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RESUMO 
 
 
ALMEIDA, Bianca Costa Vale de; RODRIGUES, Juliana Timponi Pereira; BASTOS, 
Sabrina de Almeida; MOREIRA, Vitor. O meio ambiente e a escola: estudo de caso 
da educação ambiental nas escolas municipais Carlos Drummond de Andrade e 
Cecília Meireles, Juiz de Fora, MG. 79 p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia – Pós Graduação lato sensu em Análise Ambiental). Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010. 
 

 

Nesta monografia apresentamos os resultados obtidos com a pesquisa 
qualitativa da relação meio ambiente e escola, um estudo de caso da educação 
ambiental nas escolas municipais Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade, 
respectivamente situadas nos bairros Nova Era I e Nova Era II, na região norte do 
município de Juiz de Fora. A pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados foram 
realizados no primeiro semestre de 2010 e os resultados foram obtidos, tendo como 
base a revisão literária, as reuniões do grupo e a pesquisa de campo, visando à 
aplicação de questionários destinados à coordenação/direção, professores e alunos 
do ensino fundamental. Através da pesquisa pudemos perceber alguns pontos 
importantes para discussão que giram em torno da inter/transdisciplinaridade, 
temporalidade de projetos, participação discente, capacitação docente e 
metodologia de ensino. Percebemos que nas referidas instituições de ensino, a 
educação ambiental é trabalhada de maneira semelhante à literatura estudada. 
Nota-se que ela consiste em atividades esporádicas e superficiais, normalmente 
restritas às disciplinas de Ciências e Geografia, sendo as principais dificuldades 
encontradas pelos professores as questões referentes à estrutura da escola, e 
também às relacionadas à motivação, capacitação e compreensão do tema 
transversal em questão, além das dificuldades da relação professor e aluno e, 
principalmente do relacionamento dos professores entre si, no que se refere ao 
desenvolvimento e posterior comprometimento com projetos. E, consequentemente, 
a principal dificuldade encontrada pelos alunos está em relacionar os conteúdos das 
disciplinas do ensino formal com o aprendizado da educação ambiental, ou seja, 
relacionar o que aprende na escola ao seu cotidiano.  
 
 
 
Palavras-Chave: educação ambiental, capacitação docente, participação discente e 
metodologia de ensino. 
. 
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ABSTRACT 
 
 

           This monograph presents the results obtained from qualitative research of the 
relationship school and environment, a case study of environmental education in 
public schools Cecília Meireles and Carlos Drummond de Andrade, respectively 
located in neighborhoods New Era I and New Era II, in northern Juiz de Fora. The 
literature and data collection were performed in the first half of 2010 and the results 
were obtained based on the literature review, group meetings and field research, 
aiming at the use of questionnaires for the coordination / management, teachers and 
students elementary school. Through research we realized some important points for 
discussion that centered on the inter / transdisciplinary, temporality of projects, 
student participation, teacher training and teaching methodology. We realize that in 
these educational institutions, environmental education is worked similarly to the 
studied literature. Note that it consists of sporadic and superficial activities, usually 
restricted to the disciplines of geography and science, and the main difficulties 
encountered by teachers questions concerning the structure of school, and also 
those related to motivation, skills and understanding of cross-cutting theme in 
question, beyond the difficulties of the relationship between teacher and student, and 
especially the relationship between the teachers themselves in relation to 
development and subsequent involvement with projects. And consequently, the main 
difficulty encountered by students is to relate the contents of the disciplines of formal 
education with the learning of environmental education, or to relate what you learn in 
school to their daily lives. 

 
 

 

Keywords: environmental education, teacher training, student participation and 
teaching methodology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para apresentar a relação entre meio ambiente e escola, a partir da aplicação 

de conteúdos que permeiam a Educação Ambiental (EA), temos como objetivo, no 

presente estudo, verificar qualitativamente como a EA é trabalhada nas Escolas 

Municipais Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade, localizadas, 

respectivamente, nos bairros Nova Era I e Nova Era II, situados na região norte de 

Juiz de Fora, já que se tratam de duas escolas de bairros próximos, propiciando uma 

pequena amostragem do foco da questão na rede de ensino escolar municipal.   

Conforme encontrado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sobre o 

meio ambiente – lançado em 1996 pelo MEC – a crise ambiental causada, entre 

outros fatores, pelo crescimento desordenado da população e de suas atividades, 

pela exploração excessiva e gestão inadequada dos recursos naturais, bem como 

pelo consumismo desenfreado e pelo desperdício, ganharam, especialmente nos 

últimos 40 anos, extraordinária dimensão, principalmente no âmbito das convenções 

internacionais e políticas públicas, uma vez que a grande maioria dos governantes 

sentiu-se pressionada a desenvolver propostas e ações adequadas aos apelos 

sociais. 

Assim, torna-se evidente a necessidade de sensibilizar a sociedade para 

atuar de modo responsável em relação ao meio ambiente. Nasce daí a EA, 

caracterizada como o conjunto de processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade trabalham na construção de valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências visando à conservação e sustentabilidade do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

Devendo estar presente, de maneira articulada, integrada, contínua e permanente 

em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal1. 

Para Dias (1992), a EA é uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da 

educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, 

                                                 
1
 Lei nº 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental.  



 13 

por meio de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável 

de cada indivíduo e da coletividade. Para Mininni (1994), a EA deve propiciar à 

população uma compreensão crítica e global do ambiente, esclarecer valores e 

desenvolver atitudes que lhe permita adotar uma posição consciente e participativa 

acerca dos recursos naturais, para a melhoria da qualidade de vida. 

Nesse contexto, as instituições de ensino sobressaem-se como espaços 

necessários à sensibilização, conscientização e formação de cidadãos, devendo 

criar condições para que, no ensino formal, a EA seja um processo permanente, 

através de ações interdisciplinares, da instrumentação dos professores e da 

integração com a comunidade.  

Segundo Reigota (2004), para que a EA alcance esses princípios torna-se 

importante considerarmos as rupturas de teorias e métodos que têm sido realizadas 

até então e, analisarmos as possibilidades para a construção e sobrevivência de 

perspectivas teóricas e metodológicas que não contam com o apoio das instituições 

de ensino. 

Portanto, para conhecermos e estabelecerem-se tais rupturas e 

possibilidades de construção de novos paradigmas é necessário conhecermos a 

atual metodologia empregada nas instituições educativas. Com base nisso, o foco 

desta pesquisa é a compreensão das habilidades da relação ensino aprendizagem, 

em caráter formal, diante de uma perspectiva transdiciplinar em que a questão 

ambiental deve ser trabalhada, levando em consideração as particularidades sociais, 

culturais, políticas e ecológicas. Tais considerações são fundamentais na formação 

de cidadãos críticos e atuantes na prevenção, identificação e solução de problemas 

ambientais. 

Desse modo, a monografia foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta a metodologia utilizada na investigação realizada; o segundo 

capítulo aborda a origem, os caminhos, a caracterização e os princípios teóricos e 

metodológicos em que a EA é trabalhada; o terceiro capítulo aborda a localização e 

como se deu o processo de ocupação dos bairros onde estão situadas as 

instituições de ensino e, posteriormente os problemas ambientais são levantados e 

as instituições de ensino são caracterizadas; e o quarto, e último capítulo traz os 

resultados finais da pesquisa, ―O meio ambiente e a escola: estudo de caso da 

educação ambiental nas escolas municipais Carlos Drummond de Andrade e Cecília 

Meireles, Juiz de Fora, MG‖. 
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Os resultados foram obtidos através de visitas e aplicação de questionários 

destinados à coordenação/direção, aos professores e alunos do Ensino 

Fundamental das duas instituições de ensino, pela pesquisa bibliográfica e o 

levantamento de dados coletados durante o primeiro semestre de 2010. 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGIA  

 

 

Para o presente estudo optamos por uma amostragem qualitativa como forma 

de constatar os métodos de ensino em que a EA é desenvolvida nas Escolas 

Municipais Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade, localizadas 

respectivamente, nos bairros Nova Era I e Nova Era II, situados na região norte do 

município de Juiz de Fora, MG. 

A pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados foram realizados durante 

o primeiro semestre de 2010 e os resultados foram obtidos através de uma 

autorização (ANEXO I) cedida pelas escolas para a referente investigação e 

posterior aplicação de questionários (ANEXO II) destinados à coordenação/direção, 

aos professores e alunos do Ensino Fundamental das duas instituições de ensino. 

Optamos pela linha qualitativa porque, segundo Chizzotti (2003), ela envolve 

uma visão transdisciplinar que adota métodos para investigar o estudo de um 

fenômeno em determinado local de maneira que seja possível interpretar os 

significados de tal fenômeno, seja ele visível ou oculto e, as percepções que os 

envolvidos constroem com base nele. 

A escolha das escolas se deu pelo fato de recebermos boas informações 

referentes à Escola Municipal Cecília Meireles, reconhecida pela boa aceitação e 

desenvolvimento de projetos e, em 2009 ela foi bem qualificada de acordo com o 

IDEB2 (ANEXO III), então após uma busca rápida na Internet, descobrimos a 

existência de outra escola mais próxima, a Escola Municipal Carlos Drummond de 

Andrade. Assim, a proximidade entre elas e o fato de serem as únicas escolas 

municipais nos referidos bairros, e somado ao interesse de investigar os principais 

problemas ambientais de comunidades próximas para que fosse possível elencar 

suas características nas instituições de ensino, permitiram-nos chegar a uma 

conclusão sobre as áreas de estudo de nossa investigação.  

Escolhemos analisar as turmas do Ensino Fundamental porque esta etapa do 

ensino, que corresponde à educação básica, tem como finalidade a formação básica 

do cidadão, tendo como objetivo o desenvolvimento de sua capacidade de 

                                                 
2
 IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 



 16 

aprendizagem, de compreensão do meio socioambiental e político, da tecnologia e 

das artes, visando assim à aquisição de conhecimentos e habilidades para a 

formação de atitudes e valores3. 

Foi elaborado um questionário específico para a direção/coordenação, outro 

para os professores e outro para os alunos. Sua elaboração pautou-se pelos 

princípios elencados na Política Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938 de 31 de 

agosto de 1981), Política Nacional da Educação Ambiental (lei nº 9.795 de 24 de 

abril de 1999), Agenda 21, Carta da Terra, Declaração de Estocolmo, Declaração de 

Tbilisi e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

As questões foram elaboradas de maneira bastante clara e objetiva para que 

fossem facilmente preenchidas e, ainda, com base nas percepções dos autores 

referenciados e na percepção que julgamos importante para que a educação 

ambiental seja um processo efetivo. Colocou-se em pauta também, durante a sua 

elaboração, os principais problemas ambientais da cidade. 

As questões destinadas à direção/coordenação foram elaboradas com o 

intuito de identificar os projetos e campanhas ambientais desenvolvidas, bem como 

o perfil ambiental dessas escolas no que diz respeito à adoção de práticas 

sustentáveis. 

As questões elaboradas para os professores envolveram a importância em se 

trabalhar a educação ambiental, quais as dificuldades para sua inserção, enfoque e 

metodologia empregada, e foram levantadas também questões referentes ao 

desenvolvimento de projetos. 

Os questionários destinados aos alunos abordaram questões sobre os seus 

comportamentos, valores e atitudes, visando a compreender seus conhecimentos e 

habilidades em relação ao meio ambiente e a educação ambiental, na solução de 

problemas ambientais, principalmente locais. 

Num primeiro momento, a idéia era que pudéssemos aplicar os questionários 

junto aos envolvidos, porém a pedidos das diretoras, justificando a falta de tempo, 

isso não foi possível e, pelo mesmo motivo, tivemos que subdividir os questionários. 

Sendo assim, eles foram deixados na direção/coordenação e, posteriormente 

encaminhados para professores e alunos do ensino fundamental. Após uma semana 

retornamos às escolas para obter os questionários preenchidos.  

                                                 
3
 Lei nº 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). 
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 Durante as visitas aos bairros conversamos com moradores locais a respeito 

de suas percepções sobre os problemas socioambientais da comunidade e, também 

pudemos levantar nossas principais percepções. Já nas visitas às escolas, 

observamos as condições do espaço físico, obtivemos informações sobre projetos e 

adquirimos a cópia de alguns deles, além disso, conversamos informalmente com 

alguns alunos. A pesquisa local foi documentada com material fotográfico, 

parcialmente aqui exemplificado. 
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CAPÍTULO 2 

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Os problemas ambientais nunca estiveram tão em evidência em nosso 

cotidiano, porém, as razões para chegarmos ao atual estado de degradação e a uma 

geral falta de consciência, remontam ao passado mais distante de nós brasileiros. 

Este imenso lugar que viria a ter identidade e independência após ter fornecido parte 

de suas riquezas naturais ao colonizador, viu-se negligenciado no decorrer de sua 

história. Os pilares da sociedade brasileira foram construídos na base da exploração 

abusiva do solo nas monoculturas e da utilização da mão de obra escrava. Este 

sistema deixou marcas em nossa sociedade, como as profundas desigualdades 

sociais e a ideia de que só ocorre crescimento com a exploração do meio ambiente 

natural.  

Crescemos nessa grande fazenda de regras portuguesas, enriquecemos um 

país e nos vimos obrigados a construir outro em que veria sua democracia tão 

tardiamente ser constituída. E mesmo passados mais de 150 anos da independência 

e quase 100 da proclamação da república, a defesa da preservação ambiental seria 

vista como empecilho ao desenvolvimento. Foi com esse espírito que a delegação 

brasileira se apresentou na Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente 

realizada em Estocolmo em 1972. Achavam que os países em desenvolvimento 

tinham o mesmo direito dos países ricos de crescer economicamente, estavam, 

dessa forma, dando boas vindas à poluição. Mas que desenvolvimento é esse que 

não há preocupação com um futuro de consequências adversas? Deixamos de ser 

colônia, porém nos tornamos vítimas do nosso próprio modelo econômico 

(WINTHER, 2002, p.21).  

