiões. 

Lei Estadual nº 15.441 2005 
Regulamenta o inciso I do § 1º do art. 214 da 
Constituição do Estado; dispõe sobre EA formal 
e não-formal em Minas Gerais. 

Decreto nº 44.264 2006 
Criou a Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental do Estado de Minas Gerais 
(CIEA/MG). 

1º Encontro das CIEAs Regionais de 
Minas Gerais 

2006  

Fórum Metropolitano de Educação 
Ambiental 

2006 Criou a CIEA Metropolitana. 

Reativação da CIEA/MG 2017 
Após 8 anos de inatividade, é retomada em 
12/09/2017. 

V CNIJMA 2018 
Discutiu sobre EA nas escolas, enfatizando que 
precisa se dar de modo mais crítico, eficiente, 
emancipatório e com baixo custo. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

A previsão legal para desenvolvimento da EA nas escolas mineiras e a 

ocorrência de conferências e encontros nacionais e regionais sobre o tema imprimem 

pontos de partida para alcançar os objetivos desejados de um relacionamento 

equilibrado entre sociedade e meio ambiente. Minas Gerais ainda carece de uma 

política robusta e unificada para a EA em Minas Gerais, mas a reativação do CIEA/MG 

em 2017 e as resoluções do V CNIJMA de 2018 retomam e fortalecem a discussão 

entre poder público e sociedade civil para construção dessa política pública e para a 

execução dessa modalidade de ensino nas escolas, o que se mostra cada dia mais 

necessária e urgente, ainda mais em vista dos recentes episódios de desastres 

ambientais ocorridos no estado. 
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3 RELAÇÃO ENTRE INTERDISCIPLINARIDADE E EFICIÊNCIA NA EA 

 

A fim de aprofundar o entendimento sobre as ações de EA nas escolas e 

viabilizar a análise dos aspectos propostos, faz-se necessário discutir teoricamente 

três conceitos importantes: políticas públicas, eficiência e interdisciplinaridade. Será 

explorada também a relação desses conceitos entre si e com a EA. 

 

3.1 Interdisciplinaridade para educação ambiental 

Tendo disciplina como um ramo do conhecimento, serão discutidas sobre 

três possibilidades de interação disciplinar para produção de conhecimento: 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

A multidisciplinaridade é quando uma ou mais disciplinas interagem para 

discussão de um tema comum. Envolve pessoas e profissionais de diferentes 

especialidades emitindo seus pontos de vista acerca de um único objeto, 

compartilhando saberes. Não explora, porém, alternativas de articulação entre os 

pontos de vista e não há modificação dessas visões ou teorias. (MIRANDA, 2008; 

BRASIL, 2007). 

Interdisciplinaridade pode ser inicialmente definida como interação entre 

duas ou mais disciplinas (FAZENDA, 2008). Para Miranda (2008, p. 118), ela “convive 

com a diferença, com a impotência, com a hegemonia e com o poder, e dá um salto 

de possibilidades, agindo nas brechas”, constituindo-se, segundo Fazenda (2011, p. 

35), “num trabalho em comum tendo em vista a interação das disciplinas científicas, 

de seus conceitos diretrizes, de sua metodologia, de seus procedimentos, de seus 

dados e da organização de seu ensino”. 

O interdisciplinar consiste num tema, objeto ou abordagem em que 
duas ou mais disciplinas intencionalmente estabelecem nexos, 
vínculos entre si para alcançar um conhecimento mais abrangente, ao 
mesmo tempo diversificado e unificado. Verifica-se nesses casos a 
busca de um entendimento comum (ou simplesmente partilhado) e o 
envolvimento diretos dos interlocutores. (COIMBRA, 2000, p. 58) 
 

Tavares (2008, p. 135) afirma que a “interdisciplinaridade é uma exigência 

do mundo contemporâneo [...] frente ao problema do conhecimento e das 

transformações contínuas da contemporaneidade”. 

A interdisciplinaridade não é um caminho de homogeneidade, mas de 
heterogeneidade. Por isso, um dos principais pressupostos para se 
caminhar interdisciplinarmente é o diálogo. Este deve ser reflexivo, 
crítico, entusiástico, que respeita e transforma. Num trabalho 
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interdisciplinar em equipe é imprescindível que todos estejam abertos 
ao diálogo em qualquer momento. (TAVARES, 2008, p. 136) 
 

José (2008, p. 86) traz a ideia de interdisciplinaridade escolar, que envolve 

movimento em três níveis: curricular, didático e pedagógico. A interdisciplinaridade 

curricular é a busca por uma estrutura curricular interdependente, convergente e 

complementar. A interdisciplinaridade didática é a articulação estratégica de ação 

entre “o currículo e sua inserção nas situações de aprendizagem”. Já a 

interdisciplinaridade pedagógica é a materialização dos dois processos anteriores na 

sala de aula. A essa discussão, Fazenda (2008, p. 21) acrescenta: “Na 

interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades habilidades e técnicas visam 

favorecer, sobretudo o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos 

e sua integração”. 

Yared (2008) soma à essa discussão ao entender a interdisciplinaridade 

como uma relação aberta e dinâmica de troca e interação com dimensões construtivas 

e profundas, em que cada disciplina será ativa na construção do sentido pretendido. 

Creio que a interdisciplinaridade leva o aluno a ser protagonista da 
própria história, personalizando-o e humanizando-o, numa relação de 
interdependência com a sociedade, dando-lhe, sobretudo, a 
capacidade crítica no confronto da cultura dominante e por que não 
dizer opressora, por meio de escolhas precisas e responsáveis para a 
sua libertação e para a transformação da realidade. (YARED, 2008, p. 
165) 
 

A interdisciplinaridade “pressupõe uma atitude diferente a ser assumida 

diante do problema do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção 

fragmentária para unitária do ser humano” (FAZENDA, 2011, p. 10-11). Ela “exige que 

cada especialista ultrapasse os seus próprios limites, abrindo-se às contribuições de 

outras disciplinas” (SAMPAIO et al., 2010, p. 82). Os profissionais de uma equipe 

interdisciplinar apresentam formações diversificadas e “atuam de maneira 

interdependente, inter-relacionando-se num mesmo ambiente de trabalho, através de 

comunicações formais e informais” (CHIATTONE, 2006, p.105). 

A Interdisciplinaridade propõe um novo olhar sobre o conhecimento, sobre 

as ciências, sobre as disciplinas, a partir da reflexão e do pensamento crítico. 

Interdisciplinaridade busca uma visão comum dentre as várias vertentes disciplinares 

envolvidas, busca uma solução que articule as disciplinas de forma coordenada e 

cooperativa, mantendo, porém, as particularidades de cada um. 
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A transdisciplinaridade diz, portanto, de uma relação mais profunda entre 

os saberes, superando o conceito de disciplina com uma perspectiva plural da 

construção do conhecimento e a unidade do mesmo. Esse modelo é tido como algo 

inovador tanto para os professores como para os alunos, ao passo que busca quebrar 

barreiras e reconstruir a relação mais profunda entre conhecimentos, para além da 

cooperação. 

No que se refere à educação ambiental, “pensar em termos de 

desenvolvimento sustentável requer práticas integradas e abordagens 

interdisciplinares, mesmo que pouco esquematizadas” (SÃO PAULO, 1994, p. 11). 

Desenvolver a EA observando o princípio da interdisciplinaridade pode refletir em 

maior eficiente no alcance de um objetivo comum, possibilitando unir esforços e 

integrar as contribuições teóricas e acadêmicas dos docentes no estudo da relação 

entre sociedade e meio ambiente. 

Mudar radicalmente de rumo em busca do desenvolvimento ambiental 
e economicamente sustentável vai requerer o fim da 
superespecialização e da compartimentação que têm sido a moda em 
muitas instituições. Novas abordagens interdisciplinares podem unir 
especialistas em todas as disciplinas acadêmicas, administrativas e de 
planejamento, intelectuais e o público geral. Ninguém individualmente, 
nenhuma ciência ou instituição é capaz de realizar essa transição. A 
humanidade inteira deve ser envolvida: as crianças da escola primária, 
os pais, os líderes empresariais, os políticos e os especialistas no 
maior número possível de matérias. (SÃO PAULO, 1994, p. 12) 
 

A grade tradicional das escolas prevê uma grande especialização dos 

saberes e separação em disciplinas isoladas que, na maioria das vezes, não se 

comunicam nem se relaciona. Quando se trata de meio ambiente, o que se observa é 

a necessidade de envolvimento de diversas áreas para o estudo desse tema. A 

interação entre as disciplinas convencionais possibilita uma abordagem mais eficiente 

para temáticas ambientais. 

