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RESUMO 
 
 

A pesquisa tem como base estudos sobre sustentabilidade, política ambiental, 
gerenciamento social dos riscos gerados pelo petróleo e gás na rede das dutovias da 
Petrobras. O objetivo é reunir e classificar quais estudos acadêmicos nos Programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu e quais os projetos foram realizados nas escolas 
com a participação da Secretaria de Educação do município de Santos/SP. É condição 
para figurar neste trabalho, ser um projeto voltado para a Educação Ambiental e para 
o gerenciamento de riscos, seguidos por um plano de emergência para proteger a 
população que vive na área e adjacências das instalações dos dutoviários da 
Petrobras. O método empregado é o da Pesquisa Qualitativa que realiza a análise 
bibliográfica da produção acadêmica no período de 2005 a 2010, nos programas de 
Mestrado e Doutorado no Estado de São Paulo e a análise do levantamento dos 
projetos desenvolvidos no Ensino Fundamental no Município de Santos. Como 
procedimento, seguiu-se a análise de conteúdo de Bardin (1995) das teses e 
dissertações selecionadas.  As questões norteadoras são três: a) Há consciência da 
cidadania planetária e compromisso profissional entre os responsáveis para a 
realização de medidas preventivas para situações de risco tanto visando a proteção 
ambiental como a integridade das unidades escolares? b) Quais currículos envolvem 
reflexões e ações interdisciplinares entre os profissionais da educação e a 
comunidade, sobre as políticas públicas e os gerenciamentos dos riscos ambientais? 
c) Há uma gestão democrática com educadores e comunidade dialogando sobre a 
educação ambiental e gerenciamentos de riscos? O resultado da investigação aponta 
que 294 trabalhos (66 teses e 228 dissertações) foram desenvolvidos nos cursos de 
Pós-graduação de Universidades do Estado de São Paulo. Vinte e sete (27) (três 
teses e 24 dissertações) desenvolvidas nos programas de Mestrado e Doutorado em 
Educação direcionados para a Baixada Santista e 133 dissertações foram 
desenvolvidas no programa de Mestrado em Educação em Santos (133 é referente às 
dissertações do programa de Educação e duas foram direcionadas à Educação 
Ambiental). Na análise de conteúdos das pesquisas, constata-se que a participação 
nos projetos apresentados pelos pesquisadores externos à escola, na maioria das 
vezes, há a participação dos alunos sem envolvimento dos docentes. Já em pesquisas 
de observação, os trabalhos produzidos nas escolas são centrados na coleta seletiva 
e poluição da água. Em relação aos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal 
de Santos, constatou-se a excelência da formação acadêmica dos profissionais das 
equipes, projetos  voltados para a diversidade comunitária de cada unidade escolar e  
também há  preocupação na formação dos professores em programas de EAD 
destinados à Educação Ambiental. A partir dos resultados, apresenta-se uma Proposta 
Curricular em Educação Ambiental e gerenciamento de riscos para as regiões 
próximas às dutovias da Petrobras. Existir em Gaia que tem como fundamento teórico 
a Pedagogia da Terra e a Carta da Terra.  
 
 
Palavras-chave: Currículo; Pedagogia da Terra; Interdisciplinaridade; Petrobras; 
Gerenciamento de Riscos. 
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ABSTRAT 
 
 

The research is based on studies on sustainability, environmental policy, social 
management of the risks generated by oil and gas on the network of oil and gas ducts 
of Petrobras. The goal is to gather and classify what academic studies in Postgraduate 
program and what projects were undertaken in schools with the participation of the 
Education Secretariat of the municipality of Santos/SP. It is necessary for appearing in 
this work be a project facing the environmental education and management risk 
followed by an emergency plan to protect the population living in the area and vicinity 
of the Petrobras oil ducts. The method employed is of qualitative research that 
performs bibliographic analysis of academic production in the period 2005-2010, post 
graduated and doctoral programs in the State of São Paulo and the analysis of survey 
of projects developed in elementary schools in the municipality of Santos. As the 
procedure we followed Bardin content analysis (1995) of selected theses and 
dissertations. Guiding the research we had three questions: a) is there a 
consciousness of planetary citizenship and professional commitment among those 
responsible for carrying out preventive measures for situations of risk both to the 
environmental integrity of school units? (b)) which curriculum involves interdisciplinary 
actions and reflections among education professionals and the community, on public 
policies and management of environmental risks? c) Is there a democratic 
management when educators and community dialogue on environmental education 
and management of risks? The result of research points out that 294 (66 theses and 
228 master‟s thesis) were developed in postgraduate courses in Universities in the 
State of São Paulo. Twenty-seven (27) (three theses and 24 master‟s thesis) 
developed in master and doctoral programs in Education related to Santos district and 
133 dissertations were developed in the program of master's degree in Education in 
Santos. When analyzing of contents of the researches, participation in projects 
submitted by researchers that do not work at school, in most cases, shows the 
participation of students without the involvement of teachers, otherwise, under 
observation research, the work produced in Educational Secretarial of the municipality 
of Santos/SP was the excellence of academic professional teams, projects focused on 
community diversity of each school unit and also there is concern in the training of 
teachers in teleteaching programs for environmental education. From the results, 
presented a Curriculum in Environmental education and risk management suggestion 
for the regions close to Petrobras oil ducts.  
  
 

 
Keywords: Curriculum; Pedagogy of the Earth; Interdisciplinarity; Petrobras; Risk 
management. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho nasce das inquietações sobre a importância das 

pesquisas educacionais voltadas para o compromisso com a formação humana, 

sendo ela decorrente de ações conscientes e comprometidas com a sociedade, e 

que se questionem acerca do que se pretende para o futuro de nossos cidadãos. 

A proposta da presente pesquisa tem como base a pesquisa de doutorado de 

Cunha (1996). Sustentabilidade e Poder Local: A Experiência de Política Ambiental 

em São Sebastião, Costa Norte de São Paulo (1989-1992). Segundo o autor, os 

campos portuários do estado de São Paulo próximos a Santos e São Sebastião têm 

no gerenciamento de petróleo e gás uma atividade (em fase de expansão) 

constituída por meio de uma rede de dutovias integradas entre si e com outros 

parques produtivos do estado e da região sudeste/centro-oeste. 

É um enorme complexo gestor que envolve de um lado, o sistema Petrobras, 

e por outro, órgãos federais, estaduais e prefeituras. Segundo o pesquisador, as 

prefeituras apresentam maior dificuldade de gerenciamento frente aos desafios das 

transformações territoriais complexas, determinadas por atividades de risco 

ambiental. Completa-se esse quadro com os grupos das comunidades afetadas de 

alguma forma por tais intervenções, um público que emerge como ator relevante 

diante das tendências a reconhecer a importância de esquemas participativos de 

gestão (CUNHA, 1996, p. 12). 