Implantar um sistema educacional adequado, com o propósito de formar 

cidadãos críticos e responsáveis em suas atitudes, nunca foi prioridade de nenhum 

governante brasileiro. Não há dúvida de que surgiram nesse caminho pessoas 

interessadas em promover o desenvolvimento sustentável, tendo como uma de suas 

ferramentas a EA. Leis importantes foram surgindo com este propósito, a fim de 

fornecer uma base legal para utilizamos nossos bens naturais; e a educação 

ambiental viria como forma de tentarmos mudar nossa maneira de pensar e agir.  
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Dessa forma, podemos traçar uma linha cronológica dos acontecimentos e 

entender a evolução da EA em nosso país. É fato que não se pode exigir posturas 

ambientalistas das ações passadas. No entanto, resgatar de forma ancestral a 

relação de dominação que sempre existiu entre sociedade e natureza pode ser uma 

das fontes de discussão para a busca de uma postura diferente para alcançarmos 

melhor qualidade de vida e do ambiente em que vivemos. 

Não se discutia problemas ambientais no Brasil até que a partir dos anos 

1970 começou a haver uma pressão internacional para que medidas fossem 

adotadas a fim de minimizar os impactos advindos das mais diversas atividades 

humanas. Os antecedentes da crise ambiental da década citada acima se 

manifestaram ainda nas décadas de 1950 e 1960, diante de episódios como a 

contaminação do ar em Londres e Nova York, entre 1952 e 1960, os casos fatais de 

intoxicação com mercúrio em Minamata e Niigata, entre 1953 e 1965, a diminuição 

da vida aquática em alguns dos Grandes Lagos norte-americanos, a morte de aves 

provocada pelos efeitos secundários imprevistos do DDT e outros pesticidas e a 

contaminação do mar em grande escala, causada pelo naufrágio do petroleiro 

Torrey Canyon, em 1966 (MEDINA, 1997). 

A constatação de tais problemas globais gerou uma diversidade de acordos 

multilaterais concernentes às mais diversas questões ambientais. O marco inicial da 

EA no âmbito internacional é a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano realizada em Estocolmo em 1972. Nesta conferência, 

importantes orientações foram dadas para um novo entendimento a respeito das 

relações entre o ambiente e o desenvolvimento.  Enfatizou-se a urgente 

necessidade de se criar novos instrumentos para tratar de problemas ambientais, 

dentre eles a EA que, em consonância à Resolução 96 desta conferência, passou a 

receber atenção especial em praticamente todos os fóruns relacionados com esta 

temática. Para implementar essa Resolução, a UNESCO e o PNUMA realizaram o 

Seminário Internacional sobre Educação Ambiental em 1975, na qual foi aprovada a 

Carta de Belgrado onde encontram-se os elementos básicos para estruturar um 

programa de educação ambiental em diferentes níveis, nacional, regional ou local 

(BARBIERI, 2002, p. 8). Os objetivos da educação ambiental presentes na Carta de 

Belgrado são os seguintes: 
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1. Conscientização: contribuir para que indivíduos e grupos adquiram 

consciência e sensibilidade em relação ao meio ambiente como um todo e quanto 

aos problemas relacionados com ele; 

 

2. Conhecimento: propiciar uma compreensão básica sobre o meio 

ambiente, principalmente quanto às influências do ser humano e de suas atividades; 

 

3. Atitudes: propiciar a aquisição de valores e motivação para induzir uma 

participação ativa na proteção ao meio ambiente e na resolução dos problemas 

ambientais; 

 

4. Habilidades: proporcionar condições para que os indivíduos e grupos 

sociais adquiram as habilidades necessárias a essa participação ativa; 

 

5. Capacidade de avaliação: estimular a avaliação das providências 

efetivamente tomadas em relação ao meio ambiente e aos programas de EA; 

 

6. Participação: contribuir para que os indivíduos e grupos desenvolvam o 

senso de responsabilidade e de urgência com respeito às questões ambientais. 

 

 

Não devemos esquecer qual era o momento político e econômico do Brasil na 

década de 60 e início da década de 70. O país vivia sob o regime militar e via seus 

representantes assumirem uma postura de crescimento acelerado da economia; era 

o período do ―milagre econômico‖. Paradoxalmente, apesar de vertiginoso, esse 

crescimento acentuou as desigualdades socioeconômicas. Houve, a partir desse 

momento, um grande fluxo de pessoas em direção às cidades, o que ocasionou um 

processo acelerado de urbanização sem planejamento.  

Os efeitos deste ―inchaço‖ das cidades são sentidos hoje, afetando o meio e 

consequentemente os que nele vivem. Os contrassensos faziam parte da política 

nacional; tanto que em meio à ideia de crescimento a ―todo custo‖ e posturas 

contrárias frente ao esforço mundial em desacelerar o processo de utilização dos 

recursos naturais, é criada, em 1973, a Secretaria Especial do Meio Ambiente 
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(SEMA), que viria, em 1977, constituir um grupo de trabalho para elaboração de um 

documento de EA para definir seu papel no contexto brasileiro (MEDINA, 1997). 

   Aumentavam neste período os movimentos ambientalistas pelo mundo. 

Surgiram organizações como o Greenpeace, o mais importante nome do ativismo 

ambiental. Assim a temática foi tomando corpo e ocupando lugar nas pautas das 

discussões internacionais; sendo preponderante para, em 1977, ser realizada em 

Tbilisi, na Geórgia, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, 

que constitui, até hoje, o ponto culminante do Programa Internacional de Educação 

Ambiental. Nesta conferência os objetivos e diretrizes da Carta de Belgrado foram 

ratificados e, com base neles, foram enunciadas 41 recomendações sobre o tema. 

Este documento de Tbilisi postula que a EA é uma parte essencial para a educação 

global, reconhecendo que: 

 

 

A EA não deve ser uma disciplina agregada aos programas escolares 
existentes, senão que deve incorporar-se aos programas destinados 
a todos os educandos seja qual for à idade... Seu tema deve envolver 
todas as partes do programa escolar e extraescolar e constituir um 
processo orgânico, contínuo e idêntico... A ideia motriz consiste em 
conseguir, graças a uma interdisciplinaridade crescente a uma 
coordenação prévia das disciplinas, um ensino concreto que tenda a 
resolver os problemas do meio ambiente, ou equiparar melhor os 
alunos para que possam participar das decisões (MEC, 1998, p.39, 
apud BOVO, 2007). 

 

 

Na Conferência de Tbilisi não houve participação do Brasil. Mesmo assim, no 

Brasil, um grupo de especialistas produziu o primeiro documento oficial do governo 

brasileiro sobre a EA, sendo assinado pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo 

Ministério do Interior. Esse documento, intitulado ―Educação Ambiental‖, introduz no 

país princípios e objetivos para esta temática, definindo que ―o objetivo específico do 

processo de educação ambiental é criar uma interação mais harmônica, positiva e 

permanente entre o homem e o meio‖ (MEC, 1998, p.39, apud BOVO, 2007). Para 

tal tarefa dever-se-ia ―considerar o ambiente ecológico em sua totalidade: o político, 

o econômico, o tecnológico, o social, o legislativo, o cultural e o estético na 

educação formal‖. Para complementar, informava-se que ―não poderá ser mantida a 

tradicional fragmentação dos conhecimentos ministrados através de disciplinas 
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escolares consideradas como compartimentos estanques‖ (MEC, 1998, p.39, apud 

BOVO, 2007). 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional de 

Meio Ambiente, evidenciou a capilaridade que se desejava imprimir à dimensão 

pedagógica no Brasil, exprimindo, em seu artigo 2º, inciso X, a necessidade de 

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

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

ambiente‖. Nesse período foi criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), um órgão com poder para propor normas ambientais, com força de lei. 

Em 1987, o antigo Conselho Federal de Educação aprovou o parecer 226/87, um 

documento de grande valor na história da Educação Ambiental.  Esse documento 

enfatizou a urgência da introdução da EA, propondo que fosse iniciada a partir da 

escola, numa abordagem interdisciplinar, levando a população a ter posicionamento 

em relação a fenômenos ou circunstâncias do ambiente.  

A Constituição Federal de 1988 elevou ainda mais o status do direito à EA, ao 

mencioná-la como um componente essencial para a qualidade de vida ambiental. 

Atribui-se ao Estado o dever de ―promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente‖ (art. 

225, §1º, inciso VI), surgindo, assim, o direito constitucional de todos os cidadãos 

brasileiros terem acesso à EA. 

Em 1992, é realizada a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) no Rio de Janeiro, onde os principais pontos 

do Relatório Brundtland4 foram discutidos. Os documentos assinados nesta 

conferência foram: a CARTA DA TERRA, que firma os princípios para o uso 

sustentável dos recursos naturais do Planeta; a AGENDA 21 estabelecendo, em 

maior prazo, como pacto entre as partes, temas, planos, projetos, metas e operação 

da execução para cada tema da conferência; ACORDOS E TRATADOS 

INTERNACIONAIS, dentre os quais se destacam a Convenção sobre 

Biodiversidade; Convenção sobre Mudanças Climáticas; e Acordos para 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável em Florestas (WINTHER, 2002, p. 29). 

                                                 
4
 Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, elaborado 

pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no qual desenvolvimento 
sustentável é concebido como ―o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades‖. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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A Declaração de Brasília para a EA, aprovada em 1997 durante a I 

Conferência Nacional de Educação Ambiental, adotou os princípios e 

recomendações das principais reuniões internacionais. Com isso, a EA passou a ser 

entendida como um instrumento para promover o desenvolvimento sustentável. De 

acordo com essa Declaração, a existência de diferentes conceitos de 

desenvolvimento sustentável decorrentes de diferentes visões por parte dos 

segmentos da sociedade constitui um dos problemas para a educação ambiental. A 

estes se acrescenta o modelo de desenvolvimento adotado no Brasil que privilegia 

os aspectos econômicos; a falta de articulação entre as ações de governo e da 

sociedade civil; o ensino tecnicista e fragmentado que dificulta a consecução de uma 

educação ambiental. Como documento oficial do Brasil, a Declaração de Brasília foi 

levada para a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, 

realizada em Thessaloniki, na Grécia. Esta última avaliaria os 20 anos da importante 

Conferência de Tbilisi, que definiu os rumos da EA (BARBIERI, 2002, p.11). 

Na legislação educacional brasileira, ainda é superficial a menção que se faz 

à EA. Na Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394/96, que organiza a estruturação dos 

serviços educacionais e estabelece competências, existem poucas menções à 

questão ambiental; a referência é feita no artigo 32, inciso II, segundo o qual se 

exige, para o ensino fundamental, a ―compreensão ambiental natural e social do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade‖; e no artigo 26, § 1º, segundo o qual os currículos do ensino fundamental 

e médio ―devem abranger, obrigatoriamente, (...) o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil‖ (Lei de Diretrizes e 

Bases, 1996). Qualquer escola pode dizer que atende essa exigência, pois afinal 

todas oferecem disciplinas que tratam de algum modo do mundo físico e natural; e a 

experiência mostra que isso não é suficiente para criar uma consciência 

socioambiental capaz de mudar atitudes, gerar habilidades, desenvolver o sentido 

de participação e outros objetivos da EA, conforme estabelece a Carta de Belgrado 

(BARBIERI, 2002, p.11). 

No atual Plano Nacional de Educação (PNE), consta que a EA deve ser 

implementada no Ensino Fundamental e Médio com a observância dos preceitos da 

Lei nº 9.795 de 1999. Esta lei institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que 

em seu Artigo 1º define a EA de forma a alcançar não só o cabedal de informações 

técnico científicas sobre meio ambiente como também o ideal da formação de 
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consciências críticas capacitadas para sua defesa. Destaca o meio ambiente como 

uso de bem comum do povo em consonância com o disposto na Constituição 

Federal e como base às condições de reprodução da vida de forma saudável.  

O Artigo 2º nesta lei impõe ser a EA ―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 formal5 e não formal6.‖ 

Dessa forma, fixa a obrigatoriedade de sua inclusão de forma essencial e 

permanente nas políticas, planos, programas e projetos da educação nacional para 

todos os níveis de ensino e por duas maneiras diferentes referindo-se à educação 

formal e não formal. As instituições de ensino devem, portanto, adequar seus 

currículos para atender em cada nível às duas formas preconizadas pela lei. 

Sobre a operacionalização da EA em sala de aula, existem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que se constituem como referencial orientador para o 

programa pedagógico das escolas. Neles há a recomendação de que o tema ―Meio 

Ambiente‖ seja trabalhado transversalmente na educação, ou seja, propõem que as 

questões ambientais permeiem os objetivos, conteúdos e orientações didáticas em 

todas as disciplinas. Exigem um trabalho sistemático, contínuo, abrangente e 

integrado no decorrer de toda a educação. 

Ao fazer uma análise das mudanças ocorridas ao longo do tempo em 

decorrência dos movimentos e conferências sobre EA, Reigota (2004), descreve 

que: 

 

podemos dizer que no melhor dos casos a educação ambiental ainda 
se encontra na fase inicial do seu projeto de construção de uma 
sociedade justa, pacífica e sustentável. Entendida como educação 
política, a educação ambiental deve aglutinar forças, dialogar, 
aproximar e aprender com os movimentos sociais que se organizam 
no mundo todo, que são contrários ao modelo político, econômico, 
social, cultural e ecológico do totalitarismo capitalista (REIGOTA, 
2004, p. 2). 