Se entendermos que estamos vivendo uma fase de grande 
complexidade na educação, perceberemos que é este o momento que 
favorece o pensar interdisciplinar. Enxergar o futuro de forma global, 
com os olhos e os pés no presente, é salutar para desenvolver o 
otimismo com coragem e enfrentamento, pois o futuro não se prevê, o 
futuro se cria. (TAVARES, p. 144) 
 

Segundo o PCN (BRASIL, 1997a), o tema Meio Ambiente exige 

interdisciplinaridade. É entendido que se todas as disciplinas participarem do processo 

de discussão dessa temática, o trabalho será mais rico por não apresentar aos alunos 

o conhecimento fragmentado em cada disciplina da grade curricular, mas sim “uma 
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visão mais global da realidade”, fazendo-se necessário que se viabilize “o diálogo 

entre docentes, e a atuação conjunta (professores entre si, professores com alunos e 

com a comunidade)” (BRASIL, 1997a, p. 193). 

Atividades como a realização de excursões, criação de viveiros de 
muda e hortas comunitárias, participação em debates etc., possibilitam 
um trabalho mais integrado, com maior envolvimento dos alunos, e a 
participação no espaço social mais amplo, no que se refere à solução 
dos problemas ambientais. 
[...] 
Essa interdisciplinaridade pode ser buscada por meio de uma 
estruturação institucional da escola, ou da organização curricular, mas 
requer, necessariamente, a procura da superação da visão 
fragmentada do conhecimento pelos professores especialistas. 
(BRASIL, 1997a, p. 193) 
 

Na interdisciplinaridade, os professores conseguem transmitir mais 

significado ao tema quando relacionam “o conteúdo com outras disciplinas, com seu 

cotidiano e com diferentes saberes” (SANTOS, 2016, p. 17): 

Temos, com isso, a necessidade de atividades de campo e de sala de 
aula, com projetos que estimulem o comprometimento ambiental e que 
elevem a autoconfiança, implementados de modo interdisciplinar. As 
gerações que assim forem educadas crescerão em um novo modelo 
de educação e criará novas visões sobre o que é o planeta. (REIS, 
SEMÊDO e GOMES, 2012, p. 52) 
 

Por ser um tema transversal, “cada professor, dentro da especificidade de 

sua área, deve adequar o tratamento dos conteúdos para contemplar o Tema Meio 

Ambiente” (BRASIL, 1997a, p. 193), para que este esteja inserido em todas as áreas 

do saber. As áreas mais tradicionais no desenvolvimento da EA com os alunos são 

Ciências Naturais, História e Geografia. Porém, as áreas de Língua Portuguesa, 

Educação Física, Arte e Matemática também são fundamentais “para que o aluno 

tenha uma visão mais integrada do ambiente” (BRASIL, 1997a, p. 194). O PCN Meio 

Ambiente sugere meios para tanto: 

Língua Portuguesa, trabalhando as inúmeras “leituras” possíveis de 
textos orais e escritos, explicitando os vínculos culturais, as 
intencionalidades, as posições valorativas e as possíveis ideologias 
sobre meio ambiente embutidas nos textos; Educação Física, que 
tanto ajuda na compreensão da expressão e autoconhecimento 
corporal, da relação do corpo com ambiente e o desenvolvimento das 
sensações; Arte, com suas diversas formas de expressão e diferentes 
releituras do ambiente, atribuindo-lhe novos significados, 
desenvolvendo a sensibilidade por meio da apreciação e 
possibilitando o repensar dos vínculos do indivíduo com o espaço; 
além do pensamento Matemático, que se constitui numa forma 
específica de leitura e expressão. (BRASIL, 1997a, p. 194) 
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Em vista disso, é possível fundamentar uma atuação interdisciplinar que 

amplie o conhecimento dos alunos sobre meio ambiente e viabilize o diálogo e a 

construção conjunta, ao passo que se tem a discussão ambiental em todas as áreas 

de ensino, utilizando de diferentes abordagens. 

Para se constituir a perspectiva interdisciplinar não opera uma 
eliminação das diferenças: tanto quanto na vida em geral, reconhece 
as diferenças e as especificidades, convive com elas, sabendo, 
contudo, que elas se reencontram e se completam, contraditória e 
dialeticamente. O que de fato está em questão na postura 
interdisciplinar, fundando-a, é o pressuposto epistemológico de acordo 
com o qual a verdade completa não ocorre numa ciência isolada, mas 
ela só se constitui num processo de concorrência solidária de várias 
disciplinas. (SEVERINO, 1998) 
 

Em vista disso, observa-se a grande importância da interdisciplinaridade 

para que a EA no ambiente escolar alcance os objetivos pretendidos. 

 

3.2 Eficiência de políticas públicas 

Lynn (1980) define política pública como um conjunto de ações do governo 

que irão produzir efeitos específicos (SOUZA, 2006, p.25). Souza (2006) indica que a 

“formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p 26). 

Laswell (1936) introduz a expressão policy analysis (análise de política pública) nos 

anos 30, como forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico com a produção 

empírica dos governos, estabelecendo diálogo entre cientistas sociais, grupos de 

interesse e governo. (SOUZA, 2006, p. 23) 

No campo da Administração Pública, vários teóricos discutem sobre o 

processo de operacionalização de políticas públicas. Esse processo envolve a 

formação da agenda de políticas governamentais, a escolha política sobre o que fazer 

e a escolha técnica sobre como fazer. As leis são a representação dos interesses da 

sociedade por meio da ação política, visando atender demandas sociais e defender o 

bem comum. A partir disso, a ação administrativa define como será a 

operacionalização das decisões políticas por meio das políticas públicas. Definidos os 

meios, a política será entregue diretamente à população pela burocracia de nível de 

rua, conceito trazido por Lipsky em 1980 (BARROS, 2016), que se refere à ação dos 

agentes públicos em interação direta com a sociedade: 
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Lipsky (1980) afirma que os agentes que trabalham na implementação 
das políticas públicas, diretamente com os cidadãos, intervêm nas 
políticas públicas, por meio das rotinas que eles estabelecem, pelas 
decisões que precisam ser tomadas na pressão do trabalho cotidiano. 
Lipsky (1980) afirma que essas intervenções se tornam na verdade a 
política pública. 
(BARROS, 2016, p. 119) 
 

Há, portanto, uma complementaridade entre as esferas política, 

administrativa e operacional no processo de desenvolvimento de políticas públicas. É 

importante, pois, garantir que a entrega de bens e serviços públicos aos cidadãos seja 

eficiente. 

Chirinéa e Barreiro (2009) trazem o conceito de eficiência na visão 

produtivista como sendo pautada na “qualidade vinculada a baixo custo, com 

liberdade de escolha de cada indivíduo”. Palvarini (2010) entende eficiência como “a 

relação entre os produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos empregados, 

usualmente sob a forma de custos ou produtividade”. A partir dessas visões, entende-

se que é necessário atentar-se em entregar bens e serviços (outputs) de qualidade 

aos cidadãos utilizando, da melhor forma possível, os recursos disponíveis para dada 

política ou projeto público, para que seja eficiente. 

A eficiência no setor público tem maior complexidade pela dificuldade de 

mensuração dos custos da atividade pública na produção de bens e serviços para a 

sociedade: 

Uma dessas questões está associada ao fato de o governo não 
conseguir obter quantidades adicionais de determinados insumos aos 
mesmos preços das quantidades anteriores, pois esse aumento 
requer, em geral, aumento de receitas, financiadas por impostos. Os 
custos associados aos impostos devem ser considerados, e esses têm 
custos marginais crescentes, muitas vezes, superiores aos custos 
médios. Do mesmo, a estimação do custo de oportunidade, por 
exemplo, dos prédios públicos, é difícil de ser obtida em políticas 
descentralizadas. (BRASIL, 2018a, p. 279) 
 

Nesse sentido, a alternativa para facilitar uma medição mais precisa dos 

insumos usados para um produto público é a análise do uso da receita ou do gasto 

público (BRASIL, 2018a, p. 279). Quando se fala no produto público, por sua vez, a 

observação deve ser na eficiência social da produção do bem ou serviço (BRASIL, 

2018a, p. 279), e não meramente técnica, uma vez que o que motiva a produção 

pública são as demandas dos cidadãos. 