A pesquisa de Cunha (1996) teve como objetivo buscar um gerenciamento 

social dos riscos ambientais por meio de experiências mais avançadas de gestão 

ambiental, seguindo um plano de alerta e preparação para emergências, nos moldes 

propostos pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, em São Sebastião, 

e sua replicação que se inicia em Santos. 

 

 

 

 

 



14 

„Nosso Futuro Comum‟ está na sistematização de uma vasta 
discussão que busca caminhos de superação para um 
desenvolvimento insustentável, predatório, que se caracteriza por 
ultrapassar os limites ambientais sem garantir o atendimento às 
necessidades básicas do conjunto das populações humanas, hoje. 
Nesse trabalho de preparação à Rio 92 ou em autores como Sachs, 
a proposta de sustentabilidade combina dimensões ecológicas, 
sociais, culturais, econômicas e espaciais, de forma que as crises 
ambientais de poluição e devastação são a um só tempo impacto 
ambiental e exclusão social, para agora e para o futuro. (Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1988; SACHS, 
1993; 2002 apud CUNHA, 1996). 

 

 

Segundo o autor, trabalhar no gerenciamento de riscos ambientais frente a 

tantas transformações já ocorridas no meio, e na população ao redor, é uma das 

situações mais desafiadoras no campo da administração ambiental pública e 

privada. Torna-se necessário a cooperação “[...] entre todos os setores da 

sociedade, nos espaços que podem ser afetados por consequências de acidentes 

de grande porte. O foco da análise está na interação entre estratégias empresariais, 

ações de governo e atitudes do público.” (p. 18). 

Como cita o próprio Parâmetro Curricular Nacional (PCNs, 1997) a questão 

não é apenas uma crise ambiental, mas civilizatória, que para tanto, exige uma 

profunda mudança no paradigma de concepção de mundo e do meio, na qual, o 

homem deve ser parte integrante da natureza. Desta forma, associa-se à dicotomia 

– desenvolvimento tecnológico e respeito ao meio, a área do conhecimento 

imprescindível para mudança de comportamentos: a educação em âmbito 

planetário. 

É constatado pelo rumo da história que os recursos naturais são um dos 

componentes para o planejamento político e econômico governamental. O 

crescimento sem planejamento – ou mesmo quando desordenado – decorre de 

desigualdades econômicas entre grupos e países. Convivemos em um espaço 

refém/cúmplice da atuação sócio-educacional, somos manipulados e ao mesmo 

tempo orquestramos a manutenção de um poder econômico gerador de 

transformações ambientais. 

Culpar somente a comunidade pela ocupação do local ou apenas 

conscientizá-la dos riscos que estão correndo, torna-se ingênuo, como se pode 
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verificar no desastre ocorrido na Vila Socó, atual Vila São José – Cubatão/SP. No 

dia 24/02/1984, às 22h30, aproximadamente, os moradores foram surpreendidos por 

um vazamento de gasolina de uma das tubulações de oleoduto da Petrobras, que 

ligava a Refinaria Presidentes Bernardes ao terminal de Alemoa. Aquela tubulação 

atravessava a região alagadiça da Vila que era formada por casas sobre palafitas. 

Na noite do acidente, houve uma falha operacional em que um funcionário 

inseriu gasolina em uma tubulação que se encontrava fechada e com a pressão, o 

tubo rompeu-se e houve um vazamento no mangue de cerca de 700 mil litros de 

gasolina. Os moradores, não conscientes dos riscos iminentes, acharam que 

estavam sendo beneficiados e armazenaram o combustível em suas casas para 

mais tarde poderem lucrar com a venda do produto. Após duas horas, ocorreu a 

combustão e o fogo se espalhou por todo o mangue. Os dados oficiais registraram 

93 mortes, mas o assunto ainda é polêmico, pois, verificaram-se fatos inexplicáveis 

tais como o desaparecimento de muitos alunos que deixaram de frequentar as 

escolas e famílias inteiras que sumiram. 

Diante de tal catástrofe, constatou-se que a questão de educação ambiental é 

mais complexa e que no Brasil faz-se necessário estudar a habitação popular, 

envolvendo o contexto político, social e econômico bem como, a legislação sobre 

políticas públicas comprometidas com igualdades de oportunidade. 

Nesta acepção, torna-se ilusório pensar em igualdade social por meio da 

educação pública e neutra, que possibilite o acesso do indivíduo à socialização dos 

novos conhecimentos científicos e que consequentemente o leve a uma autonomia 

para a escolha das ações a serem desenvolvidas. 

O estudo tem como foco uma pesquisa qualitativa com o objetivo de verificar 

quais estudos acadêmicos contemplaram a educação ambiental, currículo e o 

gerenciamento de riscos e se envolveram as escolas sediadas nas regiões próximas 

à Petrobras. Outro ponto pesquisado é a análise dos objetivos e práticas docentes, 

dos projetos de Educação Ambiental realizados no contexto escolar nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental do Município de Santos. Frente aos riscos 

ambientais a que estão expostas as comunidades escolares, aqui a atenção está 

voltada para constatar se há estudos científicos sobre três categorias, a citar: o 

compromisso dos profissionais, a gestão democrática, e o currículo; e se porventura 

existe um plano de atenção e/ou preparação para emergências locais.  
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Nesse sentido, organizou-se a Tese conforme segue: 

O primeiro capítulo – Currículo: emancipação e direitos humanos – têm como 

finalidade responder à questão: Qual o compromisso do professor com os direitos de 

preservação do meio ambiente e sustentabilidade? Para respondê-la, fundamenta-

se a reflexão em alguns autores clássicos. Inicialmente, para definir o compromisso 

profissional da educação com a sociedade, busca-se Freire (2007) que ressalta a 

importância dos três conceitos: compromisso, profissional e sociedade na educação 

e afirma que o verdadeiro compromisso é a solidariedade. Aborda-se Piaget (1931) 

para clarificar a diferença entre solidariedade interna e externa. Outro ponto do 

capítulo é o estudo sobre currículo, formação docente e conscientização. Verifica-se 

que apesar dos avanços das pesquisas qualitativas, torna-se difícil abordar o 

gerenciamento dos riscos ou sustentabilidade, sem analisar a organização do 

currículo para a colaboração com as reais mudanças sociais. Foram destacados 

estudos de pesquisadores como Freire (1980; 2007 e 2008); Gadotti (2001; 2008; 

2009 e 2010); Abdalla (2006); Tardiff e Raymond (2000); Tardif e Lessard (2008); 

Saviani, D. (2008);  Moreira (2008)  entre outros a História da Educação e a cultura 

da Educação; tendências pedagógicas; políticas públicas; a história da vida do 

professor; a graduação e formação continuada; profissionalização docente; 

ideologia, dimensões políticas e o controle político subjacente  no trabalho docente. 