 
 

Para atingirmos resultados significativos em EA, devemos tratar o assunto 

com cunho político, entendendo que só com uma mudança na postura dos cidadãos 

se consegue atingir os objetivos almejados. Iniciativas de EA de caráter episódico e 

                                                 
5
 Ensino formal: entende-se por educação ambiental na educação escolar a ser desenvolvida no âmbito dos 

currículos das instituições de ensino públicas e privadas. 
6
 O artigo 13º da Política Nacional de Educação Ambiental trata do âmbito não formal definindo-o como ―as 

ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 
organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente‖. 



 25 

isolado geram impactos reduzidos, quando não nulos. Essa transformação na 

sociedade deve ser entendida como revolucionária na sua postura enquanto 

movimento, e trazer consigo a ideia de que só se faz EA com eficiência se houver a 

integração entre os mais diversos setores da sociedade e uma aberta discussão das 

suas propostas e dos seus objetivos.    

As Nações Unidas e a UNESCO tiveram a iniciativa de implementar a Década 

da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), cuja instituição 

representa um marco para a educação ambiental, pois reconhece seu papel no 

enfrentamento da problemática socioambiental à medida que reforça mundialmente 

a sustentabilidade a partir da educação. Às escolas cabe a missão de construir os 

alicerces de um novo paradigma, baseado em uma visão de mundo sistêmica, onde 

a solidariedade e o respeito à diversidade e a todas as formas de vida sejam os fios 

condutores de ações concretas de transformação do "pedaço", do bairro, da cidade, 

do estado, do país, do planeta (SORRENTINO & TRAJBER, 2007, p. 20). 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

3.1 Processo de ocupação, localização, principais características e problemas 

ambientais dos bairros Nova Era I e Nova Era II 

 

 

Instituído pelo artigo 182 § 1º da Constituição Federal de 1988, Plano Diretor 

é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana e parte 

integrante do processo de planejamento municipal, devendo englobar o território do 

município como um todo. Para Meireles (1993), tal instrumento trata do complexo de 

normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do 

município, sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo.  

 De acordo com a Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, que 

regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece normas de 

ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol 

do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental, popularmente conhecida como Estatuto das Cidades, a propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, devendo assegurar o atendimento 

das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas.  

 O Plano Diretor deve ser aprovado pela Câmara Municipal e no processo de 

sua elaboração e fiscalização de sua implementação é necessário garantir a 

promoção de audiências públicas e debates, a publicidade e o acesso de qualquer 

interessado aos documentos e informações produzidas, sendo obrigatório para 

cidades: com mais de vinte mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; integrantes de áreas de especial interesse turístico e 

também para aquelas cidades inseridas na área de influência de empreendimentos 

ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional (Lei 

Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001). 
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  Em Juiz de Fora, o Plano Diretor, proposto pela Lei Municipal nº 9.811 de 27 

de junho de 2000, é considerado como o referencial de orientação para os agentes 

públicos e privados na produção e na gestão da cidade e busca atender o direito de 

acesso do cidadão à moradia, ao transporte, aos serviços e equipamentos urbanos e 

à preservação, proteção e recuperação dos patrimônios ambiental, arquitetônico e 

cultural. 

 Propiciar o desenvolvimento econômico socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado do território, de forma a assegurar o bem-estar dos habitantes de Juiz de 

Fora e respeitar e defender as especificidades locais, através da identificação das 

referências urbanas, da valorização dos espaços públicos, da preservação da 

memória cultural da cidade e da proteção do meio ambiente, com vistas à melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos constituem alguns dos princípios básicos 

elencados pelo Plano Diretor do município.  

 Para cumprir o que propõe, o Plano Diretor estabelece algumas estratégias 

como a orientação da urbanificação compatibilizando o uso e a ocupação do solo 

com a proteção ao meio ambiente natural e construído bem como o oferecimento de 

uma permanente melhoria da qualidade ambiental, através do controle do uso dos 

recursos naturais, da recuperação das áreas deterioradas e da preservação dos 

patrimônios natural e paisagístico. 

 De acordo com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2010), o Plano Diretor 

divide a cidade em Regiões de Planejamento (RPs) que são constituídas por 

agrupamentos de bairros denominados Unidades de Planejamento (UPs). 

Atualmente, existem no município doze Regiões de Planejamento, definidas por 

áreas de distintas conformações topográficas e configurações quanto ao tipo e 

densidade da ocupação, facilidades de infraestrutura, traçado dos lotes e até 

características arquitetônicas das construções. Já as Unidades de Planejamento são 

definidas por uma condição de homogeneidade relativa e o critério utilizado para 

agregar os bairros, 111 no total, foi a presença de certa unidade morfológica, 

fornecida por algum fator de unificação como a topografia, a forma de ocupação e 

uso do solo etc. As Regiões de Planejamento bem como as Unidades de 

Planejamento e os bairros que as compõem estão listados no quadro (QUADRO 1) a 

seguir. 
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QUADRO 1 - Regiões de Planejamento X Unidades de Planejamento X Bairros: 

REGIÕES DE 
PLANEJAMENTO 

UNIDADES DE 
PLANEJAMENTO 

BAIRROS 

1- Barreira 
 
 
 

UP - 1A 
UP - 1B 

 

2 - Represa UP - 2A 19 - Represa 

UP - 2B 18 - Remonta 

3 - Grama UP - 3A 17 - Filgueiras 

 UP - 3B 15 - Parque Independência 

16 - Grama 

 UP - 3C 11 - Bom Clima 

12 - Bandeirantes 

13 - Parque Guarani 

14 - Granjas Betânia 

 UP - 3D 5 - Bonfim 

6 - Marumbi 

7 - Santa Paula 

8 - Progresso 

97 - Santa Rita 

 UP - 3E 2 - Centenário 

3 - Manoel Honório 

4 - Bairu 

96 - Nossa Senhora Aparecida 

 UP - 3F 1 - Santa Terezinha 

9 - Nossa Senhora das Graças 

10 - Eldorado 

4-Linhares UP - 4A  

 UP - 4B 98 - Bom Jardim 

99 - Linhares 

95 - Tres Moinhos 

 UP - 4C  

 UP- 4D 85 - Jardim do Sol 

86 - São Bernardo 

90 - Santa Cândida 

91 - São Bernardo 

94 - Vila Alpina 

 UP - 4E 87 - Cesário Alvim 

89 - Santos Anjos 

92 - Vitorino Braga 

93 - Grajaú 
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5 - Lourdes  UP - 5A 71 - Granjas Bethel 

72 - Jardim Esperança 

73 - Retiro 

74 - Floresta 

 UP - 5B  

 UP - 5C 75 - Santo Antônio 

81 - Nossa  Senhora Lourdes 

 UP - 5D 76 -  Vila Ideal 

78 - Olavo Costa 

79 - Furtado de Menezes 

6 - Santa Luzia UP - 6A 67 - São Geraldo 

70 - Graminha 

 UP - 6B 63 - Ipiranga 

64 - Bela Aurora 

65 - Santa Efigênia 

66 - Sagrado Coração 

68 - Santa Luzia 

69 - Cruzeiro do Sul 

7 - Centro UP - 7A 42 - Fábrica 

43 - Mariano Procópio 

44 - Democrata 

 UP-7B 100- Vale do Ipê 

101 -Santa Catarina 

103 - Jardim Glória 

104 - Santa Helena 

 UP - 7C 102 - Morro da Glória 

105 - Centro 

 UP - 7D 80 - Vila Ozanan  

82 - Poço Rico 

83 - JK 

84 - Costa Carvalho 

 UP - 7E 61- Santa Cecília 

62 - Mundo Novo 

77 - Parque Guaruá 

108 - Granbery 

109 - Alto dos Passos 

110 - Bom Pastor 

111 - Boa Vista 

 UP - 7F 60 - Dom Bosco 

106 - Paineiras 

107 - São Mateus 
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8 - Cascatinha UP - 8A 54 - Aeroporto 

 UP - 8B 58 - Teixeiras 

59 – Cascatinha 

 UP - 8C 57- Salvaterra 

 UP - 8D  

9 – São Pedro UP - 9A 45 – Borboleta 

46 – Imperador 

 UP- 9B 47 - Nossa Senhora Fátima 

48 - Cidade Universitária  

53 - Santos Dumond 

 UP - 9C 49 - São Pedro 

50 – Cruzeiro 

 UP - 9D 51- Nova Califórnia 

52 – Marilândia 

55 - Novo Horizonte 

56 - Jardim da Serra 

 UP - 9E  

10 – Morro Sabão  
Santa Cândida 

UP - 10A  

 UP - 10B  

 UP - 10C  

 UP - 10D  

11- Benfica UP - 11A 21 - Ponte Preta 

22 - Vila Esperança 

23 – Benfica 

24 – Araújo 

25 - Nova Benfica 

 UP - 11B 26 - São Judas Tadeu 

27 - Santa Cruz 

28 - Nova Era II 

29 - Nova Era I 

 UP - 11C 30 - Cidade do Sol 

31 - Barbosa Lage 

32 - Jóquei Clube  

 UP - 11D 34 – Industrial 

38 – Cerâmica 

39 - São Dimas 

40 – Esplanada 

41 - Monte Castelo 
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 UP - 11E 33 - Jardim Natal 

35 - Francisco Bernadino 

36 - Milho Branco 

37 - Carlos Chagas 

12 - Igrejinha UP - 12A  

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. Plano diretor de desenvolvimento urbano        
de Juiz de Fora. Juiz de Fora: Funalfa. 2004. 

 

 

 Os bairros Nova Era I e Nova Era II (ILUSTRAÇÃO 1), locais onde realizamos 

o presente estudo, fazem parte da Região de Planejamento 11 – RP Benfica e 

Unidade de Planejamento 11-B. Para a caracterização da área do estudo, 

realizamos visitas técnicas aos bairros, entrevistas informais com os moradores 

locais, pesquisas bibliográficas e consultas aos órgãos públicos municipais. 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 1. Imagem de satélite dos bairros Nova Era I e Nova Era II. Fonte: Google 

Earth. 
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 Segundo a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2010), a RP Benfica tem 

sofrido um processo de expansão bastante intenso nos últimos anos impulsionado 

pela implantação de novos empreendimentos na região e pelo esgotamento da 

capacidade da infraestrutura ao longo da área central do município. A partir da 

década de 70, a região vem se consolidando como Zona Industrial, abrigando o 

parque industrial da cidade, especificamente o Distrito Industrial I (empresas médias 

e grandes) e Minidistrito Industrial do Milho Branco (pequenas e médias). Ao longo 

das Avenidas Brasil e Juscelino Kubitschek, principalmente nos bairros São Dimas, 

Cerâmica, Francisco Bernardino, Nova Era e Benfica são observadas atividades 

comerciais e industriais. Contudo, há predomínio do uso residencial na região, com 

lotes de pequenas dimensões, ocupados por residências unifamiliares ou conjuntos 

habitacionais constituídos de unidades isoladas ou de prédios de 3 ou 4 pavimentos. 

 Atualmente, verifica-se a implantação de vários loteamentos sob 

responsabilidade da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora - EMCASA, 

confirmando a tendência histórica desta área para a construção de habitações 

populares. A RP Benfica destaca-se como a primeira, em valores absolutos, em 

assentamento de população de camadas sociais baixa e média-baixa no panorama 

da cidade. Também se verifica na região a existência de inúmeras áreas de 

ocupação irregular e que se encontram em diferentes estágios de regularização 

fundiária (Prefeitura Municipal de Juiz de Fora , 2010). 

 Ainda, segundo dados da Prefeitura Municipal (2010), a RP mencionada 

apresenta, em geral, devido as suas grandes dimensões, densidades demográficas 

baixas, porém congrega aproximadamente 17% da população da cidade ou 64.000 

habitantes, número crescente por causa da disponibilidade de áreas desocupadas e 

da consequente implantação de loteamentos populares. Nos bairros estudados, a 

densidade demográfica é menor que 50 habitantes/ha e a população local 

caracteriza-se como de renda baixa, com média de 2,3 salários mínimos por família.  

 Em relação à infraestrutura, a RP Benfica possui abastecimento de água, 

serviço de limpeza urbana e coleta de esgoto, sendo seus maiores receptores o 

Córrego Carlos Chagas, o Córrego Santa Cruz e o Córrego Igrejinha, que recebem, 

respectivamente, contribuição dos bairros Carlos Chagas e parte de Monte Castelo, 

bairros Santa Cruz e parte de Nova Era e de parte dos bairros Benfica e de 

Igrejinha. É possível observar ainda, em alguns pontos, a utilização da vasta rede 

hídrica como escoadouro do lixo (Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 2010). 
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 Em relação ao abastecimento de água, a proximidade aos dois mais 

importantes mananciais em operação — Represa Dr. João Penido e Ribeirão 

Espírito Santo — gera altas pressões hidráulicas nas redes, deixando as partes 

antigas mais propensas a rompimentos na distribuição. Quanto ao escoamento 

superficial das águas pluviais, há problemas de lançamento e, na época das cheias, 

por retorno e/ou bloqueio do escoamento, causados pelo acúmulo de lixo 

(ILUSTRAÇÃO 2) e entulhos da construção civil, são responsáveis por inundações 

de algumas áreas, tendo sido esta a maior reclamação dos moradores do bairro 

Nova Era I e II. Outras reclamações da população destes bairros foram a falta de 

asfaltamento de algumas ruas, a presença de buracos nas vias (ILUSTRAÇÃO 3) e 

terrenos baldios que somados à falta de capina (ILUSTRAÇÃO 4) oferecem 

condições propícias à proliferação de vetores de doenças. Sendo que o acúmulo de 

lixo, os buracos nas vias e a falta de capina (ilustrações a seguir), foram as 

percepções (referentes aos problemas socioambientais) retratadas pelos moradores 

durante a nossa pesquisa de campo.  