Trazendo a ideia de eficiência em relação ao sistema formal de ensino, 

Augusto (2010) indica que a “eficiência escolar pode ser compreendido como a 
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capacidade de um sistema educativo de produzir um efeito real, de conseguir o melhor 

rendimento escolar, com o mínimo de erros, dispêndio de energia, tempo e dinheiro”, 

ou seja, é a relação entre as ações realizadas e os meios utilizados para tanto dentro 

do sistema escolar. Nesse sentido, o aprendizado dos alunos sobre as questões 

ambientais será eficiente ao produzir ganhos reais de conscientização do indivíduo e 

de construção de valores de sustentabilidade, utilizando os recursos humanos, de 

tempo e financeiros disponíveis em cada escola. 

Em suma, ao ter eficiência como a relação entre insumos e produtos na 

produção de um bem ou serviço, é preciso verificar se, com os recursos que a escola 

já dispõe, as ações educativas sobre meio ambiente são desenvolvidas visando e 

alcançando os objetivos ansiados e dispostos nas previsões legais e programáticas 

da EA.  

 

3.3 Relação entre interdisciplinaridade e eficiência na EA 

Ao entender os conceitos de interdisciplinaridade e eficiência, entende-se 

que há uma complementariedade entre eles quando se trata de Educação Ambiental. 

Para que a EA seja eficiente, prevê-se a interdisciplinaridade como norteadora de 

ações educativas de meio ambiente, sendo esta uma proposta de readequação das 

áreas de conhecimento, personificadas na figura dos professores (recursos humanos), 

dentro do ambiente escolar e do período letivo estabelecido. Desse modo, almeja-se 

mobilizar a comunidade escolar para desenvolver com ações de EA de qualidade, 

tendo em vistas os dispositivos legais de referência sobre o tema no Brasil. 

Em Santos (2016), é avaliada a eficiência da EA no Colégio de Aplicação 

da Universidade Federal de Sergipe, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do tema transversal Meio Ambiente. Seu estudo concluiu que não havia um projeto de 

EA no currículo do Ensino Fundamental do Colégio, apenas eventos informativos 

pontuais centrados em duas disciplinas (Ciências e Geografia), sem vínculo às metas 

dos PCN. Não havia uma prática interdisciplinar nem transversal a todas as 

disciplinas. Foi observado também que o Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

Colégio não previa práticas de EA para as disciplinas. Por fim, ele ainda indica que os 

professores não se sentiam capacitados para tratar do tema e, por isso, não 

incorporavam a temática no cronograma pedagógico de suas disciplinas. 

Ao se pensar em política de Educação Ambiental, Saraiva, Nascimento e 

Costa (2008) destacam a necessidade de “conceber pessoas conscientes de seus 
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deveres e direitos coletivos” e formar “alunos conscientes e multiplicadores em defesa 

do meio ambiente”. Marcatto (2002) indica a necessidade de “mudanças de valores 

que abram caminhos que possam reverter a situação devastadora vigente”, por meio 

de um “processo de formação dinâmico, permanente e participativo”. Isso reforça os 

benefícios socioambientais que podem ser alcançados com o desenvolvimento da EA 

no ambiente escolar. 

A partir de que se tem a EA como uma ferramenta fundamental no alcance 

de metas de sustentabilidade e ganhos socioambientais, é fundamental o 

desenvolvimento de uma política pública estadual concreta e permanente de EA que 

incentive e pressione as escolas a desenvolvê-la em conformidade aos PCN, às 

DCNEA e às demais normatizações pertinentes, bem como é desejável que as 

escolas incluam ações específicas de EA em seu PPP. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Em vista dos objetivos propostos para a presente pesquisa e do referencial 

teórico apresentado, este capítulo descreverá o percurso metodológico que se buscou 

para responder o objeto do estudo. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa social é um processo científico 

sistematizado que busca respostas sobre fenômenos de uma realidade social. Dentro 

da pesquisa social, coloca-se a distinção entre pesquisa pura e pesquisa aplicada. A 

primeira visa desenvolver conhecimento científico e produzir generalizações, sem 

preocupação com consequências práticas (GIL, 2008, p. 26). A segunda almeja, 

fundamentalmente, a utilização prática do conhecimento (GIL, 2008, p. 27). Nesse 

sentido, o presente trabalho se trata de uma pesquisa social aplicada, de nível 

descritivo (GIL, 2008, p. 28), por tomar como objetivo analisar a EA na Educação 

Básica de Minas Gerais e estabelecer relação entre as variáveis eficiência e 

interdisciplinaridade, e de método hipotético dedutivo, por testar hipóteses acerca do 

problema de pesquisa com base em teorias e conceitos prévios (GIL, 2008, p. 12). 

A Educação Básica no Brasil incorpora, segundo a Lei Federal nº 

9394/1996, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Considerando a 

Educação Ambiental na Educação Básica de Minas Gerais, a pesquisa vai explorar a 

EA no Ensino Fundamental regular (excluindo Ensino Infantil, Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial), ministrado nas escolas 

estaduais. Tal escolha se justifica em função de se tratar de uma etapa do processo 

formativo em que o  papel  do  professor  é imprescindível no  processo  de estimulação 

e manutenção do interesse dos alunos pela escola, pois, conforme BUROCHOVITCH 

& BZUNECK (2009, p. 15)  “à medida que as crianças sobem de série, cai o interesse 

e facilmente se instalam dúvidas quanto à capacidade de aprender certas matérias”. 

Para esses autores, pode-se associar as características próprias das fases à medida 

em que os estudantes crescem com as exigências das disciplinas que vão se 

acumulando como fatores como fatores que tornam complexos e profundos os 

problemas no ambiente educacional. Porém destacam que a origem pode estar nas 

primeiras etapas de formação do aluno.   

O período analisado será os anos de 2015 a 2018. Tal delimitação temporal 

se justifica em função de se tratar do último período de governo completo e que 

ocorreu o principal desastre ambiental no estado de Minas Gerais, em novembro de 
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2015, no município de Mariana. Tal evento fez emergir na cena pública o debate em 

torno da sustentabilidade e, por assim, da educação ambiental enquanto perspectiva 

crítica de formação da consciência cidadã em prol do planeta. 

Já a delimitação territorial sustentou-se em função do CIEA/MG 

Metropolitana Capital abarcar ambos os municípios onde ocorreram os rompimentos 

de barragens (Brumadinho e Mariana), bem como por localizar as principais jazidas 

de exploração de minério do estado, intensificando assim o debate nos diversos 

espaços acerca da educação ambiental. 

Dos 114 municípios que compõem a CIEA/MG Metropolitana Capital, 7 

foram excluídos do universo da pesquisa por não possuírem nenhuma escola estadual 

que cumprisse o requisito de ofertar anos iniciais e/ou finais de Ensino Fundamental 

regular. São eles: Araçaí, Cachoeira da Prata, Casa Grande, Fortuna de Minas, 

Jeceaba, São Brás do Suaçuí e Taquaraçu de Minas. Dos 97 municípios 

remanescentes, compõe-se um universo de 703 escolas, segundo lista de escolas da 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2019). 

Quanto ao controle das variáveis e a coleta e análise dos dados, a pesquisa 

foi feita através de levantamento de campo por amostragem, que, segundo Gil (2008, 

p. 55-56), prevê a “solicitação de informações” por “interrogação direta” à unidade de 

pesquisa (nesse caso, escolas), o que possibilita quantificação/codificação das 

variáveis reais ou qualitativas para análise estatística. Por ser um universo extenso 

(703 escolas), optou-se por uma amostragem aleatória simples com reposição (GIL, 

2008, p. 91), a ser “tomada como objeto de investigação. As conclusões obtidas a 

partir desta amostra são projetadas para a totalidade do universo” (GIL, 2008, p. 55). 

A fim de garantir o quantitativo necessário para representatividade e validação dos 

dados, a reposição foi feita em dois momentos, dentro do período de respostas, à 

medida em que se encerrava cada um deles. Para validação das respostas, foram 

inseridas perguntas que visaram conferir a autenticidade das respostas face ao 

período em que o respondente atuou na escola e, assim, se precisou de contar com 

a equipe para preenchimento do instrumento de pesquisa.  