Foram pontuados os estudos curriculares e as teorias do currículo Pacheco (2005); 

Sacristán e Gómez (1998); Apple (2006); Saviani, N. (2006). 

No capítulo dois – Consciência ambiental: gerenciamento de risco – 

apresenta-se um estudo sobre A Carta da Terra, documento de relevância 

equivalente à Declaração Universal dos Direitos Humanos.  Nela foram pautados os 

princípios éticos e valores essenciais que orientam Nações, culturas e indivíduos em 

relação à sustentabilidade planetária. Em São Paulo, 1999, foi realizado o I Encontro 

Internacional da Carta da Terra que teve como produto a Carta da Ecopedagogia: 

em defesa de uma Pedagogia da Terra. Outros aspectos tratados foram a ecologia 

dos saberes por Santos (2007), e a interdisciplinaridade com autores nacionais e 

internacionais, como uma possibilidade da construção ecológica dos saberes.  

Realizou-se também um estudo sobre o gerenciamento de riscos e de ação de 

emergência nas regiões próximas da Petrobras, segundo Ícaro Cunha e um breve 

histórico da Educação ambiental. 
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No capítulo três, explicita-se o método e a análise dos resultados da pesquisa 

como qualitativo e delimita-se o procedimento como bibliográfica por meio de um 

levantamento das dissertações e teses de mestrados e doutorados realizados no 

período de 2005 a 2010.  Em seguida da análise de conteúdo de algumas teses e 

dissertações selecionadas sobre o tema da pesquisa, serão apresentados os 

resultados da pesquisa bibliográfica dividida em quatro etapas: 1) pesquisa 

bibliográfica nacional - mapeamento das teses dissertações produzidas de 2005 a 

2010; 2) pesquisa bibliográfica estadual – do Estado de São Paulo nos Programas 

de Pós-graduação Stricto Sensu; 3) pesquisa bibliográfica regional (Baixada 

Santista) sub-dividida em três momentos: a) bibliográfica regional geral em 

programas de Mestrado e Doutorado no município de Santos; b) produções 

nacionais direcionadas à Baixada Santista no contexto escolar; e c) bibliográfica 

regional em programa de Mestrado em Educação no município de Santos, que 

envolve a educação ambiental, currículo, gerenciamento de risco e Petrobras e; 4) 

Entrevistas com os educadores responsáveis pelos projetos de Educação Ambiental 

promovidos pela Secretaria de Educação no Município de Santos. Elegeu-se uma 

análise de conteúdo dos trabalhos desenvolvidos sobre currículo, educação 

ambiental e o gerenciamento de riscos de acordo com as categorias definidas, a 

partir dos autores que fundamentam a atual pesquisa. 

No capítulo quatro, a partir dos resultados propõe-se uma proposta curricular 

para o Ensino Fundamental, séries iniciais, levando-se em conta os conceitos 

fundantes explicitados no primeiro e segundo capítulos, ou seja: Compromisso do 

professor (consciência e cidadania planetária; educação emancipatória e 

integridade); Currículo (interdisciplinaridade e ecopedagogia/ecologia dos saberes) e 

Gestão democrática (concepção libertadora, equalização de oportunidades e 

gerenciamento de riscos. 
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1 CURRÍCULO: EMANCIPAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

 

 

   1.1 Educação e Compromisso 

 

 

Os meios de comunicação, diariamente, apresentam manchetes que 

estampam tragédias ocorridas no meio ambiente. Depois de incêndios, inundações, 

terremotos, entre outros, só resta a solidariedade da comunidade e raramente 

nestes episódios, tem-se a conscientização de que estas catástrofes ambientais 

percorrem dois caminhos: um deles, ser vítima da transformação da natureza e no 

outro, ser cúmplice do processo de destruição. 

Quando somos vítimas e quando somos cúmplices? Qual o papel da 

educação nesse processo? 

Freire (2007) alerta os educadores sobre o compromisso profissional com a 

sociedade. Tal postulado está presente na formação inicial de todos os educadores.  

No entanto, como tal compromisso se deu diante da tragédia da Vila Socó? Vejamos 

a reportagem sobre os fatos no histórico da Folha de São Paulo da época: 

 

 

Os números da tragédia de 25 de fevereiro foram liberados ontem 
pelos promotores Marcos Ribeiro de Freitas e José Carlos Pedreira 
Passo, com base nos laudos periciais elaborados pelo Instituto 
Médico Legal de Santos, e farão parte do relatório do Inquérito 
policial, presidido pelo delegado Antônio Hüssemann Guimarães, que 
deverá estar concluído nesta segunda-feira. 

Na primeira hipótese foram 508 mortos, calculados da seguinte 
forma: 86 óbitos documentados, com encontro de cadáver, mais um 
número estimado de 300 crianças de zero a três anos de idade, mais 
122 crianças de 3 a 6 anos. 

Num segundo caso, seriam 631 os mortos na tragédia, 
considerando-se os mesmos 86 óbitos documentados, mais as 300 
crianças de zero a três anos, além de 245 crianças de 3 a 6 anos, 
que continuam desaparecidas (e que na primeira hipótese foram 
consideradas apenas como 122). 
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Finalmente, numa terceira hipótese, além das crianças de zero a seis 
anos, tomadas em conjunto, soma-se um número não determinado 
de adultos, além daqueles 86 corpos localizados (entre os 
localizados 22 corpos eram de crianças com idade presumida além 
dos sete anos de idade), o que levaria o número final a cifras não 
calculadas, mas que iriam além das 700 pessoas. (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 1984)1. 

 

 

A queixa era de que as crianças sumiram da escola. Ao ler as notícias da 

época surgiram algumas questões: a) após o ocorrido, os professores foram 

procurar as crianças ou somente se constatou que elas não voltaram mais para as 

escolas? Elas foram transferidas para outra escola, mudaram de cidade? Ou muitos 

morreram e os dados oficiais na ocasião foram manipulados?  Anteriormente à 

explosão quais as orientações dos professores para esses alunos, sobre os 

possíveis vazamentos das tubulações? O que o currículo daquela época oferecia de 

informação sobre morar em palafitas sobre um oleoduto? As organizações 

institucionais das escolas que essas crianças frequentavam, preocupavam-se com 

as tubulações no mangue? A escola abarcava o cotidiano desses alunos e o que 

estava ocorrendo? 