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 2. Lixo nas cercanias da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, 
localizada no bairro Nova Era II – Problema retratado pelos moradores durante nossa 
pesquisa de campo. Arquivo pessoal dos autores. 
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ILUSTRAÇÃO 3. Buracos na via do bairro Nova Era II – Problema retratado pelos 
moradores durante nossa pesquisa de campo. Fonte: arquivo pessoal dos autores. 

 
 

 

 

ILUSTRAÇÃO 4.  Falta de capina em terrenos baldios no bairro Nova Era II – Problema 
retratado pelos moradores durante nossa pesquisa de campo. Fonte: arquivo pessoal dos 
autores. 
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Segundo a Prefeitura Municipal (2010), a RP Benfica é carente de áreas 

públicas para lazer. Em Nova Era II, a praça pública (ILUSTRAÇÃO 5) está sem 

energia elétrica e, segundo os moradores locais, é ponto de tráfico de drogas. A 

região também apresenta baixos índices de cobertura vegetal, sendo que apenas 

Santa Cruz, Nova Era I e Barbosa Lage atendem ao índice mínimo de 12 m2 de área 

verde por habitante – que aliados à implantação inadequada dos parcelamentos e à 

ocupação indevida dos terrenos, ocasionam deslizamentos acarretando sérios 

prejuízos à população. 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 5.  Praça pública no bairro Nova Era II – Problema retratado pelos moradores 

durante nossa pesquisa de campo. Fonte: arquivo pessoal dos autores. 
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3.2 Caracterização da Escola Municipal Cecília Meireles 

 

 

 De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) referente à Escola 

Municipal Cecília Meireles, situada no bairro Nova Era I, na região norte do 

município de Juiz de Fora, MG, esta instituição de ensino nasceu para suprir uma 

necessidade, denunciada pela moradora Rita Candeia, quando em maio de 1970, 

procurou o vereador Ignácio Halfeld, solicitando a construção de uma escola, uma 

vez que as crianças tinham que atravessar a Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek até a Escola Estadual Almirante Barroso, localizada no bairro Benfica, 

correndo risco de ocorrência de acidentes. O Prefeito da cidade, na época Itamar 

Franco, assinou o Decreto 1.063, criando a escola e, sendo assim, o ―Lions Club 

Redentor‖ doou o terreno e realizou bazares com produtos da indústria Borracha 

Amazonas, sediada em São Paulo e o Prefeito Mello Reis concluiu as obras e 

inaugurou a escola em 1978. 

Desde sua origem, caracteriza-se por ser uma escola modelo no que se 

refere à implantação de projetos educativos. Com a entrada da diretora Olga 

Carmelita Stussi Coelho Rosa (com formação em Pedagogia), houve a construção 

junto à comunidade escolar de um projeto político pedagógico moderno, visando à 

contenção de evasão escolar e repetência.  

Em 1982, investiu-se em uma outra ação importante: para suprir a falta de 

recursos financeiros na aquisição de material didático-recreativo para a escola, 

implantou-se o projeto de utilização de sucata, como alternativa criativa, motivando a 

construção de jogos com esses materiais, depois completados pelos industrializados 

em 1986.  

Em 1993 foi inaugurada a Transitolândia, que marcou a escola como pioneira 

na educação para o trânsito. Em 1994, após a construção de mais oito salas, criou-

se o laboratório de Ciências e, em 2000, foi criado o Laboratório de Informática, 

propiciando o projeto de Informática na Educação, além de uma sala de vídeo. 

Pouco antes, em 1998, a escola tornou-se polo de atendimento ao aluno surdo e, 

em fevereiro de 2001, iniciou-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 Na mesma época, a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal de Juiz de 

Fora firmaram um convênio criando o Curso Pré-Vestibular Comunitário, sendo que 

a Escola Municipal Cecília Meireles cede o local ao Departamento de Políticas 
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Sociais que disponibiliza professores (alunos-bolsistas da UFJF), coordenadores e 

recursos didáticos. 

Atualmente, a escola é composta por dezesseis salas de aula, uma biblioteca, 

sala ambiente, laboratório de informática, laboratório de ciências, diretoria, sala dos 

professores, almoxarifado, secretaria, sala de vídeo, cozinha, dispensa, refeitório, 

onze instalações sanitárias, áreas cobertas e sala de reuniões. 

O comprometimento desta instituição de ensino com a sociedade é 

mensurável não só por sua modernização como também pelos prêmios 

conquistados: ganhou várias vezes o prêmio ―Escola do Ano‖, prêmio VOLVO de 

Segurança no Trânsito e também o primeiro lugar em concurso de cartazes, como o 

da VIII Semana do Meio Ambiente em 1993 e no concurso ―Água: sabendo usar não 

vai faltar‖, em 1996, promovido pela Belgo Mineira (ILUSTRAÇÕES 6 e 7). 

 

 

 

ILUSTRAÇÕES 6 e 7. Cartazes dos projetos desenvolvido pela empresa Belgo Mineira, em 
1993 e 1996. Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cecília Meireles. 
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A Escola recebeu prêmios na área ambiental: em 1996 ganhou o concurso 

―Minha cidade, meu futuro‖; prêmio Ama JF – de Ecologia 98; em 2002, 2003, 2004 

o prêmio Belgo de Meio Ambiente – Conscientizando o Educando para o Amanhã; 

também em 2004, concurso de redação de White Martins: a Indústria e o meio 

Ambiente – Programa Verde & White; e em 2009, concurso cultural – Nossa cidade, 

nosso lar. 

Em 1996 implantou projetos envolvendo o meio ambiente, como o trabalho de 

campo no Sítio Nosso Lar, no bairro Nova Califórnia, que solicitou aos alunos 

fazerem a observação das características do sítio, o reconhecimento da localização 

em termos espaciais e cuidados dispensados ao sítio. 

Em 1997, tendo como objetivo a contribuição do aluno na melhoria do meio 

ambiente, fez-se o projeto ―Água, desperdiçar hoje, beber o que amanhã?‖; em 

1998, criou-se o projeto ―Nova Era Rumo ao III Milênio; em 2000, o Programa Cuidar 

–  Educação para valores com base numa ética do amor, respeito e reverência pela 

vida em todas as manifestações – Instituto Souza Cruz; em  2001, Circuito 

Ambiental com o objetivo de estimular a atenção à Educação Ambiental.  

Em 2010, o projeto de Combate à Dengue com uma abordagem através da 

exposição de cartazes pela escola, incluindo uma receita caseira para repelir o 

mosquito transmissor da doença, com o intuito de ensinar as medidas de prevenção 

para evitar a proliferação do mosquito. 

Com o projeto ―Nova Era rumo ao III Milênio‖ (ILUSTRAÇÕES 8 a 10), 

mencionado anteriormente, ocorreu uma gincana para recolher o lixo no bairro, 

tendo como objetivo geral desenvolver a educação ambiental junto à comunidade, 

sensibilizando-a e conscientizando-a sobre as causas dos problemas ambientais, 

com a finalidade de melhorar a qualidade de vida. Esse projeto permitiu novas 

vivências como a criação do conselheiro ambiental, em que um aluno supervisiona 

os outros alunos de acordo com a maneira como descartam o lixo na escola. 

Também a Escola CM teve participação na Ecolatina Jovem em Belo Horizonte, que 

é direcionada aos alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental e visa desenvolver 

atividades de sensibilização socioambiental pautadas nas Metas do Milênio, com 

ações caracterizadas por seus efeitos multiplicadores, na medida em que se propõe 

a participação de diretores, professores e alunos. 
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ILUSTRAÇÃO 8. Coleta de lixo referente à gincana realizada pelos alunos e moradores 

do bairro Nova Era I durante o projeto ―Nova Era rumo ao III Milênio‖. Fonte: Arquivo da 
Escola Municipal Cecília Meireles. 

 
 
 

 

ILUSTRAÇÃO 9. Separação do lixo referente à gincana realizada pelos alunos e 
moradores do bairro Nova Era I durante o projeto ―Nova Era rumo ao III Milênio‖. Fonte: 
Arquivo da Escola Municipal Cecília Meireles. 
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ILUSTRAÇÃO 10. Participação da DEMLURB na coleta do lixo referente à gincana 
realizada pelos alunos e moradores do bairro Nova Era I durante o projeto ―Nova Era rumo 
ao III Milênio‖. Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cecília Meireles. 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 11. Caminhão da coleta seletiva da DEMLURB recolhendo o material 
coletado durante a gincana realizada pelos alunos e moradores do bairro Nova Era I durante 
o projeto ―Nova Era rumo ao III Milênio‖. Fonte: Arquivo da Escola Municipal Cecília 
Meireles. 
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Como consta no Plano de Ação Gestão (2009-2011) da Escola Municipal 

Cecília Meireles, esta procura cumprir seus princípios: ―Desenvolver no educando 

espírito crítico, criativo e responsável, capaz de adaptar-se à realidade concreta. 

Visa ainda a preparar o seu aluno para a participação na História, percebendo suas 

exigências, suas características e seus valores‖, tendo como foco o aluno e a 

comunidade em que ele se insere, buscando ―integrar os meios para chegar aos 

resultados‖,  

 

 

 

3.3 Caracterização da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade 

 

 

A Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade (ILUSTRAÇÃO 12), 

localizada no bairro Nova Era II, foi fundada em 04 de junho de 1988, para atender 

alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

 

 

Ilustração 12. Fachada da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade com cartaz 
motivador de mudanças. Arquivo pessoal dos autores do trabalho. Fonte: Arquivo pessoal 
dos autores. 
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A escola conta com projeto de dança, teatro e artes, grupos de estudo, 

literatura, inclusão digital e enturmação (reorganização de turmas) do 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental.  

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, o bairro Nova Era II 

apresenta uma infraestrutura deficiente no que diz respeito a transporte, saúde, 

saneamento básico, meios de comunicação, recreação e espaço físico para eventos 

sociais e culturais. 

Há registro de que os primeiros anos de funcionamento foram difíceis, porque 

não houve aceitação da comunidade do bairro, já que a escola foi construída em um 

campo de futebol. Há um relato no Projeto Político Pedagógico de que a Escola 

passou por administrações precárias, levando a não participação dos pais, 

depredações, arrombamentos, vandalismo, insatisfação profissional e transferência 

de alunos e que só mesmo a partir de 1992, com a proposta de união dos 

profissionais da escola, houve a conscientização da força e do desejo de mudança 

pela instituição de ensino, revertendo o quadro. 

De acordo com o PPP vigente, hoje o relacionamento com a comunidade se 

aprimorou, o que vem acontecendo ano após ano, especialmente através de 

reuniões, palestras, eventos sociais, caminhando assim para uma integração plena. 

Quanto à caracterização das famílias dos alunos desta instituição de ensino, 

quase em sua maioria, as famílias são constituídas de trabalhadores prestadores de 

serviços, como: motoristas, comerciários, encarregados, pedreiros e biscateiros, e 

ainda aposentados e donas de casa com dupla jornada de trabalho. Normalmente, 

residem em casas próprias financiadas pela Prefeitura Municipal ou então aluguel. 

Com isso, não possuem renda superior a três salários mínimos, com grau de 

instrução restrito – geralmente aos primeiros anos do Ensino Fundamental, porém, 

alguns poucos concluíram o Ensino Fundamental e Ensino Médio nesta escola.  

No PPP, consta que mesmo havendo dificuldade em conciliar trabalho e 

participação na escola, atualmente esta instituição de ensino é um espaço de 

referência sociocultural para a comunidade. A participação social em grupos 

organizados se restringe às igrejas, SPM (Sociedade Pró-Melhoramento), com 

reuniões na escola.  

Neste contexto de relação com o bairro, a escola desenvolveu, em 2008, o 

―Projeto Meio Ambiente‖ – apresentado na 1ª Conferência Mirim Municipal de 

Educação Ambiental, em Juiz de Fora – envolvendo as aulas de Matemática, 
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Ciências, História, Geografia e Coordenação Pedagógica, com turmas dos sétimos 

aos nonos anos (seis turmas) com o objetivo de formar cidadãos capazes de se 

respeitarem e respeitarem os outros e o meio em que vivem. A equipe responsável 

trabalha com a ideia de natureza, biodiversidade e ambiente integrados à realidade 

de todos. 

No que tange às ações, foram realizados debates em sala de aula e leituras 

sobre ecologia, com posterior confecção de cartazes e murais, informes, elaboração 

do panfleto ―Os dez mandamentos da vida‖, envolvendo o bairro, além da 

encenação da peça ―Problemas ecológicos em cena‖, da revista AMAE Educando, 

dirigida pelas professoras de matemática.  

No referido projeto, os alunos aplicaram questionários, realizaram entrevistas 

junto aos moradores locais e também fotografaram alguns problemas do bairro, 

como o acúmulo de lixo nas ruas, em terrenos vazios e no córrego.  

Frente aos problemas detectados, os alunos questionaram o que poderiam 

fazer para ajudar a comunidade. Além da mencionada peça encenada, os alunos 

receberam a tarefa de pesar o lixo de suas casas durante uma semana e, 

concomitantemente, pensarem em possíveis soluções para o problema de seu 

acúmulo. 

De acordo com os princípios norteadores desta instituição: ―a escola não 

pode ser vista apenas como um local de trabalho; deve ser ao mesmo tempo espaço 

de formação‖. Uma ativa gestão escolar possibilita o desenvolvimento de projetos, 

frutos de processo participativo e reflexivo que desenvolvem fatores sociais, étnicos 

e culturais junto à comunidade escolar e propicia a construção do conhecimento. 