Para uma amostra representativa, inicialmente seriam necessárias 85 

respostas válidas, considerando 95% de confiança e 10% de erro, com distribuição 

heterogênea. No total, o link foi encaminhado por e-mail para 531 escolas (inicial de 

331 escolas, com duas reposições que totalizaram mais 200 escolas), das quais foram 

obtidas 109 respostas. Destas, 9 tiveram que ser descartadas: 3 por não concordarem 
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em responder (questão 1); 5 por declararem não ter ocorrido atividades de EA na sua 

escola entre 2015 e 2018 (questão 4); e 1 devido ao respondente trabalhar na escola 

apenas a partir de 2019 (questão 20) e não ter contado com a colaboração de terceiros 

para responder (questão 23), comprometendo a fidelidade das respostas. Tendo 

obtido ao final 100 respostas válidas, o erro amostral reduziu para 9,7%. 

No percurso metodológico, optou-se pela adoção de questionário para a 

coleta de dados. Gil (2008) aponta que o questionário é um conjunto de questões para 

investigar e obter informações sobre um dado fenômeno: 

Construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos 
da pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões 
é que irão proporcionar os dados requeridos para descrever as 
características da população pesquisada ou testar as hipóteses que 
foram construídas durante o planejamento da pesquisa. (GIL, 2008, p. 
121) 
 

O questionário desta pesquisa foi virtual, por escrito e auto-aplicado, 

elaborado no Formulários Google, que gerou um link online específico desse 

questionário, por sua vez encaminhado por e-mail para as escolas. Foi realizado, 

primeiro, o pré-teste do questionário, enviando-o a 13 escolas estaduais de municípios 

mineiros que não incorporam o recorte regional da pesquisa, das quais foram obtidas 

7 respostas. Foram feitos alguns ajustes para fechamento da versão final do 

formulário de pesquisa (vide Apêndice), que continha questões abertas e fechadas e 

ficou disponível para os respondentes de 16/04/2019 a 06/05/2019.  

Coletados os dados, o tratamento das respostas foi feito com as 

ferramentas do Formulários Google, do Excel e do SPSS. A seguir, serão 

apresentados os resultados e a análise dos dados de acordo com a revisão 

bibliográfica e documental previamente feita. 

Será apresentada a análise descritiva dos dados em termos percentuais e, 

em seguida, será feito teste qui-quadrado de associação a fim de verificar a relação 

de dependência entre as categorias que definem as dimensões interdisciplinaridade e 

eficiência. Por fim, será feita análise de correlação a fim de verificar a tendência entre 

as variáveis que compõem as dimensões das categorias centrais desse estudo. 

 

4.1 Perfil das escolas respondentes 

Das 100 escolas que compuseram os dados amostrais da pesquisa, 45 

ofertam todos os anos do Ensino Fundamental, enquanto 33 ofertam apenas os anos 
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finais (5º a 9º ano) e a minoria, 22 escolas, ofertam apenas os anos iniciais (1º a 4º 

ano), como mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Nível de ensino básico regular das escolas - CIEA/MG Metropolitana Capital 
(2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Quanto ao Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, 65% afirmam 

dispor em seu PPP ações específicas sobre Meio Ambiente, o que é um pressuposto 

básico para análise das duas categorias centrais deste estudo. 

 

4.2 Perfil dos respondentes 

Ao final do questionário, foram incorporadas perguntas para traçar o perfil 

do respondente e validar as respostas. Obteve-se que a maioria dos respondentes 

(76%) ocupa atualmente o cargo de diretor da escola e a minoria (2%) são 

professores, como mostra o Gráfico 2.  

 

Gráfico 2: Cargo atual do respondente - CIEA/MG Metropolitana Capital (2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

A maioria foi professor anteriormente ao cargo atual que ocupa (Gráfico 3), 

predominando a docência nas áreas de Matemática, História, Ciências e Geografia 

(Gráfico 4). 
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Gráfico 3: Cargo anterior do respondente - CIEA/MG Metropolitana Capital (2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 
 

Gráfico 4: Docências prévias dos respondentes - CIEA/MG Metropolitana Capital (2015-
2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Quanto ao tempo que trabalham na escola que representam, 84% dos 

respondentes afirmam trabalhar nela desde 2015 ou antes (Gráfico 5). Dos que 

declaram trabalhar na escola desde 2018 ou 2019 (4%), todos contaram com 

colaboração de outros funcionários da escola para responder o questionário. Quanto 

à contribuição total de terceiros, 61 respondentes (61%) afirmaram ter tido 

colaboração para responder às questões. 
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Gráfico 5: Tempo de atuação do respondente na escola - CIEA/MG Metropolitana Capital 
(2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Com base nessas respostas, aplicou-se o critério de validação, 

considerando-se inicialmente a presença do profissional na escola deste o período 

inicial de interesse (2015) e a colaboração no preenchimento para os demais como 

condicionantes para a limpeza da base de dados. 
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5 ANÁLISE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL EM MINAS GERAIS 

 

O presente capítulo se pauta na análise e discussão dos dados empíricos 

à luz do arcabouço teórico adotado para a compreensão da interdisciplinaridade, da 

eficiência e da relação entre ambas nas ações de EA desenvolvidas entre 2015 e 2018 

no Ensino Fundamental (EF) das escolas estaduais de Minas Gerais. Abaixo, é 

apresentada a chave de correção do questionário de pesquisa utilizado nesta 

pesquisa a fim de nortear a análise das variáveis. 

 

Tabela 5: Chave de correção do questionário 

Dimensões Conceituação Perguntas 

Interdisciplinaridade Trata-se de uma 
estratégia de 
ensino que 
pressupõe vínculo 
e interação entre 
disciplinas, seus 
conceitos, diretrizes 
e procedimentos. 

6. As ações da Educação Ambiental em 
sua escola foram direcionadas a partir de... 
8. As ações da Educação Ambiental em 
sua escola foram desenvolvidas... 

Eficiência Trata-se da relação 
entre insumos e 
produtos na 
produção de um 
bem ou serviço; no 
caso mais 
específico, busca-
se analisar o 
processo de 
desenvolvimento 
da EA nas escolas, 
considerando as 
ações realizados e 
os recursos 
utilizados para 
tanto. 

3. A escola possui, em seu Projeto Político 
Pedagógico, ações específicas sobre Meio 
Ambiente? 
4. Em sua escola, aconteceram ações de 
Educação Ambiental entre os anos 2015 e 
2018 com os alunos do Ensino 
Fundamental? 
5. Qual ou quais desses documentos sobre 
Educação Ambiental você conhece ou já 
ouviu falar? 
7. Na sua escola, você ou colegas já 
fizeram algum curso voltado para o tema 
Educação Ambiental? 
9. As atividades de Educação Ambiental em 
sua escola foram expressas através de... 
10. Sobre as atividades de Educação 
Ambiental realizadas em sua escola com os 
estudantes do Ensino Fundamental entre 
os anos de 2015 e 2018, marque as que 
aconteceram. 
11. Dentre as atividades que você 
assinalou, elas envolveram, em sua 
maioria... 
15. Em 2018, aconteceu a V Conferência 
Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente 
(CNIJMA), promovida pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), em Brasília (DF). A 
sua escola participou? 
16. Na CNIJMA de 2003, uma das 
deliberações foi a criação de Coletivos 
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Jovem de Meio Ambiente. Na sua escola, 
esse Coletivo foi criado? 
17. Se sim, o Coletivo Jovem de Meio 
Ambiente da sua escola esteve em 
atividade entre os anos de 2015 e 2018? 

Interdisciplinaridade e 
eficiência 

Trata-se da relação 
entre as duas 
variáveis; influência 
da 
interdisciplinaridade 
como característica 
pedagógica na 
eficiência do 
processo de ensino 
contextualizado da 
EA 

12. Caso tenha alguma outra atividade que 
tenha sido realizada em sua escola entre os 
anos 2015 e 2018 com os alunos do Ensino 
Fundamental, escreva aqui. 
13. Em relação ao contexto nacional, algum 
desses fatos foi discutido com os 
estudantes? 
14. No desenvolvimento das atividades, 
além da escola, marque as instituições que 
estiveram envolvidas diretamente nas 
ações com os estudantes. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Para facilitar a compreensão das tabelas que serão apresentadas nas 

sessões seguintes, o Tabela 6 traz as abreviações usadas para tratamento dos dados 

no Excel e no SPSS. 

 
Tabela 6: Abreviação para tratamento do questionário 

Questão Redução Abreviação 

A escola possui, em seu Projeto 
Político Pedagógico, ações 
específicas sobre Meio Ambiente? 