Freire (2007) pontua o compromisso profissional com a sociedade, ele 

destaca a importância das três palavras, compromisso, profissional e sociedade, 

uma seguida à outra e não por acaso, visto que o compromisso deve 

necessariamente ser do profissional, pois, ele em si pode correr o risco de se tornar 

só uma palavra vazia. Para ser real, o compromisso necessita da conscientização de 

quem o assume. E levantam-se, assim, as seguintes questões: Qual era o 

profissional consciente dos riscos que seus alunos corriam, naquela época? O que a 

escola dessas 300 crianças fez, concretamente, para orientar os pais sobre os 

possíveis riscos? 

É relevante o que o autor afirma “A primeira condição para que um ser possa 

assumir um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir.” (FREIRE, 2007, 

p. 16). Outro ponto é intencionar a consciência de si em estar sendo. Refletir sobre 

estar no mundo ligado a uma ação coerente sobre o meio. Quando não se tem 

                                                 
1
 Folha de São Paulo - São Paulo, domingo, 25 de março de 1984, Gazeta Mercantil-Cubatão, 12 de 

Julho de 2002, e relato do jornalista Guilherme Barros. 
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compromisso, o sujeito está imerso na realidade e impossibilitado de se 

comprometer e só quando é possível sair do seu contexto, de sair de si mesmo, para 

ser um sujeito histórico, é capaz de se transformar. Este é o homem concreto,  que 

reflete e conscientiza-se do compromisso profissional. Capaz também de operar e 

transformar a realidade já que a “[...] ação e reflexão, como substituintes 

inseparáveis da práxis são a maneira humana de existir.” (2007, p. 17). Quando o 

homem está impedido de atuar e refletir, ele está ferido em si mesmo, pois a 

existência humana só existe na concretude, na ação. 

Para o autor, o verdadeiro compromisso é a solidariedade, uma vez que o ser 

antes de ser profissional, é homem, e, portanto, necessita ser comprometido consigo 

mesmo e com seu grupo, pois ao contrário. “Comprometer-se com a desumanização 

é assumi-la e, inexoravelmente, desumanizar-se também.” (2007, p. 19). 

Piaget (1931) aponta dois tipos de solidariedade: a solidariedade externa 

característica do raciocínio de crianças pequenas em que a regra tradicional tem 

valor absoluto, pois há a coerção intelectual dos mais velhos e respeito unilateral por 

parte delas. São solidários entre si porque acreditam que são obrigados a respeitar 

uma regra exterior que é sagrada e absoluta, não há, portanto, cooperação, 

participação ou decisão grupal. O segundo tipo é a solidariedade interna, 

característica do jovem e do adulto, com a qual os indivíduos são capazes de julgar 

e elaborar as regras em grupo. As leis, normas e regras são constantemente 

revisadas e podem ser alteradas de acordo com o consenso do grupo. Nesse caso, 

decresce o respeito unilateral e há a construção do respeito mútuo e da 

reciprocidade. A regra não é mais aceita pelo grupo como imposição de um 

determinado líder e ao qual se obedece por idolatria, medo ou como um direito 

divino incontestável, ou mesmo pelo fato de o indivíduo se julgar incapaz de 

raciocinar sobre o mesmo fato sob diversas óticas possíveis. No caso da 

solidariedade interna, o indivíduo é capaz de descentrações, cede no próprio 

egocentrismo e faz crescer o processo de colaboração, respeito mútuo e 

reciprocidade entre os pares. Elaboram-se regras, normas e leis e o sujeito não é 

mais o dono da regra ou não obedece por respeito sagrado, obrigação ou medo, ele 

agora, faz parte da elaboração das normas e regras em decisão coletiva. 

Nas provas e experimentos piagetianos, observa-se claramente estas 

distinções, pois são apresentadas breves histórias a serem analisadas por crianças 



21 

e jovens. No cotidiano, na ação concreta, difícil distinguir a linha tênue entre 

solidariedade externa e interna. Não é raro verificarmos entre adultos, 

relacionamentos baseados na solidariedade externa, por meio da obediência à regra 

considerada sagrada, ou decorrente do medo da perda, ou impossibilidade de 

estabelecer novas relações sobre a regra. Observam-se todos os dias nos 

acontecimentos sociais, na política, na economia, na educação, na saúde, ações 

que nos fazem questionar como é possível ocorrer comportamentos individuais e 

mesmo grupais, pautados na coerção e na obediência a regras, entre pessoas que 

sem questionamentos chegam muitas vezes a situações desastrosas e trágicas. 

Para Piaget (1931), a solidariedade moral está diretamente relacionada à 

solidariedade intelectual.   

 

 

[...] um elemento social entra na constituição da razão humana A vida 
coletiva não tem como único efeito possibilitar a ciência, ou seja, uma 
acumulação de conhecimentos que o indivíduo sozinho seria incapaz 
de reunir; ela tem sobretudo por resultado – e nisso se encontra o 
começo da ciência – transformar a própria estrutura do pensamento 
individual, ou seja torná-lo objetivo e lógico. (p. 67). 

 

 

Nessa acepção, para o autor, o pensamento individual é possível no período 

sensório motor e no pré-operatório que são caracterizados pela realização das 

fantasias com pensamentos egocêntricos. O indivíduo com a possibilidade ofertada 

pela sociedade de experimentar, escutar, discutir, pensar em comum, busca 

compreender, analisar, negociar regras com objetividade e coerência. Constata-se 

que a solidariedade interna não pode ser considerada somente moral, pois para que 

ela ocorra, há necessariamente o desenvolvimento da lógica no sujeito.  A 

possibilidade de cooperação, a reciprocidade, o “fazer ao outro o que gostaria que 

fizessem comigo”, além de ser um dilema moral é também intelectual, já que 

transforma a razão humana, contrapondo-a ao pensamento egocêntrico. 

Piaget (1931) questiona se há realmente solidariedade intelectual e quais são 

as pessoas que realmente cooperam em pensamento ou de fato.  Adverte que a 

cooperação pode ocorrer em pequenos grupos, entre alguns autores, ou em 
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algumas pequenas sociedades, mas na maioria das vezes, os adultos se deparam 

com costumes e culturas diferentes.  Nestes casos, torna-se difícil cooperar com o 

diferente e se não houver uma solidariedade interna por parte dos indivíduos e do 

grupo, haverá o predomínio de pensamentos egocêntricos sobre o outro e as 

consequências serão resultantes de atos discriminatórios e preconceituosos. 