Sendo assim, a Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade tem procurado um 

currículo que acolha a diversidade, que trabalhe e explique estas diferenças e que o 

mesmo seja flexível, enfatizando as atividades de aquisição de desenvolvimento da 

escrita e leitura. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

Os resultados foram obtidos tendo como base a revisão literária, as reuniões 

do grupo e a pesquisa de campo às Escolas Municipais Cecília Meireles e Carlos 

Drummond de Andrade, no primeiro semestre de 2010. 

Gostaríamos de destacar que não realizamos uma análise comparativa dos 

dados, ou seja, não fizemos uma distinção dos resultados obtidos com a avaliação 

das duas escolas estudadas, pois percebemos, através da observação dos locais 

estudados e da interpretação dos questionários, que as respostas dos envolvidos 

foram semelhantes. Portanto, não foi necessária tal distinção.  

 

 

 

4.1 Resultados do questionário aplicado à coordenação/direção 

 

 

De acordo com o questionário (ANEXO II - a), na Escola Municipal Carlos 

Drummond de Andrade, localizada no bairro Nova Era II, realizam-se projetos anuais 

de EA com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a relação meio ambiente e 

ser humano. Dentre os temas já abordados estão o aquecimento global, a 

alimentação saudável, a produção de lixo e a higiene pessoal.   

A escola participa de concursos e projetos ambientais de empresas locais e 

envolve-se em campanhas de sensibilização com a comunidade, para melhorar o 

espaço e as condições de higiene do bairro. 

 Na Escola Municipal Cecília Meirelles, localizada no bairro Nova Era I, em 

1988 iniciou-se o projeto ―Nova Era Rumo ao Terceiro Milênio‖ e, desde então, de 

acordo com a diretora, o tema EA passou a fazer parte do projeto político 

pedagógico desta instituição. Atualmente, são desenvolvidos pela escola o projeto 

―Alunos Conselheiros Ambientais‖ e um projeto de combate à dengue. 

Sobre as atividades realizadas pela escola, que envolvem a comunidade, a 

responsável pela direção afirmou que gincanas ambientais já foram desenvolvidas, 
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porém ela considera desnecessária a continuidade dessa atividade, uma vez que 

acredita que a comunidade do bairro está consciente da problemática ambiental. 

 Em ambas as escolas, há exposições sobre a temática ambiental, mas não foi 

citado como ocorrem. Feiras de ciências, visitas a museus, parques ecológicos, 

estações de tratamento de água e esgoto bem como aterros sanitários não foram 

mencionadas, porém a direção da Escola Municipal Cecília Meirelles afirmou que 

organiza passeios aos museus do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. 

 Com relação à adoção de práticas sustentáveis, na Escola Municipal Carlos 

Drummond de Andrade, já houve a tentativa de separar papel, vidro e outros 

materiais recicláveis, todavia, segundo a coordenadora da escola, a coleta seletiva 

não atende ao bairro Nova Era II, fato que para ela inviabiliza a reciclagem. A escola 

não utiliza papel reciclado, mas evita o uso de embalagens descartáveis. Na cantina, 

a merenda fornecida aos alunos não inclui enlatados e os resíduos orgânicos são 

recolhidos para alimentar criações de suínos presentes no bairro. Nessa instituição, 

não há jardins nem hortas.  

 A direção da Escola Municipal Cecília Meirelles afirma que a instituição pratica 

a reciclagem e que os resíduos recicláveis produzidos são recolhidos pela coleta 

seletiva do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) da cidade, 

porém não há compostagem dos resíduos orgânicos. Não se utiliza papel reciclado e 

as embalagens descartáveis são apenas usadas em festas temáticas. Nesta escola, 

a merenda escolar é preparada de acordo com a Lei Municipal nº 18.372/2009 

conhecida como Lei da Merenda Saudável. Há horta e jardins nesta escola.  

 As duas escolas promovem iniciativas de redução de energia, e há, quando 

necessário, a manutenção dos equipamentos dos sistemas de água e esgoto para 

detectar perdas e fugas, no entanto não existe comissão de gestão ambiental que 

zele pela melhoria e conservação dessas escolas.   

 As escolas contam com aparelhos de DVD e data show e computadores que 

podem auxiliar o aprendizado da EA, contudo não foi mencionado o uso destes 

aparelhos para esse fim. 
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4.2 Resultados do questionário aplicado aos professores 

 

Os professores responderam ao questionário (ANEXO II - b) e primeiramente 

preencheram informações quanto à disciplina e às turmas em que lecionam e, 

quanto à sua formação acadêmica e capacitação na área ambiental, e estas 

informações constam nos Quadros a seguir (QUADROS 2 a 7): 

  

Quadro 2 - Perfil do professor ―A‖: 

Disciplina Ciências 

Turmas (Ensino Fundamental) 6º ao 9º ano 

Graduação Ciências Biológicas 

Pós-graduação Educação – Linha de pesquisa: Educação Ambiental 

Capacitação na área ambiental Tratamento de resíduos; Preservação ambiental 

 

 
 
Quadro 3 - Perfil do professor ―B‖: 

Disciplina Português, Matemática, Geografia, História e Ciências 

Turmas (Ensino Fundamental) 4º ano 

Graduação Pedagogia 

Pós-graduação Alfabetização e linguagem 

Capacitação na área ambiental Não 

 

 
 
Quadro 4 -  Perfil do professor ―C‖: 

Disciplina Matemática 

Turmas (Ensino Fundamental) 7º e 8º anos 

Graduação Matemática 

Pós-graduação Matemática 

Capacitação na área ambiental Não 

 
 
 
Quadro 5 - Perfil do professor ―D‖: 

Disciplina Matemática 

Turmas (Ensino Fundamental) 7º e 9º anos 

Graduação Matemática 

Pós-graduação Matemática 

Capacitação na área ambiental Não 
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Quadro 6 - Perfil do professor ―E‖: 

Disciplina Geografia 

Turmas (Ensino Fundamental) 7º ao 9º ano 

Graduação Geografia 

Pós-graduação Geografia e Gestão do Território e Psicopedagogia 

Capacitação na área ambiental Não 

 

 
 
Quadro 7 - Perfil do professor ―F‖: 

Disciplina História, Geografia e Ciências 

Turmas (Ensino Fundamental) Não respondeu 

Graduação Normal Superior 

Pós-graduação Educação inclusiva 

Capacitação na área ambiental Não / Porém declarou estudar o tema 

 

 

 

Todos os professores afirmaram a necessidade de trabalhar a EA, e para 

eles, esse tema perpassa todas as disciplinas e é trabalhado diretamente no 

desenvolvimento das mesmas – sendo que alguns declararam que a EA é 

trabalhada principalmente nas áreas afins (ciências e geografia) – com aulas 

planejadas e em situações que surgem e mostram a necessidade mais urgente em 

trabalhá-la, e através de projetos interdisciplinares ao longo do ano letivo. 

Para alguns não há dificuldade em trabalhar a EA (professor ―B‖ e ―E‖), para 

outros a dificuldade está em convencer as pessoas (professor ―C‖ e ―D‖), na falta de 

tempo para a organização de atividades (professor ―A‖) e na elaboração de projetos 

multidisciplinares (professor ―F‖). 

Quanto ao favorecimento da disciplina ao enfoque ambiental e sobre o 

método de ensino empregado, os professores que lecionam matemática (professor 

―C‖ e ―D‖), quanto ao enfoque, responderam que às vezes esse tema é levantado 

quando tratam a coleta de dados (estatística), unidades de peso, unidades de 

medida e dinheiro. Para o professor de geografia (professor ‖E‖) tratar o tema é 

possível uma vez que é estudado o espaço físico, e para o professor de ciências 

(professor ―A‖) é dado um enfoque crítico e o método é a discussão do cotidiano. Os 

professores ―C‖, ―D‖ e ―E‖ não responderam quanto ao método de ensino, e os 

outros que não foram citados, não responderam à pergunta. 
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Já na opinião do professor ―F‖: ―a EA é um tema amplo, que envolve mais do 

que ensinar conceitos e expor problemáticas. Cabe às escolas e aos educadores 

trabalharem a EA, focando não apenas os „problemas ambientais‟ mas também as 

questões políticas, econômicas, culturais e sociais. Devem-se objetivar mudanças 

de comportamento pessoal, mudanças de valores, de atitudes, de ações de 

cidadania que resultem, de fato, em mudanças socioambientais. Esta é uma tarefa 

desafiadora, por isso é necessário a utilização de todos os recursos disponíveis: 

desde um livro didático até um projeto transdisciplinar. O importante é diversificar e 

utilizar recursos e métodos que realmente sejam eficazes em sensibilizar os 

educandos quanto à necessidade de agir de modo responsável e consciente a fim 

de contribuir para um ambiente saudável.‖ 

Quanto ao desenvolvimento de projetos com a temática ambiental, o 

professor ―C‖ nunca desenvolveu um projeto sobre o tema, o professor ―B‖ não 

respondeu adequadamente a pergunta, dizendo apenas que trabalhar a EA já faz 

parte do planejamento da escola. Já o professor de ciências (professor ―A‖) 

desenvolveu um projeto intitulado ―Espaços laboratoriais de Educação Ambiental‖, 

porém não o descreveu. O professor de matemática ―D‖ apresentou uma peça 

teatral intitulada ―Problemas ambientais em cena‖, esta peça fazia parte do ―Projeto 

meio ambiente‖ (ANEXO III) desenvolvido pela escola (na qual o professor ―E‖ 

também participou) e, posteriormente foi apresentada na Conferência Municipal do 

Meio Ambiente em 2008. O professor ―F‖ desenvolveu vários projetos em todas as 

escolas em que trabalhou, sendo o mais recente (nesta escola) ligado à visita dos 

alunos à empresa Arcelor Mittal, em que questões envolvendo a EA foram 

discutidas, registradas e avaliadas de forma individual e coletiva. Outro projeto 

desenvolvido em 2009 envolveu mudanças de atitude nos alunos quanto à limpeza 

do refeitório durante e após a merenda, porém não foi descrito se com o projeto os 

alunos ainda colocam em prática essa iniciativa.   

Quando perguntados sobre a importância da transversalidade do ensino, o 

professor ―F‖ respondeu que a EA não é uma disciplina e sim um tema transversal, 

sendo assim deve perpassar todas as disciplinas constantes do currículo. O 

professor de geografia (professor ―E‖) respondeu que ela é muito importante, pois 

favorece a diversificação e a integração do trabalho. Os professores de matemática 

(professores ―C‖ e ―D‖) provavelmente desconhecem o termo transdiciplinaridade, 

uma vez que responderam que ela é importante, pois é através da educação que 
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mudaremos a realidade do mundo e que assim poderemos conscientizar as pessoas 

do papel delas nesse processo, a começar pelos alunos. O professor ―B‖ acha 

importante, mas acredita que ainda é um desafio ―ligar‖ todas as disciplinas e 

conteúdos da educação formal. Já o professor ―A‖ pergunta: ―Existe algum lugar 

(espaço formal de educação) que ocorra a transdisciplinaridade?‖. 

Perguntamos a eles se outros colegas abordam as questões ambientais ou 

desenvolvem programas com essa temática na escola e quais seriam o enfoque e 

metodologia utilizados por eles. Os professores ―A‖, ―B‖,―E‖ e ―F‖ responderam 

apenas que há colegas que desenvolvem, mas não responderam quanto ao enfoque 

e metodologia. Os professores ―C‖ e ―D‖ disseram que há colegas que trabalham a 

coleta de lixo (papel), mas não descreveram o método.  

Quanto ao conhecimento e uso de materiais de apoio para a EA os 

professores reponderam de acordo com os quadros a seguir (QUADRO 8 a 13): 

 
 
Quadro 8 - Quanto ao conhecimento e uso de material de apoio ―Política Nacional do Meio Ambiente‖  

                   pelo professor: 

Material de apoio Política Nacional do Meio Ambiente 

Usada com frequência Professor ―A‖ 

Conhecida Professores ―B‖, ―C‖, ―E‖ e ―F‖ 

Desconhecida Professor ―D‖ 

 

 

Quadro 9 - Quanto ao conhecimento e uso de material de apoio ―Política Nacional da Educação  

                    Ambiental‖ pelo professor: 

Material de apoio Política Nacional da Educação Ambiental 

Usada com frequência Professores ―A‖ e ―F‖ 

Conhecida Professores ―B‖, ―C‖ e ―E‖ 

Desconhecida Professor ―D‖ 

 

 

Quadro 10 - Quanto ao conhecimento e uso de material de apoio ―Agenda 21‖ pelo professor: 

Material de apoio Agenda 21 

Usada com frequência Professores ―A‖ e ―E‖ 

Conhecida Professores ―B‖, ―D‖, e ―F‖ 

Desconhecida Professor ―C‖ 

 
 
 
Quadro 11 - Quanto ao conhecimento e uso de material de apoio ―Carta da Terra‖ pelo professor: 

Material de apoio Carta da Terra 
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Usada com frequência Professor ―E‖ 

Conhecida Professores ―A‖, ―B‖, ―D‖ e ―F‖ 

Desconhecida Professor ―C‖ 

 

 

Quadro 12 - Quanto ao conhecimento e uso de material de apoio ―Declaração de Tbilisi‖ pelo  

                       professor: 

Material de apoio Declaração de Tbilisi 

Usada com frequência Professor ―A‖ 

Conhecida Professores ―B‖, ―F‖ 

Desconhecida Professor ―C‖, ―D‖, ―E‖ 

 

 

Quadro 13 - Quanto ao conhecimento e uso de material de apoio ―Parâmetros Curriculares Nacionais  

                    (PCNs)‖ pelo professor: 

Material de apoio PCNs 

Usado com frequência Professores ―A‖, ―B‖, ―C‖, ―E‖ e ―F‖ 

Conhecido Professores ―D‖ 

Desconhecido  

 

 

Quanto ao grau de importância para o ensino da EA, tendo como base os 

princípios fundamentais da EA (lei nº 9.795 de 1999), o professor ―A‖ não respondeu, 

os professores ―B‖, ―D‖ e ―F‖ consideraram todas as afirmativas com um alto grau de 

importância, o professor ―C‖ e ―E‖ consideraram de menor importância em relação às 

demais afirmativas, o pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas, sendo que 

o professor ―C‖ considerou, ainda com uma menor relevância no ensino da EA, o 

enfoque holístico e o democrático e a continuidade e permanência da EA no 

processo educativo.  