Projeto Político 
Pedagógico 

PPP 

Qual ou quais desses documentos 
sobre Educação Ambiental você 
conhece ou já ouviu falar? 

Documentos sobre 
Educação Ambiental 

DOC_PCN 

As ações da Educação Ambiental em 
sua escola foram direcionadas a 
partir de: 1-professor; 2-escola. 

Tema de EA por 
professor ou escola 

TEMA_ESCOLA_PROF 

Na sua escola, você ou colegas já 
fizeram algum curso voltado para o 
tema Educação Ambiental?  

Cursos de EA CURSOS 

As ações da Educação Ambiental em 
sua escola foram desenvolvidas: 1- 
um professor; 2-mais professores. 

Interdiciplinaridade 
das ações de EA 

ACOES_INTER 

As atividades de Educação Ambiental 
em sua escola foram expressas 
através de: 

Recursos e meios das 
atividades de EA 

RECURSOS_DIVERSOS 

Dentre as atividades que você 
assinalou, elas envolveram, em sua 
maioria: 1-turmas de mesmo ano; 2-
turmas/anos diferentes/toda escola    

Envolvimento das 
turmas nas atividades 
de EA 

GRAU_ENVOLVIMENTO 

Em 2018, aconteceu a V Conferência 
Nacional Infanto-juvenil pelo Meio 
Ambiente (CNIJMA), promovida pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
em Brasília (DF). A sua escola 
participou? 

Participação na V 
CNIJMA 

CNIJMA 
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Na CNIJMA de 2003, uma das 
deliberações foi a criação de 
Coletivos Jovem de Meio Ambiente. 
Na sua escola, esse Coletivo foi 
criado? 

Criação do Coletivo 
Jovem de Meio 
Ambiente 

COLETIVO_JOVEM 

Se sim, o Coletivo Jovem de Meio 
Ambiente da sua escola esteve em 
atividade entre os anos de 2015 e 
2018? 

Coletivo Jovem 
funcionando 

FUNCIONAMENTO_CJ 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

5.1 A interdisciplinaridade nas ações da EA na rede pública de MG 

Essa seção tem o objetivo de mostrar se a educação ambiental, da forma 

como é discutida e tratada no ensino fundamental das escolas estaduais, tem 

assumido o caráter interdisciplinar, tido como imprescindível para que seja atingida a 

perspectiva de formação crítica em torno do meio ambiente e do cuidado com a vida 

humana.  

Conforme abordado, a interdisciplinaridade é a categoria central para as 

ações educativas em relação ao meio ambiente. Trata-se de um tema que não assume 

um caráter de disciplina específica dentro do sistema tradicional de ensino, mas 

enseja esforços dos agentes educadores envolvidos para que a mesma aconteça. A 

interdisciplinaridade, longe de restringir-se a simples metodologia de ensino e 

aprendizagem, é também uma das molas propulsoras na reformulação do saber, do 

ser e do fazer, à busca de uma síntese voltada para a reorganização do mundo, da 

nossa casa. 

O PCN Meio Ambiente (BRASIL, 1997a) define as áreas de Ciências 

Naturais, História e Geografia como mais tradicionais no desenvolvimento da EA 

formal, mas também indica as áreas de Língua Portuguesa, Educação Física, Arte e 

Matemática como fundamentais à interdisciplinaridade, ainda que sejam menos 

comuns quando se fala em EA nas escolas. Todas essas áreas foram incluídas no 

questionário para verificar o envolvimento de cada uma delas nas ações de EA do EF 

das escolas da amostra.  

Analisando a interdisciplinaridade, a minoria das escolas (27%) indicou 

envolver apenas uma disciplina nas ações de EA. Vê-se que há majoritariamente a 

relação entre disciplinas nos projetos e atividades de EA nas escolas. Este desenho 

mostra que a interdisciplinaridade é vivenciada na maioria das escolas ao 

desenvolverem as ações de EA, ou seja, há um movimento dos professores para além 
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do conteúdo específico de ciências ou similar que se apropriaram da proposta e a 

realizam. 

 

Tabela 7: Professores envolvidos no desenvolvimento de ações de EA nas escolas - 
CIEA/MG Metropolitana Capital (2015-2018) 

Professores em EA Qtde de escolas 

Apenas 1 27 
2 ou mais 73 
Total 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

De acordo com as respostas obtidas, 90% das ações das escolas envolvem 

o professor de Ciências, o que já era esperado pelo destaque que os PCN trazem à 

área como sendo uma das mais recorrente em tratar de temas ambientais nas escolas. 

As demais citadas no mesmo patamar, Geografia e História, apresentaram, 

respectivamente, o percentual de 68% e 41%. Artes apresentou percentual maior que 

o de História, 51% de participação entre as escolas, se mostrando mais ativa na EA 

formal que o previsto. As menos recorrentes foram Matemática (33%) e Educação 

Física (41%), mas apresentaram um percentual significativo de envolvimento. Dado 

esses números, observa-se que há o envolvimento de mais disciplinas nas ações de 

EA, ainda que haja graus distintos entre as disciplinas. 

A tabela a seguir indica que é menor a incidência de temas pontuais 

escolhidos de forma isolada por cada professor. A maioria das escolas indicou ter tido 

uma temática ambiental para desenvolver com todas as turmas de uma série ou com 

a escola inteira. Isso traz indícios de que a EA não fora desenvolvida por iniciativas 

particulares, mas possivelmente numa tentativa mais ampla, abrangente e 

participativa, critérios fundamentais no exercício da interdisciplinaridade. A 

perspectiva interdisciplinar pressupõe um movimento mútuo, aberto e de 

reconhecimento dos limites do conhecimento específico em prol da compreensão do 

objeto de forma ampla.  

 

Tabela 8: Direcionamento temático pedagógico da EA nas escolas - CIEA/MG Metropolitana 
Capital (2015-2018) 

Temáticas de EA Qtde de escolas 

Tema livre a critério de cada professor 31 

Um tema/assunto por série ou para toda a escola 69 

TOTAL 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Ao observar a relação entre as escolas que tem no PPP a EA prevista e 

aquelas que não tem a EA como diretriz na relação com a escolha temática, seja por 

livre iniciativa de cada professor, seja definido para as séries ou toda a escola, 

observam-se, em ambos os grupos comparados, os mesmos percentuais de 

direcionamento das iniciativas. Nas escolas que não há EA no PPP, o tema proposto 

foi definido para as séries ou toda a escola. De maneira similar, nas escolas que há 

EA no PPP, onde 69,2% das escolas o tem, foi orientado para mais de uma turma. Ou 

seja, o ponto de partida para a realização das ações de EA nas escolas estaduais 

indica que a maioria pressupõe o envolvimento da maior parte do público discente. 

 

Tabela 9: Distribuição das escolas com EA no PPP segundo direcionamento temático - 
CIEA/MG Metropolitana Capital (2015-2018) 

 
EA no PPP 

Direcionamento do tema (%)  
Total Tema livre/prof Temas/série ou toda escola 

Não 31,4 68,5 100 

Sim 30,7 69,2 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Já em relação ao envolvimento dos professores na ação, observa-se a 

predominância do envolvimento de mais professores nas escolas que tem a EA no 

PPP. Enquanto que quase 77% das escolas com EA houve envolvimento de amis de 

um professor o que pressupõe disciplina, nas escolas que não tem a diretriz de EA o 

percentual de envolvimento de mais de um docente foi de 65,7%. Esses dados 

indicam que a interdisciplinaridade é um movimento das pessoas, mas que o respaldo 

jurídico pode ter alguma implicação na preponderância da perspectiva interdisciplinar 

nas ações. 

  

Tabela 10: Distribuição das escolas com EA no PPP segundo envolvimento dos professores 
- CIEA/MG Metropolitana Capital (2015-2018) 

 
EA no PPP 

Envolvimento dos professores (%)  
Total um professor mais de um professor 

Não 34,3 65,7 100 

Sim 23,1 76,9 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Pelo teste qui-quadrado de associação (independência) entre essas 

variáveis que refletem interdisciplinaridade, o p-valor = 0,857, o que significa que não 

há evidências de associação entre a escolha do tema e as ações dos professores. Por 

não se tratar de conceitos dependentes, pois a interdisciplinar é uma atitude de busca, 
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envolvimento, que exige uma postura de compromisso e reciprocidade diante do 

conhecimento, não se pode desconsiderar mediante tal resultado. 