 

 

[...] psicologicamente falando a lógica e a moral são realidades 
paralelas. A lógica é uma moral do pensamento como a moral é uma 
lógica da ação. Há um egocentrismo intelectual como existe um 
egoísmo moral. Produzem-se coerções coletivas sobre a razão e o 
senso crítico assim como uma moral se constituiu a partir da regra 
exterior; a opinião, como o costume, frequentemente preponderam 
sobre a verdade e sobre bem. Há, pois, uma cooperação intelectual 
paralela a cooperação moral, e é por isso que a educação da 
solidariedade é tanto assunto de inteligência quanto de conduta. 
(PIAGET, 1931, p. 69). 

 

 

Em síntese, o intercâmbio dos pontos de vista entre os pares promove a 

lógica das relações por meio da reciprocidade intelectual. 

Com base na reflexão sobre a solidariedade, é impossível não voltar a 

lembrar da tragédia da Vila Socó. Há anos percebe-se uma tendência crítica 

histórico-social em relação às políticas públicas da sociedade científica da Baixada 

Santista. Os profissionais da saúde, da educação e os agentes comunitários 

afirmam que denunciavam diariamente, os riscos em que a comunidade vivia. Frente 

aos fatos, questiona-se: Os políticos não sabiam das possibilidades das explosões 

dos mangues? Torna-se difícil compreender. Condenou-se somente a Petrobras.  

Seria uma visão ingênua ou deformada pela acriticidade, que levou a não se analisar 

a situação na sua totalidade? 

Na década de 80, havia amplo movimento educacional, liderado por 

estudiosos de Paulo Freire que postulavam o preceito de compromisso do 

profissional com transformação. Teria sido apenas um projeto no papel? No 

discurso? Na apologia de uma oposição vazia? Houve, por parte dos professores 
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dessas crianças que desapareceram nas chamas, antes da tragédia um fazer-ação-

reflexão sobre o contexto vida, sobre os riscos que estavam vivendo na época? 

Freire (2007) pontua o perigo da dicotomização homem natureza com o 

profissional, uma vez que ser profissional é um atributo de homem, quando homem 

se capacita, ele se constrói como ser em uma totalidade. Neste sentido, o 

profissional da educação, deve ser autônomo, não deve ficar cativo a técnicas, 

aprisionado a idéias alheias, mas precisa vivenciar um processo histórico no qual o  

homem, necessariamente estará envolvido com a ciência voltada para a 

humanização. 

Neste movimento, o profissional, o educador, o homem transforma a visão de 

neutralidade científica em uma visão crítica da ciência, por meio de uma 

solidariedade interna, pautada na cooperação e no respeito mútuo e na tomada de 

consciência do papel de educador. Entendendo-se educador autônomo como aquele 

que propõe um fazer-ação-reflexão comprometido com o mundo e com a 

humanidade. E por ser um profissional solidário reflete sobre o que é dignidade, 

cidadania e Direitos Humanos. Também participa e promove debates sobre as 

escolhas de uma educação para todos e está profissionalmente comprometido com 

mudanças que promovam o bem estar do nosso mundo. 

Hoje, vinte e sete anos depois da experiência da Vila Socó, a presente 

pesquisa não tem como objetivo responder às questões levantadas sobre as ações 

dos educadores da época e sim, busca realizar o levantamento nos últimos cinco 

anos dos estudos científicos que se debruçaram sobre o gerenciamento de riscos na 

educação ambiental. O método empregado é o qualitativo que possibilita a 

classificação e a análise de conteúdo das teses e dissertações sobre o tema em 

relação às três categorias que são: o compromisso profissional dos professores, a 

gestão democrática e a organização curricular. 

A partir destas categorias, levantam-se questões norteadoras no sentido de 

verificar se foram abordados nos trabalhos científicos coletados, os seguintes 

pontos: a) Há estudos sobre compromisso dos profissionais na participação 

preventiva nas áreas de riscos escolares e no enfrentamento a catástrofes 

ambientais? b) Há pesquisas que analisam como gestores e educadores dialogam 

sobre a educação ambiental e gerenciamentos de riscos? c) Quais os trabalhos 

científicos sobre o currículo envolvem reflexões e ações entre os profissionais da 
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educação e a comunidade, que tenham tratado das políticas públicas e dos 

gerenciamentos dos riscos ambientais? 

 

 

   1.2 Educação emancipatória como direito do cidadão 

 

 

Gadotti (2007) no prefácio do livro Educação e Mudança questiona qual seria 

a mudança a que Paulo Freire se refere. Afirma que o autor por um lado, recusa a 

idéia ingênua de a pedagogia ser a alavanca da modificação sociopolítica. Por outro 

lado, não aceita a premissa de que nada pode ser feito e a educação ser uma 

reprodução fiel da sociedade. Sem confundi-las tenta “[...] compreender o 

pedagógico da ação política e o político da ação pedagógica.” (p. 10). Convida o 

profissional a conscientizar-se sobre colaborar na transformação das estruturas 

opressivas que dividem a sociedade. “A educação é essencialmente um ato de 

conhecimento e de conscientização e que, por si só, não leva uma sociedade a se 

libertar da opressão.” (GADOTTI, 2007, p. 10-11). 

Os debates e seminários na década de 80 ocorreram, mas neste caso, frente 

aos resultados, ficou em um mundo elitizado do saber. Algo divulgado em 

congressos, palestras e livros, mas isolado do cotidiano escolar, da responsabilidade 

de conscientização sobre os riscos em que a comunidade vivia. Com certeza, em 

Cubatão ou mesmo na Baixada Santista, estava-se longe da política, da cultura e de 

uma educação libertadora. 

Por mais que novos estudos científicos despontem sobre a Educação, há na 

maioria das vezes, uma restrição à ação pedagógica que priorize a história da 

humanidade, por meio de uma desejada ciência neutra, com o foco da 

aprendizagem mantido entre os muros das instituições escolares. Ainda hoje, com 

todos os estudos sobre a ação pedagógica, na maioria das vezes encontramos a 

educação como uma releitura do mundo por meio de pensamentos, livros ou mundo 

virtual, quando muito, se pensarmos de uma forma otimista, tudo acontece através 

da janela da escola. Quantas horas durante o mês um aluno estudante de literatura, 
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matemática, história e geografia sai da cadeira que lhe é de direito? Ele estuda a 

destruição da Mata Atlântica? Qual a conscientização do nosso espaço de ocupação 

territorial? Qual o compromisso do professor com os direitos de preservação do 

nosso meio ambiente e sustentabilidade? Como o aluno e professor estão próximos 

dessa realidade? Acreditam que pela Educação podem contribuir com a mudança na 

conscientização ecológica? 

Participei de diversos planejamentos da educação infantil e do ensino médio, 

para a realização das Semanas das Ciências cujo tema era a Ecologia. Os trabalhos 

apresentados foram elaborados durante o ano letivo, e na maioria das vezes, 

resumiam-se em hortas, plantações de feijões, alpistes no formato do nome da 

criança, dramatizações, músicas, cartazes, maquetes, trabalhos bibliográficos 

mostrando os efeitos dos desmatamentos ou exposições sobre fatos distantes.  