Sobre o desenvolvimento de uma visão crítica nos alunos ao tratar a 

abordagem ambiental, o professor ―A‖ não respondeu, o professor ‖B‖ respondeu 

que é imprescindível que seja desse modo, o professor ―C‖ respondeu que 

desenvolve essa visão nos alunos, o professor ―D‖ respondeu que é dessa forma 

que é possível mostrar aos alunos que o futuro depende de suas ações, o professor 

―E‖ respondeu que esta é a questão chave e por fim, o professor ―F‖ respondeu que 

este é um dos fundamentos e objetivos da EA. 

Em relação à maneira como a EA se relaciona com comportamentos e 

atitudes das pessoas que convivem no espaço escolar, o professor ―A‖ não 
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respondeu; o professor ―B‖ respondeu que é através da EA que podemos viver com 

qualidade; os professores ―C‖ e ―D‖ responderam com esta relação há menos 

desperdício, reciclagem, coleta seletiva e ambientes mais limpos; o professor ―E‖  

que isso proporciona respeito ao ambiente escolar: jogar lixo no lixo, separar o lixo, 

manter a sala limpa etc.; e o professor ―F‖ respondeu que há uma estreita relação, 

pois a escola é um dos ambientes onde todos devem ter atitudes que revelam a EA, 

o que inclui cada educador, cada funcionário, cada aluno, cada indivíduo da 

comunidade onde a escola está inserida. 

Foi pedido aos professores para exemplificar, caso ele se preocupe em 

mostrar para os alunos, a relação entre o que é ensinado e a realidade na qual eles 

estão inseridos. O professor ―A‖ não respondeu; o professor ―B‖ disse que cada ação 

dos alunos influencia seu dia a dia, como por exemplo, atitudes de prevenção; o 

professor ―C‖ disse que mostra aos alunos a realidade das pessoas que sobrevivem 

de materiais reciclados e, consequentemente, ajudam na preservação do meio 

ambiente; o professor ―D‖ tenta mostrar para os alunos a realidade das pessoas que 

sobrevivem da reciclagem e que em função disso colaboram com a preservação do 

meio ambiente; o professor ―E‖ mostra aos alunos que não podemos resolver o 

problema do desmatamento na Amazônia, mas podemos ajudar na não poluição do 

córrego do bairro; e o professor ―F‖ disse que um exemplo simples seria observar a 

própria merenda das crianças: o que eles consomem, como é destinado o lixo, como 

determinados alunos se comportam em relação ao destino de uma simples 

embalagem do produto consumido, como eles utilizam a água do bebedouro etc.  

Os professores foram perguntados se procuram enfatizar os problemas locais 

quando abordam um conteúdo ambiental e se indicam possíveis soluções. O 

professor ―A‖ não respondeu; o professor ―B‖ respondeu que é necessário buscar 

juntamente com os alunos possíveis soluções; o professor ―B‖ respondeu apenas 

que enfatiza; o professor ―D‖ disse que tenta mostrar aos alunos que muitas vezes 

as soluções dependem das nossas ações do dia a dia; o professor ―E‖ exemplificou 

esta questão na questão anterior quando disse que poderiam ajudar na não poluição 

do córrego do bairro; e o professor ―F‖ disse que a educação ambiental deve 

começar nos espaços de vivência da criança, na sua casa, escola e comunidade. 

Quanto aos problemas ambientais ocorridos em Juiz de Fora, os professores 

foram perguntados quais deles já foram trabalhados com seus alunos.  O professor 

―A‖ não respondeu; o professor ―B‖ trabalhou sobre a dengue (sobre a falta de 
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mudança de comportamento), sobre a questão do lixo, consumo consciente dos 

recursos naturais, dentre outros; o professor ―C‖ já trabalhou a poluição, o lixo etc.; o 

professor ―D‖ trabalhou a poluição, os lixões, problemas das encostas (por exemplo, 

no bairro Santa Tereza); o professor ―E‖ trabalhou o deslizamento de terras, a 

poluição do rio Paraibuna e enchentes; e o professor ―F‖ trabalhou questões 

relacionadas ao rio Paraibuna, à energia elétrica, o sistema de tratamento de água e 

esgoto, a conservação das obras de artes reproduzidas nos pontos de ônibus da 

cidade etc.  

E por fim, foi perguntado aos professores se eles acreditam que o 

desenvolvimento de projetos com alunos e a comunidade local possa contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e como seria o processo para 

desencadear a cooperação entre a escola e a comunidade, no que se refere ao meio 

ambiente. O professor ―A‖ não respondeu; o professor ―B‖ respondeu apenas que 

acredita que seja um longo processo de conscientização; os professores ―C‖, ―D‖ e 

―E‖ disseram que os alunos passam adiante tudo o que aprendem e que é possível 

trazer a comunidade para a escola para participar de projetos ou então apresentar 

para a comunidade os projetos feitos pela escola; o professor ―F‖ acredita que o 

ideal é o desenvolvimento de todos os docentes, discentes e comunidade, mas que 

enquanto isso não acontece é necessário fazer sua parte enquanto educador (a). 

 

 

4.3 Resultados do questionário aplicado aos alunos 

 

 

É importante ressaltar que os alunos residem nos bairros estudados ou em 

bairros próximos às escolas estudadas.  

Responderam ao questionário (ANEXO II - c), alunos do 5º ao 9º do Ensino 

Fundamental. Eles afirmaram que a preocupação com o meio ambiente não é 

exagerada e que mesmo que os problemas ambientais sejam gigantes nós podemos 

resolvê-los e, disseram que o conforto que a exploração dos recursos naturais 

trazem para as pessoas não é mais importante que a preservação do meio 

ambiente.  

Perguntamos aos alunos quais os assuntos são discutidos em sua escola. 

Quanto ao tratamento de esgoto e água, doenças transmitidas pela água 



 53 

contaminada, leis e convenções sobre o meio ambiente e o consumo exagerado, 

todos os alunos afirmaram que esses temas são discutidos.  Também apontaram o 

fogo (prevenção, efeitos negativos); agrotóxicos (riscos para a saúde, danos 

ambientais), caça ilegal; maus tratos de animais; espaços verdes (florestas, parques) 

protegidos por lei; poluição do ar e da água; poluição visual (outdoor, cartazes e 

faixas nas ruas); lixo (redução e reciclagem); além das florestas (importância e 

preservação). 

Os alunos também afirmaram que já ouviram falar sobre a educação 

ambiental e que gostariam que a escola desenvolvesse projetos. Disseram que já 

participaram de algum passeio ecológico promovido pela escola, embora alguns 

alunos da E. M. Cecília Meireles responderam que não participaram. Alguns alunos 

solicitaram que houvesse uma disciplina específica sobre o meio ambiente. 

Todos afirmaram que as campanhas e projetos ambientais promovidos pelas 

escolas contribuem para preservar o meio ambiente; que a questão ambiental não é 

mais um modismo; que pequenas mudanças em seus hábitos de consumo, 

alimentação e transporte podem contribuir para a melhoria da qualidade da vida e 

para a conservação do meio ambiente.  

Quanto à presença de catadores de lixo no bairro, a maioria dos alunos 

declarou que existem, porém quando foram perguntados se entregam seu lixo a 

eles, a maioria declarou que não entrega. Os alunos de ambas as escolas alegaram, 

em sua maioria, não participar de projetos ambientais.  

Os alunos apontaram como atores sociais responsáveis pela recuperação do 

meio ambiente degradado todos os itens que abordamos: os cientistas, os 

empresários, o governo, as igrejas, as entidades ecológicas, as escolas, as 

associações de bairro e eles próprios.  

Os alunos foram perguntados se conversam com seus pais sobre o que 

aprendem na escola sobre o meio ambiente, alguns deles consideram que a escola 

não enfatiza o meio ambiente, sendo algumas respostas: ―Não converso porque na 

escola é raro falar sobre o meio ambiente‖ e ―Não converso porque a escola não fala 

isso‖; outros mostraram desinteresse no conhecimento ou na solução dos 

problemas; e outros responderam que falam com os pais sobre lixo, reciclagem, 

queimadas, desmatamento, poluição e aquecimento global, sendo que em uma 

resposta um aluno exemplificou: “Mãe, você sabia que a queimada causa o efeito 

estufa?”. 
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Nesse contexto, quando perguntamos para os alunos se os seus pais 

contribuem para a melhoria do meio ambiente, a maioria confirmou que sim, 

lembrando que seus pais reciclam, separam o lixo seco e molhado, não jogam lixo 

nas ruas, córregos ou encostas, economizam energia elétrica e água, e não fazem 

queimadas ou deixam água parada. Sendo que muitos responderam: “Eles jogam 

lixo no lixo”. 

Sobre o quesito participação em projetos ambientais desenvolvidos por suas 

escolas, quando perguntados se seus pais participariam, a maioria respondeu que 

sim, embora argumentassem que alguns de seus pais não teriam tempo para 

participar porque trabalham muito.  

Indagados sobre em quais disciplinas aprendem sobre o meio ambiente e o 

que aprendem, a maioria dos alunos respondeu que aprendem o assunto em 

ciências e geografia, alguns apontaram também que algumas vezes o assunto é 

trabalhado nas aulas de história e português e um aluno respondeu: “Em todas as 

matérias, menos matemática”. Eles responderam que aprendem a cuidar do meio 

ambiente, a economizar energia elétrica e água, que não podem jogar lixo nas ruas 

e nos rios e que não se deve desmatar a natureza. Alguns disseram que não 

lembram o que aprenderam.  

Também foram perguntados se gostariam de participar de projetos 

envolvendo a questão ambiental, e os projetos mais apontados foram os 

relacionados à reciclagem, também mencionaram o replantio de árvores, passeios 

sobre o meio ambiente, projetos de conscientização ambiental, limpeza, coleta de 

lixo e alguns responderam apenas que gostariam de participar de qualquer um que 

fosse para “o nosso bem e do planeta” ou “para melhorar Juiz de Fora”.   

Quando perguntados sobre quais dos itens que abordamos nos questionários 

seriam considerados problemas ambientais, alguns alunos consideraram todos os 

itens, sendo que alguns destes itens foram considerados por todos: poluição dos rios 

e suas nascentes; esgoto a céu aberto; aumento de vetores transmissores de 

doenças (ratos, baratas, outros); bueiros entupidos; lixo nas ruas e fumaça de 

indústrias e transportes. Mas alguns alunos desconsideraram os itens a seguir: o 

uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras; lixões a céu aberto; barulho de 

buzina e música alta; enchentes; outdoors, faixas e cartazes nas ruas; efeito estufa e 

aquecimento global; terremoto e furacões; extinção de espécies animais e vegetais; 

consumo exagerado; falta de áreas verdes (parques ecológicos, praças, museus, 
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etc.); descarte indevido de resíduos; trânsito congestionado; corte de árvores; 

ausência de usinas de reciclagem; desperdício de água; desperdício de alimentos; 

deslizamentos de terra; ausência de vegetação nas ruas; queimadas; doenças da 

água não tratada e contaminação do solo. 

A maioria dos alunos afirmou que existem problemas ambientais em Juiz de 

Fora e em seus bairros. Apontaram como problemas as enchentes, corte/destruição 

de árvores, poluição dos rios e suas nascentes, lixões a céu aberto, falta de 

tratamento de esgoto, desperdício de água, bueiro entupido, queimadas, lixos nas 

ruas, desmatamento, água parada, moradia irregular, deslizamento de terra, 

poluição do Rio Paraibuna, sujeira no Parque Halfeld e cobraram também a falta de 

parques e áreas de lazer, inclusive citaram a falta de cuidado e de capina na praça 

de seu bairro. Disseram que se sentem incomodados devido ao risco da dengue e 

por causa do mau cheiro e barulho. Outros ressaltaram que depois quem sofre com 

a poluição são eles mesmos, pois a cidade fica suja, as águas dos rios transbordam 

e alagam suas casas e prejudicam a saúde. Disseram que para solucionar esses 

problemas é necessário “colocar lixeiras nas ruas”, “Avisar a todos”, “Falar com os 

responsáveis”. Outros acreditam que não há solução: “Se a prefeitura não ajuda, 

quem sou eu para ajudar” e “Eu sei que mesmo que eu faça a minha parte, algumas 

pessoas inconscientes não vão fazer”. 

Perguntamos aos alunos se o desenvolvimento de projetos de educação 

ambiental pela escola ajudaria na melhoria da qualidade de vida dos moradores do 

bairro e quais seriam esses projetos, os alunos responderam que ajudaria sim e que 

com isso haveria mais empregos e ajudaria a combater a dengue. Citaram alguns 

projetos, como: palestra sobre poluição, passeatas pelos bairros com cartazes e 

folhetos, projetos de limpeza e conscientização ambiental, reciclagem, plantio de 

árvores nas ruas e nas praças, separação do lixo, colocação de grades nos bueiros, 

fábricas de reciclagem e mais áreas verdes e de lazer. ―Um dos alunos propôs dividir 

grupos de no máximo cinco pessoas e sair pelas ruas recolhendo o lixo, outros 

disseram: ―Meu bairro é um lixo‖, ―Eu acho que o Presidente e o Prefeito deveriam 

ajudar a cidade e o país, obrigado‖ e ―Plantar mais nos terrenos vazios”. 