Em vista dos dados analisados, pode-se dizer que há uma tendência ao 

enfrentamento ao insulamento da sala de aula e autonomia do professor para a 

realização de ações da EA no EF das escolas estaduais instaladas nos municípios do 

recorte da CIEA Metropolitana Capital, que demonstram ter caráter interdisciplinar. 

 

5.2 A eficiência nas ações da EA na rede pública de MG  

Tendo eficiência como a relação entre insumos e produtos, toma-se 

insumos em um sentido amplo de recursos e meios para desenvolver o produto, que, 

por sua vez, são as ações educativas de meio ambiente visando discussão, 

conscientização e transformação sociais, considerando também o alcance das ações 

e seu alinhamento com PCN de EA. As atividades sobre meio ambiente devem se 

desenvolver tendo em vista as previsões legais e programáticas da EA. 

Considerando PCN-EA como diretriz legal principal, buscou-se saber se as 

escolas têm conhecimento sobre tal documento. Demonstrar conhecimento do tema 

é condição ímpar para que a abordagem sobre EA tenha perspectiva de sucesso. Os 

documentos relacionados a EA citados no questionário foram: Lei federal nº 9795/99 

da Educação Ambiental; PCN do Meio Ambiente; Carta da Terra; Agenda 21; 

Declaração de Estocolmo; Declaração de Tbilisi; Nenhum. Apenas um respondente 

declarou não conhecer nenhuma das opções colocadas. Os mais conhecidos entre as 

escolas foram: Agenda 21 (74%), PCN Meio Ambiente (70%), Carta da Terra (51%) e 

Lei nº 9795/99 (49%). 

Além do conhecimento de documentos nacionais e internacionais de 

normatização da temática, entende-se que é importante também que os profissionais 

da educação tenham envolvimento em processos de formação e capacitação sobre 

EA, aumentando assim a qualidade de um dos insumos mais importantes para o 

produto em questão, que são os recursos humanos. Em relação a isso, foi observado 

que 52% das escolas têm profissionais que participaram de cursos e oficinais sobre a 

temática. Apesar de isso ser uma constatação positiva, é preciso atentar-se para os 

33% não possuem nenhum profissional com qualquer tipo de formação acerca do 

tema. Além disso, a participação em congressos e grupos de pesquisa é baixa, cerca 

de 10% para cada, como apresenta o Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Formação/Capacitação em EA de profissionais da escola - CIEA/MG 
Metropolitana Capital (2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Para analisar o que foi feito nas escolas no período analisado, ou seja, os 

produtos da EA formal nesse recorte, elencou-se algumas atividades que costumam 

ser recorrentes nas escolas ao tratarem do tema Meio Ambiente para comporem 

alternativas a serem marcacas pelos respondentes. Dentre elas, as mais realizadas 

nas escolas entre 2015 e 2018 foram horta escolar (72%), campanha interna de 

conscientização (71%), comemorações em datas alusivas ao meio ambiente (70%), 

visitas no entorno/bairro em que a escola está localizada (66%), ação de reciclagem 

(64%) e excursão/visita temática (60%). Outras que também tiverem uma recorrência 

considerável foram coleta seletiva (46%) e gincana (41%). Novamente, a participação 

em conselhos e conferências revelou-se menor, pois apenas 16 escolas participaram 

dessa atividade no período analisado. 

 

Gráfico 7: Atividades de EA realizadas no Ensino Fundamental - CIEA/MG Metropolitana 
Capital (2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Nesse mesmo sentido, optou-se por inserir uma questão aberta no 

questionário para que fossem descritas outras atividades de EA que tenha sido 

realizada com o Ensino Fundamental da escola entre os anos 2015 e 2018. Foram 

obtidas 35 respostas. Dessas, 6 citaram feiras de cultura, ciência e/ou tecnologia, 

eventos esses que, geralmente, envolvem várias disciplinas e séries e apresentam 

um modelo interdisciplinar de trabalho. Algumas atividades fora da sala de aula 

citadas envolveram plantio e cuidado com o solo, revitalização de jardins, construção 

de estufas e fossa e viveiro de mudas. Também foram citados trabalhos fora da 

escola: passeatas; visitas a empresas relacionadas com meio ambiente e recursos 

naturais; visitas a parques e reservas verdes. 

Vale destacar o relato de uma escola cujos alunos participaram de “um 

Projeto de Lei na Câmara Municipal que tratava da limpeza e conservação do meio 

ambiente no município”. Outra escola citou sobre um projeto chamado “Educação 

Viária É Vital”, realizado em 2018, para conscientizar “a comunidade escolar e o 

entorno da escola sobre os gases emitidos pelos automóveis, doenças respiratórias e 

qualidade de vida”. Mais um destaque vai para uma escola na qual “Os alunos, 

juntamente com a Equipe Coordenadora e do Projeto Meio ambiente na Escola, 

contando com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, restauraram uma 

praça próximo à escola e os vizinhos foram incentivados a mantê-lo limpo e bonito!”. 

Ainda na investigação do que foi feito, em vista da importância de a EA 

envolver questões socioambientais do cotidiano real da população para conferir mais 

significado ao tema e incitar discussão e transformação social, relacionou-se alguns 

temas ocorridos em contexto nacional, relevantes no período de 2015 a 2018, para 

constatar a discussão deles no ambiente escolar. Como previsto, a discussão em 

torno da poluição dos rios em função dos desastres ocorridos em Mariana e 

Brumadinho foi uma das de maior ocorrência. 
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Gráfico 8: Discussão de temas do contexto nacional em EA - CIEA/MG Metropolitana Capital 
(2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Nesse concerne, obteve-se maior ocorrência dos temas “lixo acumulado 

nas ruas e/ou em eventos públicos” (89%), “rompimento da barragem em Mariana em 

2015” (80%) e “escassez na distribuição de energia elétrica devido às baixas nos 

reservatórios” (71%). Percebe-se expressividade também dos temas “espécies da 

fauna ameaçadas após desastre ambiental” (54%) e “poluição do Rio Doce nos anos 

após desastre ambiental” (45%). Os menos tratados nas escolas foram “lavouras 

perdidas após desastre ambiental” (24%) e “queimada no Parque Estadual Serra do 

Rola Moça em 2017” (20%). 

Analisando como foram feitas as atividades de meio ambiente nas escolas 

no período analisado, ou seja, os insumos da EA formal nesse recorte, buscou-se 

coletar informações sobre os recursos metodológicos usados para desenvolver o 

produto (EA) e o alcance das ações educativas na escola. 

Os meios para desenvolvimento de EA mais comuns foram cartazes (89%) 

e trabalhos escolares de cada professor/disciplina em sala de aula (79%). Os métodos 

mais alegóricos/artísticos tiveram incidência mais baixa, porém considerável: filmes 

(36%), dramatização/teatro (36%) e exposição de fotografias (33%). As menos usuais 

foram jornais (22%), boletins informativos para fora da escola (13%) e publicações em 

revistas (5%), o que indica que a externalização das discussões e atividades de EA 

que ocorrem nas escolas são em poucos casos transmitidas em vias explícitas para a 

comunidade extraescolar. 
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Gráfico 9: Métodos para desenvolvimento de atividades de EA nas escolas - CIEA/MG 
Metropolitana Capital (2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

O Gráfico 10 diz respeito ao alcance das ações de EA dentro da escola, ou 

seja, se as ações desenvolvidas envolveram mais que uma turma da escola, 

conferindo mais eficiência à EA das escolas que abrangeram mais turmas em 

diferentes anos ou toda a escola. 

 

Gráfico 10: Envolvimento nas ações de EA na escola - CIEA/MG Metropolitana Capital 
(2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Nota-se, pois, que a maior parte das escolas não restringe as ações do 

tema Meio Ambiente a apenas uma turma. A maioria (73%) desenvolve-as em toda a 

escola, o que demonstra alcance mais amplo e maior eficiência das atividades. 

Ademais, destacando a CNIJMA, que, em sua primeira edição, deliberou 

que fossem criados Coletivos Jovens de Meio Ambiente nas escolas, observou-se que 

apenas 4% das escolas pesquisadas afirmam ter CJ em sua escola e desses apenas 

metade estiveram ativos entre 2015 e 2018. Na edição mais recente da Conferência, 

que ocorreu em 2018, apenas 2% das escolas participaram. 