Sente-se a ausência de uma consciência ecológica crítica, de uma análise de 

exploração dos recursos naturais, sustentabilidade e/ou gerenciamentos de riscos.  

Sente-se a falta de   

 

 

[...] uma ecologia dos saberes, que postula um diálogo do saber 
científico com o saber popular e laico; a ecologia das temporalidades, 
que considera diferentes e contraditórios tempos históricos; a 
ecologia do reconhecimento que sobrepõem a superação das 
hierarquias; a ecologia da transescala que possibilita articular 
projetos nacionais e locais; e por fim a ecologias das produtividades  
centrada na valorização dos sistemas alternativos de produção de 
economia solidaria, popular e autogestionária. (SANTOS, 2007, p. 
09). 

 

 

Com trinta anos de experiência em salas de aula, sempre encontro 

profissionais que participam da construção do projeto pedagógico e dos planos de 

ensino, e ao elaborá-los fazem planos de existência. Projetos e planos que são 

verdadeiros compromissos pautados no Fórum Mundial de Educação (FME), pois 

demonstram uma concepção libertadora da educação como um direito social 

universal, ligado à condição humana (GADOTTI, 2009, p. 27).  Estes profissionais ao 

se inserirem no cotidiano escolar e no dia a dia são esmagados pelo sistema. 
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Sistema este discutido há séculos, exaustivamente, por pesquisadores da educação. 

Tudo o que está escrito por nossos estudiosos da educação, nas páginas dos livros, 

e devorado pelos professores, dá a eles sabor de vitória, de esperança, de 

sentimento de pertencer a algo que pode realmente fazer, na participação grupal e 

depois na ação–reflexão na sala de aula. 

Acredita-se ao estudar os autores, que é possível a transformação 

emancipatória por meio da educação. Tentam diariamente modificar a condição da 

escola pública, mas dificilmente o professor consegue encontrar na prática o convite 

que lhe fazem para a educação ideal. Os livros denunciam os problemas da escola, 

aumentando a angústia do professor. Chamam-no para a luta, mas se ele aceita o 

convite e tenta modificar sua prática educativa, ele colide com a realidade, com a 

não efetivação das políticas públicas que só existem no papel e com as relações de 

poder na macroestrutura e no microespaço de trabalho. 

Paulo Freire (1980) aponta que a escola é subsistema de um sistema maior. 

A escola não poderia ser diferente de todos os governos que tivemos até hoje. Fala-

se de escola para todos, mas não há vontade política, já que existem estruturas, leis 

e mais leis, programas e planos, no entanto a mudança é mínima. 

O número de alunos por sala é enorme. E quem são os professores das 

escolas públicas? Garantidos por um concurso?  A suposta honra do piso salarial 

mínimo para o professor? A quem queremos enganar? Falamos na atualidade de 

políticas públicas como se a gestão pública atual fosse ainda oposição. Lutou-se 

tanto por políticas públicas que levassem a escola para todos.  Porém, pouco 

mudou. O professor cada vez mais perdido em sua identidade profissional, 

desrespeitado, acuado, amedrontado, assiste passivamente o entra-e-sai dos alunos 

durante as aulas, a não participação das aulas e da construção dos saberes. Alunos 

violentos, prontos para agressões físicas e verbais, consomem e passam drogas 

dentro e nos arredores das escolas. Alunos que não vão mais às aulas porque 

precisam trabalhar, ou dormem porque estudam à noite e acordaram a cinco horas 

da manhã e o professor nesse contexto é convidado a ser crítico e cooperativo em 

uma luta perdida, contra o sistema da reprodução ideológica do poder. 
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   1.3 Currículo, formação docente e conscientização 

 

 

A educação se faz por meio de tendências centradas, no científico elaborado 

pelas agências governamentais ou na academia universitária. (NÓVOA, 1995). 

Apesar dos avanços das pesquisas qualitativas, torna-se difícil dar voz ao cotidiano 

escolar, versar sobre o gerenciamento dos riscos ou sustentabilidade sem analisar, 

quais são as reais condições dos gestores, professores, do projeto pedagógico e da 

organização do currículo para a colaboração das reais mudanças sociais. Como o 

educador poderá promover ações críticas em uma comunidade com uma política 

economicamente comprometida? Como ele poderá declinar da reprodução das 

tradições existentes e ser um crítico e transformador no atual cenário político 

pedagógico? Há uma gestão democrática que incentive o profissional a resolver os 

desafios apresentados no dia a dia? A organização curricular contempla uma 

participação democrática nas decisões a serem tomadas sobre os saberes? 

Constata-se aí, uma contradição entre o que está proposto em leis, planos e 

projetos políticos e a real possibilidade de o professor conseguir compreender e 

transformar a conscientização dos alunos sobre seus direitos de segurança, moradia 

e equalização de oportunidades. 

Verificam-se na literatura internacional e nacional nos últimos trinta anos, 

pontos exaustivamente pesquisados sobre a História, a cultura da Educação; 

tendências pedagógicas; políticas públicas; a história de vida do professor; 

graduação e formação continuada; profissionalização docente; ideologia, dimensões 

políticas e o controle político subjacente no trabalho docente; entre outros. 

Cientificamente, há uma delimitação dos temas, mas, no contexto escolar ocorre um 

sistema complexo, uma indissociabilidade entre os pontos arrolados, um 

encadeamento de ações por parte de todos os participantes, políticos, educadores, 

alunos, familiares e sociedade. Um processo de autorregulação de uma ação, uma 

escolha política, uma tendência pedagógica, da forma de gestão, da formação dos 

docentes ou suas experiências, compõe um processo dinâmico, instável, como um 

calidoscópio que a cada movimento se manifesta de uma forma e potencialmente 

pronto para se reorganizar em um novo quadro. 
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Nas últimas décadas, a intensificação dos estudos da educação estimulou- 

nos a levantar breves reflexões sobre alguns aspectos relevantes para este trabalho: 

a) compromisso profissional tecido pela história de vida do educador; b) gestão e 

políticas públicas; c) currículo, educação ambiental e gerenciamento de riscos. 

Justifica-se este recorte no presente trabalho no intuito de se dar sentido à 

importância da identidade, da profissionalização do docente e das políticas públicas 

que conduzem os planos para a construção dos saberes e a possível educação 

comprometida com as mudanças necessárias para uma educação pautada na 

sustentabilidade e gerenciamento de riscos. 