Quanto a passeios desenvolvidos pela escola e a estações de tratamento de 

água e esgoto, os alunos afirmaram não ter realizado essas visitas. 

Em referência ao lixo que é produzido em suas casas, bairro e cidade, 

perguntamos para onde vai esse lixo e quais os tipos de problemas ambientais que 
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esse lixo pode causar. Os alunos disseram que o lixo vai para lixões, depósitos de 

lixo e aterros sanitários. Citaram como problemas ambientais gerados pelo lixo, a 

poluição do ar, do solo, dos lençóis freáticos, enchentes e doenças, porém não 

souberam dizer quais seriam as doenças.  

Sobre a existência de coleta seletiva no bairro e na cidade, os alunos 

disseram que existe a coleta, porém, talvez tenham confundido com a simples coleta 

de lixo, pois disseram que a coleta contribuiria para diminuir os problemas 

ambientais, como: não deixar a rua suja e não causar doenças. Um dos alunos 

mencionou a Cesama como a responsável pela coleta e disse que ela não é feita 

todos os dias, outro disse que não há coleta porque faltam trabalhadores, caminhões 

e lugares apropriados para jogar o lixo.  

Quanto à questão tão divulgada nos dias de hoje sobre o aquecimento global, 

observou-se que alguns alunos não responderam o significado do termo, alguns 

disseram não saber o que fazer para sua redução, enquanto outros responderam o 

aquecimento global pode ser reduzido não jogando lixo na rua, nos rios, com a 

reciclagem dos lixos, economizando água e saindo menos de carro. 

Os alunos apontaram os rios, os oceanos, as montanhas, os animais, as 

plantas, os sítios, as praças, as igrejas, as suas casas, eles e as suas famílias como 

integrantes do meio ambiente, também afirmaram que, mesmo que o Brasil tenha 

uma natureza rica, é preciso controlar a exploração dos recursos naturais. Afirmaram 

que os defensores do meio ambiente não perturbam e que não é normal que o 

ambiente seja destruído ou poluído para que haja empregos. E afirmaram ainda que 

há muito lixo jogado nas ruas de seus bairros e cidade.  

Sobre os meios em que têm acesso a informações sobre o meio ambiente, os 

alunos, em sua maioria, marcaram as opções: livros, televisão, jornais, pais e 

professores. Alguns não apontaram rádio e Internet e, outros apontaram como 

outras fontes seus parentes (primos, avós) e a igreja.  

 

 

4.4 Resultados da percepção do grupo quanto à pesquisa de campo 

 

 

Tendo como base a revisão literária, as reuniões do grupo e a pesquisa de 

campo às Escolas Municipais Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade, 
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pudemos perceber alguns pontos importantes para discussão que giram em torno da 

inter/transdisciplinaridade, temporalidade de projetos, participação discente, 

capacitação docente e metodologia de ensino. 

Cabe destacarmos que alguns professores e alunos não responderam a 

algumas questões, outros apresentaram respostas bastante sucintas, enquanto 

outros deram uma maior atenção ao respondê-las.  

Nas duas instituições da rede municipal de ensino em questão, observamos 

um aspecto importante entre inter/transdisciplinaridade e integração. Iniciamos com 

a pergunta feita por um professor, com capacitação na área ambiental, quando 

respondeu ao questionário: ―Existe algum lugar (espaço formal de educação) que 

ocorra a transdisciplinaridade?‖. 

Percebemos que a EA é dificilmente integrada permanentemente aos 

programas educativos discutidos nas aulas, ou seja, a interdisciplinaridade é de 

difícil execução e entendimento, sendo a EA abrangida, principalmente em projetos 

extracurriculares. 

Notamos que, para os professores, tal enfoque inter/transdisciplinar é difícil de 

se executar e, consequentemente, para os alunos torna-se difícil entender e 

relacionar os conteúdos das disciplinas do ensino formal com o aprendizado da EA, 

como por exemplo, eles apresentaram uma tendência a indicar somente aspectos 

naturais como integrantes do estudo da EA, ficando de fora temas como política, 

religião e cultura e, ainda, mencionaram que gostariam que a EA fosse discutida em 

uma disciplina específica.  

Além disso, esses projetos normalmente são temporários e superficiais, 

sendo comumente, anuais, abordando temas mais globais, bem como, a água, 

aquecimento global, poluição, dengue e, principalmente a produção de lixo – 

assunto mais comumente destacado pela direção/coordenação, professores e 

alunos. Geralmente, esses projetos ambientais anuais são de empresas locais e já 

chegam prontos para ser aplicado pelo professor, citando a fala de uma das 

diretoras: “Os projetos chegam mastigados”. Ou seja, são poucos os projetos 

desenvolvidos pelos professores e, principalmente, pelos alunos.  

Tal temporalidade e superficialidade contrariam o fato de que a EA deve 

ocorrer de forma contínua e permanente e, ainda, por não serem elaborados pelos 

alunos, dificultam o desenvolvimento de uma visão crítica para que sejam atuantes 

na preservação ambiental, pois para isso, devem ser constantemente postos a 
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solucionar os problemas e não apenas reproduzir conceitos e colocar em prática 

soluções prontas. 

De acordo com Lima (1998), tal fato está relacionado à educação 

convencional, conservadora, de tendência monodisciplinar, desintegrada da 

realidade comunitária e da participação social, acrítica e autoritária, bem como 

projetos ambientais com enfoque superficial, despolitizador e que atentam apenas 

para os efeitos do problema, sem questionar suas origens e causas profundas, 

representam um obstáculo à mudança de consciência e atitudes.   

Tais questionamentos nos levam a pensar que a metodologia de ensino 

empregada é deficitária, o que enfraquece a relação ensino aprendizagem e, 

portanto, dificulta que a EA seja compreendida como um conjunto de valores e 

práticas ambientais que devem ser vivenciados no dia a dia. 

As percepções citadas acima se justificam nas visitas realizadas e nos 

questionários aplicados, em que pudemos observar que embora todos considerem 

importante trabalhar a EA, e para eles, esse tema deve perpassar todas as 

disciplinas, é mais comum trabalhar o assunto nas disciplinas de Ciências e 

Geografia, conforme mencionado por professores e alunos. Sendo que para os 

professores a dificuldade em trabalhar a EA está em convencer as pessoas, na falta 

de tempo para a organização de atividades e na elaboração de projetos 

transdisciplinares. 

Comprovando o enfoque superficial, podemos observar na Escola Carlos 

Drummond de Andrade, que, no que se refere ao descarte de lixo há a presença de 

lixeiras específicas para a separação de material reciclável, mas tal separação não é 

feita. Inclusive algumas alunas declararam que não separam o lixo, pois isso nunca 

foi pedido. E, segundo a diretora, o fato de a coleta seletiva municipal não atender 

ao bairro torna inviável a reciclagem. Ou seja, menciona-se constantemente aos 

alunos a reciclagem, mas essa prática não ocorre na escola.  

Um fator negativo foi a pouca ocorrência de exposições sobre a temática 

ambiental. Não há feiras de ciências e não foram mencionados: visitas a parques 

ecológicos, a aterros sanitários e a estações de tratamento de água e esgoto – fato 

declarado tanto pela coordenação, quanto pelos alunos.  

Outro aspecto desfavorável foi a percepção da comunidade em relação aos 

problemas socioambientais, sendo destacado pelos moradores apenas problemas 
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como a produção de lixo, a falta de capina, buracos nas vias e abandono da praça 

pública. 

Um ponto importante que merece ser mencionado, quanto à direção das 

escolas, foi a fala de ambas as diretoras, sendo que uma delas disse que não 

aguenta mais ouvir falar sobre meio ambiente e a outra declarou que não é mais 

necessário o desenvolvimento de gincanas ambientais, pois a comunidade do bairro 

está consciente da problemática ambiental. 

E embora a Escola Municipal Cecília Meireles apresente um bom histórico 

relacionado ao desenvolvimento de projetos voltados à temática Meio Ambiente, 

atualmente ela vem sendo trabalhada de forma semelhante à literatura estudada, 

não se destacando a abordagem da EA fielmente tal como preconizado pela lei, 

ocorrendo da mesma forma na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade. 

Podemos citar também como desfavorável, quanto à abordagem da EA, o fato 

de os professores não responderem sobre a metodologia de ensino empregada, e 

também reclamaram da falta de tempo e da dificuldade de um envolvimento de 

todos em projetos. Ou seja, os professores ainda não se capacitaram para trabalhar 

a EA; tal percepção é confirmada uma vez que a maioria dos docentes que 

responderam ao questionário não possui capacitação na área ambiental e alguns 

declararam desconhecer a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional 

de Educação Ambiental, a Agenda 21, a Carta da Terra e também a Declaração de 

Tbilisi.  

Outro exemplo para a falta de metodologia adequada à abordagem da EA é o 

discurso utilizado pelos entrevistados de que para desencadear a cooperação entre 

a escola e a comunidade, no que se refere ao meio ambiente, é necessário um 

longo processo de conscientização, sem que se mencione como seria um caminho 

para tal.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, deve haver a 

capacitação de recursos humanos, de maneira a incorporar a dimensão ambiental 

na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e 

modalidades de ensino.  

Diante do exposto, perguntamos até que ponto os cursos de graduação 

freqüentados pelos professores e os cursos de atualização oferecem capacitação 

adequada e necessária para ensinar a seus alunos atitudes e valores para atuarem 
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permanentemente na promoção de um meio ambiente socialmente, 

economicamente e ecologicamente equilibrado? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O debate sobre a EA vem ganhando, nos últimos anos, muitos enfoques, 

visando à conservação do meio ambiente e a sua sustentabilidade. No entanto, as 

escolas não parecem acompanhar o ritmo dessas ideias e nem as recomendações 

da Conferência de Tbilisi que atribuem a elas a função de transformar atitudes e 

comportamentos para que todos os indivíduos da sociedade tenham consciência das 

suas responsabilidades e atuem de forma sustentável.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) têm como principal efeito 

provocar uma reflexão acerca da função da escola, visando a ensinar os chamados 

temas transversais – que são temas sociais urgentes. Todavia, há inúmeras 

dificuldades em compreender as propostas de forma suficiente para torná-las 

executáveis. 

 Foram estas dificuldades que pudemos perceber no nosso estudo, ou seja, 

nas duas instituições da rede municipal de ensino avaliadas, a EA é trabalhada de 

maneira semelhante à literatura estudada. 

 Nota-se que o ensino da EA consiste em atividades esporádicas e 

superficiais, normalmente restritas às disciplinas de Ciências e Geografia. Sendo as 

principais dificuldades encontradas pelos professores as questões referentes à 

estrutura da escola, e também às relacionadas à motivação, capacitação e 

compreensão do tema transversal em questão, além das dificuldades da relação 

professor e aluno e, principalmente do relacionamento dos professores entre si e no 

que se refere à liderança de projetos e comprometimento com o seu andamento. E, 

consequentemente, a principal dificuldade encontrada pelos alunos está em 

relacionar os conteúdos das disciplinas do ensino formal com o aprendizado da EA, 

ou seja, relacionar o que aprende na escola ao seu cotidiano.  

Cabe destacarmos que os alunos apontaram como atores sociais 

responsáveis pela recuperação do meio ambiente degradado os cientistas, os 

empresários, o governo, as igrejas, as entidades ecológicas, as escolas, as 

associações de bairro e eles próprios. Com isso e por tudo o que pudemos observar 

no decorrer do nosso estudo e, também com base na educação que tivemos ao 

longo de nossas vidas é que as pessoas estão mais conscientes das consequências 
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de suas ações, porém muitas vezes, pela falta de capacitação e motivação, não se 

tornam cidadãos críticos e atuantes na melhoria da qualidade de suas vidas – 

objetivo da EA. Sendo assim, faz-se necessária a parceria entre centros de pesquisa 

e escolas para reverter este quadro. 

A título de conclusão, merece citação a observação de Timothy D. Ireland, no 

livro Vamos cuidar do Brasil: 

 

Primeiramente, não há tempo suficiente para esperar as gerações 
mais jovens amadurecem antes de adotar ações ambientais. Em 
segundo lugar, a educação ambiental é um processo permanente, 
que acompanha a vida toda, até mesmo porque a compreensão de 
questões ambientais também muda ao longo do tempo. Terceiro, para 
a educação ambiental de crianças ter credibilidade, é necessário que 
a compreensão dos adultos também mude. E, por último, qualquer 
mudança ambiental exige o engajamento do elenco mais abrangente 
possível de pessoas – crianças, jovens e adultos de toda e qualquer 
faixa etária (IRELAND, 2007, p. 232). 

 

 

 Diante disso, o presente estudo é importante, uma vez que ele poderá indicar 

a necessidade de se fazer análises mais aprofundadas e minuciosas, 

posteriormente, que possam colocar em prática a maneira como a EA, não só 

nessas duas instituições de ensino, como também nas demais, pode vir a ser 

trabalhada a favor da comunidade local, na construção de projetos desenvolvidos 

principalmente pelos alunos, visando à solução de problemas ambientais presentes 

em suas vidas. 
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ANEXO I:  

 

(a) Autorização cedida pelas E.M. Cecília Meireles  
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(b) Autorização cedida pela E.M. Carlos Drummond de Andrade. 
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ANEXO II:  

 

(a) Questionário aplicado à direção/coordenação 

 

 

Nome Escola: ________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Número de alunos matriculados: _________________________________________ 

Número de docentes: __________________________________________________ 

Número de funcionários: _______________________________________________ 

Nível de Ensino: ______________________________________________________ 

 

 

Pergunta-se: 

  

 

1. A escola desenvolve atividades e/ ou projetos de Educação Ambiental (EA) 

em todas as idades e ciclos de ensino? Citar. 