61 

Fazendo a análise qui-quadrada de associação ou independência entre os 

indicadores de eficiência, tem-se os seguintes resultados: 

 

Tabela 11: Testes qui-quadrado de associação ou independência entre as variáveis 
eficiência 

  DOC_PCN RECURS
OS_DIVE

RSOS 

GRAU_E
NVOLVIM

ENTO 

CNIJMA COLETIVO
_JOVEM 

FUNCIONA
MENTO_CJ 

Qui-quadrado 1,099a 36,967a 45,011a 174,462a 163,560a 92,885b 

df 1 1 1 1 1 1 

Significância ,295 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
a. 0 células (0,0%) possuem frequências esperadas menores que 5. O mínimo de frequência de célula 
esperado é 35,0. 

b. 0 células (0,0%) possuem frequências esperadas menores que 5. O mínimo de frequência de célula 
esperado é 19,6. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Favoravelmente, observa-se que há evidências de associação entre as 

variáveis selecionadas para a mensuração da eficiência nas ações de EA nas escolas 

estaduais. Somente a informação sobre o respondente ter conhecimento dos vários 

documentos que abordam a EA no mundo e Brasil não apresentou dependência, o 

que procede pois trata-se de uma pergunta direcionada ao indivíduo e não à escola.  

A partir dessa análise, há evidências de que as ações de EA no EF das 

escolas estaduais dos municípios do recorte da CIEA Metropolitana Capital tenham 

sido eficientes tanto socialmente, ao passo que a maioria tratou de temas atuais e 

pertinentes, envolvendo toda a escola e também o entorno, como tecnicamente, por 

utilizarem de recursos metodológicos diversos que envolvem e atingem um maior 

número de estudantes. 

 

5.3 Relação entre interdisciplinaridade e eficiência 

Nessa seção, será verificado se o desenvolvimento de ações de EA nas 

escolas pelo viés interdisciplinaridade se relaciona com a eficiência do processo. 

Considerando que a EA se propõe ao desenvolvimento de um pensamento 

consciente que resulte em postura e ações dos indivíduos para uma sobrevivência 

saudável, o documento nacional diz da importância de ampliar as ações junto a 

parceiros das unidades de ensino: 

A aprendizagem de procedimentos adequados e acessíveis é 
indispensável para o desenvolvimento das capacidades ligadas à 
participação, à co-responsabilidade e à solidariedade, porque 
configuram situações reais em que podem ser experimentadas pelos 
alunos. Assim, fazem parte dos conteúdos desde formas de 



62 

manutenção da limpeza do ambiente escolar (jogar lixo nos cestos, 
cuidar das plantas da escola, manter o banheiro limpo), práticas 
orgânicas na agricultura, formas de evitar o desperdício, até como 
elaborar e participar de uma campanha ou saber dispor dos serviços 
existentes relacionados com as questões ambientais (por exemplo, os 
órgãos ligados à prefeitura ou as organizações não-governamentais 
que desenvolvem trabalhos, exposições oferecem serviços à 
população, possuem material e informações de interesse da escola, 
dos alunos e das famílias etc.). (BRASIL, 2007) 
 

Propõe-se, inicialmente, identificar o envolvimento de outros atores, 

externos à escola, nas ações de EA formal: 

 

Gráfico 11: Envolvimento de instituições externas nas ações de EA nas escolas - CIEA/MG 
Metropolitana Capital (2015-2018) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Têm-se que as empresas tiveram maior envolvimento nesse concerne, 

seguidas do poder executivo local. Porém, considera-se baixo o engajamento de 

terceiros nas atividades de EA formal. 

Na análise estatística pelo teste qui-quadrado de associação, somente a 

condição de utilizar recursos diversos no trabalho com EA está de alguma maneira 

relacionada com a dimensão da interdisciplinaridade expressa nas ações 

desenvolvidas com um ou mais professores (teste de signficância menor que 0,05). 

Entre as demais variáveis não foi observada relação entre elas. Ou seja, apesar das 

variáveis selecionadas para eficiência evidenciarem associação entre si, em relação 

às variáveis que compõem a interdisciplinaridadeelas não apresentam relação de 

dependência. Ou seja, na amostra selecionada, as atividades de EA podem estar 

acontecendo porém não há evidências sobre a perspectiva da interdisplinaridade a 

partir delas. 
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Tabela 12: Resultado do p-valor (significância) do teste qui-quadrado 
 ACOES_INTER TEMA_ESCOLA_PROF 

PPP 0,229 0,946 

Conhecimento sobre o PCN 0,154 0,887 

Participação em congressos e cursos 0,207 0,346 

Uso de recursos diverso 0,024 0,899 

Envolvimento de turmas/escola 0,802 0,238 

CNIJMA 0,459 0,557 

Coletivo Jovem 0,214 0,402 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Estatisticamente, no que se refere à tendência da relação entre as 

variáveis, usando a correlação de Pearson, foi possível observar a existência de 

correlação entre utilizar recursos diversos no trabalho com EA com a dimensão da 

interdisciplinaridade expressa nas ações interdisciplinares desenvolvidas com um ou 

mais professores (teste de significância menor que 0,05). Entre as demais variáveis 

não foi observada relação entre elas. 

São expostos na Tabela 13 os resultados de correlação entre os 

indicadores das categorias interdisciplinaridade e eficiência. A correlação mede a 

relação entre duas variáveis, sem indicação de causalidade, mas sim de direção e 

intensidade do relacionamento. 

 

Tabela 13: Correlações entre as variáveis  
DOC_PCN CURSOS RECURSOS_DIVERSOS Coletivo_jovem 

ACOES_INTER ,143 ,177 ,226*  

PPP  ,226* -,009  

DOC_PCN 
 

,238* ,110  

CNIJMA    ,335 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

As variáveis apresentaram entre si, em geral, correlação fraca. A correlação 

mais forte está entre a CNIJMA e o funcionamento do CJ (0,335), uma tendência 

positiva a 0,01 de nível de significância. Ou seja, a escola que participou do CNIJMA 

teve possibilidade de manter o CJ funcionando. Outra correlação mostra que o fato de 

os professores participarem de cursos e oficinas na área de EA condiz com o 

conhecimento do PCN-EA (0,238). Assim também a variável cursos apresenta-se de 

certa forma correlacionada com o PPP. Existir o PPP contemplando EA revela a 

mesma tendência de o corpo docente participar de atividades e cursos voltados para 

a área. 
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Com isso, há evidências fracas quanto a relação entre interdisciplinaridade 

e eficiência na Educação Ambiental, ou seja, não é possível afirmar que desenvolver 

ações educativas de meio ambiente de modo interdisciplinar confere maior eficiência 

a essas ações.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi discutido sobre a Educação Ambiental na Educação 

Básica de Minas Gerais. Para analisar o desenvolvimento dessa temática nos anos 

de 2015 a 2018 nas escolas estaduais dos municípios que compõem a CIEA 

Metropolitana Capital, definiu-se como categorias de análise a interdisciplinaridade e 

a eficiência.  

Conclui-se que as ações de EA demonstram caráter interdisciplinar e foram 

eficientes. Porém, não se constatou relação entre as categorias interdisciplinaridade 

e eficiência, a partir das variáveis colocadas a cada uma, não sendo possível afirmar, 

nesse recorte empírico, que o desenvolvimento de ações educativas de meio 

ambiente de modo interdisciplinar conferiu maior eficiência a elas. Não houveram 

evidências suficientemente satisfatórias que confirmem a hipótese de influência 

positiva da interdisciplinaridade na eficiência da EA na Educação Básica em Minas 

Gerais. Ainda que isso não tenha sido evidenciado na pesquisa, não se elimina a 

possibilidade de relação entre essas duas categorias. 

Quanto aos indicadores de cada uma dessas variáveis, averiguou-se que 

são independentes, em sua maioria. Alguns indícios ou apontamentos referem-se à 

capacitação dos professores, ao uso de recursos diversos para os trabalhos de EA e 

o envolvimento em eventos para que possam se tornar multiplicadores internos. 

Recomenda-se proporcionar ferramentas para professores trabalharem conteúdos de 

acordo com os PCN e criar a prática de formação continuada nas Secretarias de 

Educação e unidades escolares. 