Apesar de vários pesquisadores nas últimas décadas voltarem seus estudos 

para o compromisso profissional, na história vida dos professores, e na participação 

democrática, dificilmente no cotidiano escolar há espaço para a identidade dos 

mesmos. O professor no dia a dia não é motivado pelo grupo a expressar seus 

medos, preconceitos, inseguranças sobre o saber. Como também de comungar com 

seus pares o estar desatualizado ou o insucesso decorrente do fracasso na tentativa 

de promover a construção do conhecimento no outro, ou declarar a própria 

inabilidade de lidar com as relações emocionais entre os envolvidos. Muitas vezes é 

obrigado a dissimular os anseios das relações, das competições intermináveis, das 

lutas pessoais, profissionais, e o despotismo das ideologias subjacentes que 

oprimem uma análise crítica da realidade escolar. Ele é motivado pelos gestores e 

muitas vezes por seus pares, a mostrar-se frente às instituições escolares, como um 

sujeito equilibrado, justo e colaborador. Há uma alta expectativa em relação ao 

profissional sobre o cumprimento burocrático pedagógico, a neutralidade política, 

competências e habilidades com os saberes e com as relações interpessoais. 

Na pesquisa sobre o senso prático de ser e estar na profissão, Abdalla (2006) 

aponta os estudos de González (in Marcelo Garcia, 1994, p. 18 apud ABDALLA, 

2006, p. 53) sobre a organização técnico-racional2 na qual a escola privilegia 

princípios das relações hierárquicas, no sentido de dirigir a maneira de ser e estar do 

professor. A formação do professor torna-se fragilizada, individualizada, sobra mais 

submissão do que análise crítica, “[...] potencializa-se o campo do poder, com vistas 

a controlar as estruturas administrativas e pedagógicas.” (p. 54). Outro ponto 

                                                 
2
 As palavras em itálico nas citações diretas e indiretas dos estudos de Abdalla (2006) são 

grifos da autora.  
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relevante do estudo é quando a autora cita Lopes (1988 apud ABDALLA, 2006) para 

fundamentar a idéia de racionalidade irracional o professor comprometido com a 

educação busca compreender a produção e o significado da mesma, por meio da 

fragmentação e unificação. Os professores quando isolados ou fragmentados são 

movidos pela subjetividade, mas quando os professores são unificados pela 

estrutura da escola, eles são regidos pela objetividade “[...] configurando a 

autoridade necessária, para eficiência desejada; o formalismo na aceitação das 

normas; a impessoalidade e o conhecimento especializado, características 

essenciais de uma organização burocrática.” (ABDALLA, 2006, p. 55). 

Analisa a pesquisadora que esse processo pode produzir atitudes e valores 

motivados pela necessidade de recomposição e que promovem novas perspectivas, 

e cita entre outras as perspectivas, a de Marcelo Garcia (1994 apud ABDALLA, 

2006) que pode ser descrita como: 

a) Perspectiva interpretativa cultural que considera a instituição escolar um 

sistema complexo, socialmente construído por meio das interações de seus 

membros e o meio de trabalho, sistema fragilmente articulado que depende 

de decisões e interpretações de todos, mas por sua dinâmica não se dispõe 

de ações precisas.  Segundo o autor a “cultura”3 escolar  com o objetivo de 

proteger a autonomia do professor pode  promover a individualização das 

práticas educativas, gerando situações de isolamento, de incerteza e 

ambiguidades e estas situações correm o risco de limitar “o educativo" em 

afazeres burocráticos e administrativos. Nesse sentido, o professor em 

parceria com o grupo deve refletir sobre as questões pedagógicas e desafios 

do cotidiano que devem ser enfrentados. 

b) Perspectiva político-social que possibilita uma nova direção de ser e de 

estar do professor “[...] no campo de lutas da escola, um espaço de 

possibilidades, constituindo assim, uma força „formadora de hábitos‟.” 

(BOURDIEU, 1998ª, p. 345 apud ABDALLA, 2006, p. 57). A fim de possibilitar 

a participação das decisões e da organização escolar de toda a comunidade 

é necessário reconhecer a ideologia que envolve o contexto escolar, pois é 

importante o debate escolar por três pontos a) uma revisão sistemática da 

perspectiva técnico-racional a objetividade da escola; b) uma ação que 
                                                 
3 Grifo do autor 
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contemple as contribuições dos diferentes componentes da escola, o que é 

característico da perspectiva interpretativa cultural; c) uma atitude de “[...] 

defender espaços/tempos em que se possa fortalecer o potencial contra-

ideológico da educação, numa perspectiva político-social, que contribua para 

a formação de um novo habitus.” (ABDALLA, 2006, p. 58). 

Com esse cenário, questiona-se qual o compromisso profissional do educador  

na equalização dos saberes, por meio da ação educacional e ao mesmo tempo  o 

desenvolvimento da conscientização de uma sociedade ética e ecológica. 

Esta questão não tem como prioridade destacar uma nova tendência 

pedagógica, pois muitas vezes o educador é levado pelo deslumbramento do que 

parece novo, pelo o que está na moda, ou pela tendência da raiz epistemológica 

escolhida como base do plano nacional, estadual ou municipal. 

Por este caminho há um risco tanto no processo de formação inicial do 

professor como no processo de construção dos saberes contínuos, das vivências, 

das experiências profissionais e pessoais, pois todas elas são descartadas em nome 

do novo. A cada mudança de gestão surge um novo conhecimento, um novo nível a 

ser atingido, como se não houvesse uma história construída.   

 

 

[...] é possível questionar essa lógica que se manifesta na 
representação de uma categoria profissional marcada por 
classificações, apriorísticas, definindo um patamar de formação 
inicial que ela deve possuir, os saberes e as competências que ela 
deve dominar e o grau de profissionalismo que ela deve atingir.  
(LELIS, 2008, p. 54-55). 

 

 

Segundo Tardif e Lessard (2008), temos que ter como base um olhar sobre a 

indissociabilidade entre e formação inicial (escolas, centros universitários ou 

universidades) dos professores, a formação continuada e o respeito às experiências 

do profissional em exercício. Esse conjunto deve incorporar definitivamente a 

participação efetiva dos educadores nas propostas de mudanças e nas políticas 

públicas. Outro ponto para os autores é o descentrar do professor sobre si mesmo e 
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abrir um canal de compreensão para com seus pares.  Este é o atual desafio no 

campo científico, cultural, ético e educativo. 

Tardif e Raymond (2000) apontam três aspectos primordiais no trabalho do 

magistério, quanto aos saberes, tempo e aprendizagem que podem ser destacados: 

a) o estudo das relações do tempo, do trabalho e da aprendizagem dos saberes que 

fundamentam o ensino; b) o relacionamento das histórias de vida com a 

aprendizagem pré-profissional e a carreira dos profissionais; c)  a reflexão sobre a 

teoria e as relações entre tempo e os saberes profissionais, levando-se em conta a 

cognição, a identidade do trabalhador e do trabalho. 