 

2. A escola envolve-se em campanhas de sensibilização e EA com a 

comunidade?  

 

3. Organizam-se exposições relacionadas com a temática ambiental ou existe 

algum espaço (museus naturais, hortas, jardins, etc.) dedicado a esta 

temática?  

 

4.  A escola já realizou alguma auditoria ambiental?  

 

5.  A escola desenvolve algum programa de redução ou poupança energética?  

 

6.  Há manutenção dos equipamentos dos sistemas de água e esgoto para 

detectar perdas e fugas? 
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7.  Existe alguma comissão de Gestão Ambiental que vela pela conservação e 

melhoria da escola?  

 

8. Os resíduos líquidos do laboratório de química (caso exista) são descartados 

de que maneira?  

 
9. Evita-se o uso de agrotóxico no jardim ou horta escolar?  

 
10. Fomenta-se o plantio e posterior cuidado com plantas ornamentais na escola 

e em áreas circundantes à escola? 

 
11. Há separação do papel, vidro, embalagens ou outros produtos recicláveis?  

 
12. Utiliza-se papel reciclado na escola?  

 
13. Evitam-se o uso de pratos, copos e outros recipientes descartáveis?  

 
14. Na cantina escolar, há possibilidade de comer comida vegetariana e/ou 

biológica, evitando o uso excessivo de comida enlatada ou embalada?  

 
15. Ainda na cantina, são recolhidos os resíduos orgânicos para Compostagem 

ou outros fins?  

 
16. A escola estimula o uso da bicicleta? 
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(b) Questionário aplicado aos professores 

 

 

Disciplina (s) que leciona:_______________________________________________ 

Turmas:_____________________________________________________________ 

Formação:___________________________________________________________ 

Possui capacitação na área ambiental?____________________________________ 

 

 

Pergunta-se: 

 

 

1.  Para você, é necessário trabalhar a Educação Ambiental (EA) na escola? 

 

2.  Na sua escola, a EA é trabalhada? De que maneira? 

 

3.  Quais são as maiores dificuldades para a inserção da EA no currículo da sua 

escola? 

 

4.  Sua disciplina favorece a abordagem ambiental? Em caso afirmativo, qual é 

seu enfoque e metodologia? 

 
5. Você já desenvolveu algum projeto com a temática ambiental na escola? 

Citar. 

 

6. Para você, a transdisciplinaridade no ensino da Educação Ambiental é 

importante? Por quê? 

 
7. Você tem conhecimento de outros colegas que abordam as questões 

ambientais ou desenvolvem programas com essa temática na sua escola? 

Você sabe quais são os conteúdos abordados e qual enfoque metodológico é 

utilizado por eles? 
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8. Dos documentos e materiais de apoio para educação ambiental listados 

abaixo, assinale segundo as alternativas sugeridas: 

 
DOCUMENTO / MATERIAL 

APOIO 
NÃO 

CONHEÇO 
CONHEÇO USO COM 

FREQUENCIA 

Política Nacional do Meio Ambiente 
(lei 6.938/81) 

   

Política Nacional da Educação 
Ambiental (lei 9.795/99) 

   

Agenda 21    

Carta da terra    

Declaração de Estocolmo    

Declaração de Tbilisi    

Parâmetros curriculares nacionais    

 
 

9. Classifique de 1 a 5 as afirmativas abaixo segundo o grau de importância para 

o ensino da Educação Ambiental: 

 
AFIRMATIVAS CLASSIFICAÇÃO 

Reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual 
e cultural 

 

Abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 
nacionais e globais 

 

Enfoque humanista  

Enfoque holístico  

Enfoque democrático  

Enfoque participativo  

Concepção meio ambiente em sua totalidade  

Interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 
cultural 

 

Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas  

Vinculação entre ética, educação, e as práticas sociais  

Continuidade e permanência do processo educativo  

 
 

10.  Ao tratar a temática ambiental você procura desenvolver nos alunos uma 

visão crítica sobre o assunto expondo as origens dos problemas ambientais e 

as responsabilidades de cada um? 

 

11. De que maneira a Educação Ambiental se relaciona com os comportamentos 

e atitudes das pessoas que convivem no espaço escolar?  

 

12.  Você se preocupa em mostrar para os alunos a relação entre o que é 

ensinado e a realidade na qual eles estão inseridos? 
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13.  Você procura enfatizar os problemas ambientais locais quando aborda um 

conteúdo ambiental? Indica possíveis soluções? 

 

14.  Que problemas ambientais ocorridos em Juiz de Fora foram trabalhados com 

seus alunos? 

 

15.  Você acredita que desenvolvendo projetos com os alunos e a comunidade 

local possa estar contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas? Em caso afirmativo, como desencadear um processo de 

cooperação entre a escola e a comunidade local, no que se refere ao meio 

ambiente? 
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(c) Questionário aplicado aos alunos 

 

 

Idade:  ____________ Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

Nome da escola que estuda: ____________________________________________ 

Bairro que reside (mora): _______________________________________________ 

 

 

Pergunta-se: 

 

 

1. Marque sim ou não para as respostas abaixo: 

 

 A preocupação com o meio ambiente é exagerada. SIM __ NÃO __ 

 Não devemos defender os animais enquanto milhares de crianças morrem de 

fome SIM __ NÃO __ 

 Os problemas ambientais são tão gigantes que nós, individualmente, não 

podemos fazer nada para conservar o ambiente. SIM __ NÃO __ 

 O conforto que a exploração dos recursos naturais traz para as pessoas é 

mais importante do que preservar o meio ambiente. SIM __ NÃO __ 

 

 

2. Quais dos assuntos abaixo já foram discutidos em sua escola? 

 

 Tratamento de esgoto e água. SIM __ NÃO__. 

 Doenças transmitidas pela água contaminada. SIM __ NÃO__. 

 Leis e convenções sobre o meio ambiente. SIM __ NÃO__. 

 Consumo exagerado e desperdício. SIM __ NÃO__. 

 Fogo (prevenção, efeitos negativos). SIM____ NÃO____ 

 Agrotóxicos (riscos para a saúde, danos ambientais). SIM____ NÃO____ 

 Caça ilegal. SIM____ NÃO____ 

 Maus tratos de animais. SIM____ NÃO____ 

 Espaços verdes protegidos por lei. SIM____ NÃO____ 

 Poluição do ar e da água. SIM____ NÃO____ 
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 Poluição visual (outdoor, cartazes e faixas nas ruas). SIM____ NÃO____ 

 Lixo (redução e reciclagem). SIM____ NÃO____ 

 Florestas (importância e preservação). SIM____ NÃO____ 

 

 

3. Marque sim ou não para as respostas abaixo: 

 

 Você já ouviu falar em Educação Ambiental? SIM__ NÃO__. 

 Você já fez algum passeio ecológico (parque naturais etc.) através da 

escola? SIM __ NÃO__. 

 Você já participou de algum projeto de educação ambiental na sua escola? 

SIM __ NÃO__. 

 Você gostaria que a sua escola desenvolvesse projetos (coleta seletiva, 

reciclagem etc.) de educação ambiental? 

 Você gostaria de ter uma disciplina específica (como matemática, português 

etc.) sobre o meio ambiente na sua escola? SIM__ NÃO__.  

 As campanhas/projetos ambientais promovidas pelas escolas contribuem 

para preservar o meio ambiente. SIM__ NÃO__. 

 A questão ambiental é mais um modismo. SIM __ NÃO __. 

 Pequenas mudanças nos meus hábitos podem contribuir para a melhoria da 

qualidade da minha vida e para a conservação do meio ambiente. SIM__ 

NÃO__. 

 

 

4. Marque sim ou não para as respostas abaixo: 

 

 Vejo sempre catadores de lixo no meu bairro? SIM __ NÃO __. 

 Separo meu lixo e entrego para esses catadores. SIM __ NÃO __. 

 Participo de projetos ambientais. SIM __ NÃO __.  

 Vejo muito lixo jogado nas ruas do meu bairro e cidade. SIM __ NÃO __. 

 

 

5. No seu entender, quem deveria ajudar a resolver os problemas ambientais? 

Pode marcar mais de um item. 
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ITENS X 

Os cientistas   

Os empresários  

Você (aluno)  

As pessoas prejudicadas   

O governo   

As igrejas   

As entidades ecológicas   

As associações de bairro   

As escolas  

 

 

6. Marque, nas opções a seguir, os conteúdos que você acha que se relacionam 

com o estudo da educação ambiental na escola: 

 
ITENS X 

Ciclo da água  
Correntes marinhas  
Ocupação rural e urbana  
Uso do solo  
Relevo   
Cadeia alimentar  
Política   
Relações intra e interespecíficas  
Reprodução dos seres vivos  
Ecossistemas   
Reinos animal e vegetal  
Tratamento da água  
Crescimento populacional  
Migração   
Indicadores socioeconômicos  
Religião   
Agropecuária  
Atividade industrial  
Localização geográfica  
Colonização  

 

 

 
7. Você conversa com seus pais sobre o que aprende na escola a respeito do 

meio ambiente, problemas e soluções? Dê exemplos de alguma coisa que 

tenha falado com eles. 
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8. Você acha que seus pais contribuem para a melhoria do meio ambiente? O 

que eles fazem? Se a escola desenvolvesse um projeto ambiental e 

convidasse seus pais, você acha que eles participariam? 

 

 

9. Você acha que se a sua escola desenvolvesse projetos de educação 

ambiental ela ajudaria a melhorar a qualidade de vida dos moradores do seu 

bairro? Quais projetos poderiam ajudar? 

 

 

10. Em quais disciplinas (matemática, geografia, etc.) você aprende sobre o meio 

ambiente? O que os professores ensinam? 

 

 

11. Cite um (ou vários) projeto (s) sobre o meio ambiente que você gostaria de 

participar na sua escola. 

 

 

12. Para você existem problemas ambientais em Juiz de Fora? Quais? Esses 

problemas incomodam você? Por quê? 

 

 

13. E no seu bairro, existem problemas ambientais? Quais? Como você pode 

ajudar a solucionar esses problemas? 

 

 

14. Você acha que se sua escola desenvolvesse projetos de educação ambiental 

ela ajudaria a melhorar a qualidade de vida dos moradores do seu bairro? 

Quais projetos poderiam ajudar? 

 
 
 
 

 
 

15. Quais dos itens abaixo são problemas ambientais? Marque com um X. 
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ITENS X 

Corte de árvores   

Poluição dos rios e de suas nascentes  

Uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras  

Dejetos de animais  

Falta de saneamento básico  
( esgoto a céu aberto) 

 

Ausência usinas reciclagem  

Enchentes  

Doenças provocadas pela falta de tratamento da 
água 

 

Desperdício água   

Aumento de ratos, baratas e urubus   

Rios e ar poluídos.   

Poeira   

Ausência de vegetação nas cidades  

Fumaça de cigarros   

Barulho de buzinas e música alta nos carros   

Lixo a céu aberto   

Fumaça de chaminés de indústrias   

Enchentes   

Faixas e cartazes nas ruas   

Fumaça dos transportes.  

Falta de áreas verdes (parques ecológicos)  

Contaminação do solo   

Trânsito   

Efeito estufa e aquecimento global  

Terremotos e furacões   

Extinção de espécies animais e vegetais   

Desperdício   

Queimadas  

Consumismo exagerado (comprar demais)  

 

 
 

16. Para onde vai o lixo que é produzido na sua casa, no seu bairro e na sua 

cidade? Quais tipos de problemas ambientais você acha que esse lixo causa? 

 

 

17. Há coleta seletiva de lixo em sua cidade e no seu bairro? Você acha que ela 

contribui para a diminuição dos problemas ambientais? Como? 

 
 

18. Você sabe o que é aquecimento global? De que maneira você e sua 

comunidade contribuem para esse problema ambiental? Como vocês podem 

ajudar a reduzi-lo? 

 

19. Marque sim ou não para as respostas abaixo: 
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 Os rios e os oceanos, as montanhas, os animais, as plantas, os sítios, as 

praças, as escolas, as igrejas, a sua casa, você e sua família fazem parte do 

meio ambiente? SIM __ NÃO __. 

 O Brasil tem uma natureza tão rica que não precisa controlar a exploração 

dos recursos naturais. SIM __ NÃO __.  

 Os defensores do meio ambiente só perturbam. SIM __ NÃO __. 

 A pior poluição é a pobreza. Para haver emprego é normal que algo seja 

destruído ou poluído. SIM __ NÃO __. 

 

20. Você costuma ter informações a respeito de meio ambiente por meio de:  

ITENS X 

Livros   

Televisão   

Jornais   

Radio   

Professor   

Revistas  

Internet  

Outras fontes (citar qual)  

 

 

21. Marque sim ou não para as respostas abaixo: 

 

 Sua escola já levou você a uma ETA (Estação de Tratamento de Água)? 

SIM__ NÃO__. E a uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)? SIM__ 

NÃO__ 

 Os rios e os oceanos, as montanhas, os animais, as plantas, os sítios, as 

praças, as escolas, as igrejas, a sua casa, você e sua família fazem parte do 

meio ambiente? SIM __ NÃO __. 

 O Brasil tem uma natureza tão rica que não precisa controlar a exploração 

dos recursos naturais. SIM __ NÃO __. 
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ANEXO III: Reconhecimento público do trabalho da Escola Municipal Cecília 

Meireles 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