Todavia, cumpriram-se os objetivos propostos, dado que: discutiu-se o 

conceito de Educação Ambiental; analisou-se a construção e institucionalização da 

EA na agenda ambiental internacional, no Brasil e em Minas Gerais; discutiu-se os 

conceitos de interdisciplinaridade e de eficiência no campo da Administração Pública 

e em relação à EA; levantou-se dados amostrais sobre Educação Ambiental em 

escolas estaduais mineiras; analisou-se o desenvolvimento de ações de Educação 

Ambiental nas escolas. Diante da pesquisa realizada, descobriu-se quais as ações 

foram mais usualmente desenvolvidas no período delimitado e que, no geral, elas se 

dão de modo interdisciplinar e eficiente. As ações desenvolvidas apresentaram 

envolvimento da comunidade escolar e se alinharam, de modo geral, às diretrizes 

nacionais e estaduais para a EA. 
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Sugere-se, portanto, pesquisar outros fatores e variáveis da EA para 

entender quais seriam influenciadores de eficiência para essa modalidade de ensino, 

contribuindo, assim, para o aprimoramento do estudo do tema e para a construção de 

políticas de EA para Minas Gerais e outros estados. Aconselha-se também ampliar a 

articulação entre Estado e sociedade no desenvolvimento de uma política pública 

contínua e permanente de Educação Ambiental. Ainda que haja previsão legal para 

EA, uma política pública possibilita minimiza ações pontuais e desconectadas e 

facilitar o alcance dos objetivos de longo prazo, ao passo que se consiga ter mais 

robustez e continuidade nas ações. 

A Educação Ambiental é internacionalmente reconhecida como estratégia 

importante de enfrentamento de questões ambientais. Muito já foi incorporado 

legalmente, mas ainda é preciso intensificar o processo de disseminação e 

operacionalização disso para a população, presando por transparência e participação 

social nas ações, de modo a se atingir os objetivos e a eficiência necessária e 

internalizar uma responsabilidade compartilhada de problemas que impactam a vida 

de todos.  

Por a preservação ambiental ser um direito e um dever de todos, não cabe 

apenas ao Estado legislar acerca do tema, posto que se observa que previsões legais, 

fiscalizatórias e punitivas não têm se mostrado suficientes para conter a degradação 

ambiental. Então, o movimento de conscientizar e capacitar a sociedade pode fazer a 

diferença e gerar impactos positivos para o coletivo. Por meio disso, é possível 

produzir com os estudantes fundamentos e valores individuais e coletivos a serem 

traduzidos em ações diárias mais sustentáveis, tornando-os agentes transformadores 

da sua própria realidade e gerando assim mudanças socioambientais significativas. 

Esta monografia contribuiu para o aprofundamento do tema Educação 

Ambiental e para a compreensão da inserção de temas transversais na Educação 

Básica de Minas Gerais, além de reforçar o entendimento de que um meio ambiente 

equilibrado possibilita melhoria na qualidade de vida da população e amplia a 

sustentabilidade e a justiça social. 
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APÊNDICE – Questionário de pesquisa 

 

PESQUISA: Política de Educação Ambiental nas escolas estaduais de MG – 

2015 a 2018 

 

1. Declaro estar ciente dos objetivos da Política de Educação Ambiental nas escolas 

estaduais de MG (2015 a 2018), e manifesto concordância, de forma livre e 

espontânea, às informações solicitadas: 

o Sim 

o Não 

 

2. Em sua escola é ofertado: 

o somente o Ensino Fundamental I 

o somente o Ensino Fundamental II 

o ambos (1ª à 9ª série do Ensino Fundamental) 

 

3. A escola possui, em seu Projeto Político Pedagógico, ações específicas sobre Meio 

Ambiente? 

o Sim 

o Não 

 

4. Em sua escola, aconteceram ações de Educação Ambiental entre os anos 2015 e 

2018 com os alunos do Ensino Fundamental? 

o Sim 

o Não 

 

5. Qual ou quais desses documentos sobre Educação Ambiental você conhece ou já 

ouviu falar? 

□ Lei federal nº9795/99 da Educação Ambiental 

□ PCN do Meio Ambiente 

□ Carta da Terra 

□ Agenda 21 

□ Declaração de Estocolmo 

□ Declaração de Tbilisi 

□ Nenhum 

 

6. As ações da Educação Ambiental em sua escola foram direcionadas a partir de: 

o um tema/assunto por série ou para toda a escola 

o tema livre a critério de cada professor 

 

7. Na sua escola, você ou colegas já fizeram algum curso voltado para o tema 

Educação 

Ambiental? 

□ Graduação ou pós-graduação na área ambiental 

□ Cursos/oficinas 
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□ Congressos 

□ Grupos de pesquisa 

□ Nenhum 

 

8. As ações da Educação Ambiental em sua escola foram desenvolvidas: 

□ pelo/a professor/a de Ciências 

□ pelo/a professor/a de História 

□ pelo/a professor/a de Geografia 

□ pelo/a professor/a de Língua Portuguesa 

□ pelo/a professor/a de Matemática 

□ pelo/a professor/a de Artes 

□ pelo/a professor/a de Educação Física 

 

9. As atividades de Educação Ambiental em sua escola foram expressas através de: 

□ cartazes 

□ jornais 

□ filmes 

□ dramatização/teatro 

□ exposição de fotografias 

□ trabalhos escolares de cada professor/disciplina em sala de aula 

□ boletins informativos para fora da escola 

□ publicações em revistas 

 

10. Sobre as atividades de Educação Ambiental realizadas em sua escola com os 

estudantes do Ensino Fundamental entre os anos de 2015 e 2018, marque as que 

aconteceram: 

□ visitas no entorno/bairro em que a escola está localizada 

□ horta na escola 

□ gincana 

□ coleta seletiva 

□ ação de reciclagem (papel, latinhas ou outras) 

□ excursão/visita temática 

□ campanha interna de conscientização 

□ participação em eventos externos 

□ comemorações em datas alusivas ao meio ambiente (dia da árvore, dia da 

água, etc.) 

□ participação em reunião de conselho ou conferência ambiental 

 

11. Dentre as atividades que você assinalou, elas envolveram, em sua maioria: 

o a(s) turma(s) de um mesmo ano 

o turmas de anos diferentes 

o toda a escola, independente do ano/série 

 

12. Caso tenha alguma outra atividade que tenha sido realizada em sua escola entre 

os anos 

2015 e 2018 com os alunos do Ensino Fundamental, escreva aqui. 
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13. Em relação ao contexto nacional, algum desses fatos foi discutido com os 

estudantes? 

□ Rompimento da barragem em Mariana em 2015 

□ Queimada no Parque Estadual Serra do Rola Moça em 2017 

□ Escassez na distribuição de energia elétrica devido às baixas nos reservatórios 

□ Lixo acumulado nas ruas e/ou em eventos públicos 

□ Poluição do Rio Doce nos anos após desastre ambiental 

□ Espécies da fauna ameaçadas após desastre ambiental 

□ Lavouras perdidas após desastre ambiental 

 

14. No desenvolvimento das atividades, além da escola, marque as instituições que 

estiveram envolvidas diretamente nas ações com os estudantes: 

□ ONGs 

□ empresa(s) 

□ associação de moradores 

□ vereadores 

□ poder executivo local (prefeito e/ou secretários) 

 

15. Em 2018, aconteceu a V Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente 

(CNIJMA), promovida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em Brasília (DF). A 

sua escola participou? 

o Sim 

o Não 

 

16. Na CNIJMA de 2003, uma das deliberações foi a criação de Coletivos Jovem de 

Meio Ambiente. Na sua escola, esse Coletivo foi criado? 

o Sim 

o Não 

 

17. Se sim, o Coletivo Jovem de Meio Ambiente da sua escola esteve em atividade 

entre os anos de 2015 e 2018? 

o Sim 

o Não 

 

18. Cargo que você ocupa na escola atualmente: 

o Professor 

o Diretor 

o Coordenador pedagógico 

o Outro 

 

19. Ocupa esse cargo desde qual ano? 

o 2015 ou antes 

o 2016 

o 2017 

o 2018 
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o 2019 

 

20. Há quanto tempo trabalha nessa escola? 

o 2015 ou antes 

o 2016 

o 2017 

o 2018 

o 2019 

 

21. Cargo que você ocupou na escola antes do atual: 

o Professor(a) 

o Diretor(a) 

o Coordenador(a) pedagógico(a) 

o Outro 

o Nenhum 

 

22. Você atuou como professor(a) de: 

□ Ciências 

□ História 

□ Geografia 

□ Língua Portuguesa 

□ Matemática 

□ Artes 

□ Educação Física 

□ Outra disciplina 

 

23. Para preenchimento deste questionário, você contou com a colaboração de outros 

funcionários da escola? 

o Sim 

o Não 

 

  



77 

ANEXO – Carta de apresentação 

 

 