Para os autores, o trabalhar determina uma transformação do trabalho e de si 

mesmo, constrói uma identidade e o tempo surge como um fator relevante para o 

domínio progressivo dos saberes.  Em alguns ofícios, o tempo da aprendizagem se 

entrelaça com o tempo de vida, eles são adquiridos pela imitação, costume familiar, 

repetições no cotidiano e contato diário com o trabalho. No caso do magistério é 

relevante a aprendizagem da história pessoal  do professor  já que ele passa por um 

período longo de formação, composto por conteúdos teóricos e práticos e são eles 

que constituem um verdadeiro processo de  formação. 

Os processos dinâmicos da formação continuada e as experiências 

vivenciadas na sala de aula devem ser respeitados na regularização dos 

profissionais da educação. Nessa linha Lelis (2008) priorizou a pesquisa da história 

de vida dos professores das séries iniciais com objetivo de “desvelar fragmentos dos 

processos invisíveis da constituição do habitus profissional” (p. 56). O foco foi 

romper as imagens negativas atribuídas ao professor pelo poder público e pela 

sociedade científica. Para aprofundar os conteúdos propostos da identidade do 

educador, a pesquisadora delimitou pontos de investigação fundamentados em 

Arroyo (2000):  

 

 

A história da construção intelectual e profissional da educação; 
história das lutas e estratégias em relação ao Estado; a construção 
da escola e seus saberes; vivências dos professores como “agem, 
vivem, e isso, no interior e exterior do trabalho, na totalidade dos 
seus espaços, dos seus tempos e das suas relações sociais. 
(ARROYO, 2000, p. 199 apud LELIS, 2008, p. 56). 
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A formação do professor e sua efetiva participação fazem “[...] da escola o 

locus da produção docente: o espaço onde os professores aprendem e apreendem a 

sua profissão.” (ABDALLA, 2006, p. 61). Dos quatro indicadores analisados na 

pesquisa – senso prático de ser e estar na profissão – desenvolvida por Abdalla 

(2006) que abarcam a gestão escolar, o projeto político pedagógico, a organização/ 

articulação do currículo e o (des)compromisso da escola com o desenvolvimento 

profissional. Destacam-se dois entre eles a gestão escolar e a organização/ 

articulação do currículo. Verificou-se no estudo de caso, analisado pela autora que 

na gestão escolar, os aspectos mais presentes foram: controle das reações 

instituídas, reguladas em uma gestão técnico–racional, pautada no controle 

burocrático; carência de um trabalho parceiro com a coordenação; o projeto 

pedagógico sair do teórico para integração entre os docentes e os discentes; 

posições hierárquicas, baseadas no dever-ser, com uma direção com estilo 

autoritário e impessoal. b) Na organização e articulação do currículo – aborda  a 

autora 

 

 

[...] é neste espaço, que o professor concebe seu campo de reflexão 
e de conhecimento, compreende como se organiza e se articula o 
currículo, desenvolvendo aspectos cognoscitivos que tornam o 
movimento do ato de ensinar no ato de aprender. (ABDALLA, 2006, 
p. 63).  

 

 

Verificou que apesar da gestão controladora, os docentes mostraram-se 

sensibilizados com o contexto social da região, promovendo ações ativas dos alunos 

para a análise das características culturais da comunidade escolar. Neste sentido de 

ser e de estar na profissão possibilitou ao aluno e ao professor voltarem seus 

olhares ao seu redor e ser cada qual “[...] possuidor de um saber específico, 

(SACRISTÁN, 1998, p. 184) atuando e interagindo na produção e reprodução do 

currículo [...]” (ABDALLA, 2006, p. 64). 

O currículo como a possibilidade de o professor pensar na relação dos 

saberes, no ato de aprender e nas questões políticas, faz com que o educador 

necessite de uma reflexão que envolva as difíceis questões: quem ele é?, qual o 
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significado da sua  existência no contexto socio-histórico? Segundo Severino (2002) 

para um ser existir, é necessário que haja mediação da ação histórico-social entre 

os homens. Existir pressupõe um intercâmbio constante com o meio, por intermédio 

da natureza, com outros seres, com a coletividade, como também, as construções 

subjetivas e conscientes, conservadas pela História e cultivadas pela cultura. Ao 

abordar as mediações da existência histórica do homem, o autor prioriza o 

conhecimento, a educação e sua prática. O conhecimento é inerente a uma relação 

simbólica e para ele a educação surge como práxis, não somente uma prática 

técnica, mas, política, intencionalizada pela prática simbólica. 

 

 

A existência humana é fundamentalmente prática, ação, atividade. 
[...] Contrariando os metafísicos clássicos não é o agir que decorre 
do ser, mas o modo de ser decorre do agir [...] Práxis = prática diante 
a qual o homem, ao intervir na natureza, na cultura e sociedade 
constrói a si mesmo. Práxis=uma determinação da existência 
humana como elaboração da realidade. (SEVERINO, 2002, p. 45). 

 

 

Para Kosik (1986 apud SEVERINO, 2002) práxis é a manifestação do homem 

como ontocriativo. O homem social cria a realidade que irá compreender a realidade 

humana, não somente o humano, mas, a realidade na sua totalidade. Nesse sentido, 

a prática como práxis é vista com uma perspectiva crítica e emancipadora que visa à 

construção do melhor e é contrária à pragmática que instrumentaliza a razão com 

recursos mecânicos e de eficácia técnica. 

Severino (2002) discorre sobre a prática tridimensional como mediação do 

existir, ou seja: a) existência prática do sujeito quando se dirige à natureza física; b) 

o agir humano, na esfera social, ao interagir com o seu meio imediato para ser 

membro do grupo; c) a subjetividade, dimensão referente à cultura simbólica, 

universo em que desdobra sua existência. 

Há um convite do autor para a prática tridimensional e aqui, no contexto desta 

pesquisa, em comunhão com esses saberes sobre uma práxis crítica e 

emancipatória e do compromisso do professor, levanta-se a questão: o profissional 

tem possibilidade de ser co-autor de um currículo interdisciplinar, que envolva a 
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cultura, as questões políticas sociais  e realize a busca dos saberes.  Vislumbra-se o 

educador como membro de uma organização dinâmica, fruto de uma gestão 

democrática que envolva os docentes, discentes e os parceiros externos à escola. 

Uma gestão que promova nos participantes da construção da estrutura curricular, 

um olhar atento e crítico às necessidades e ao desenvolvimento sustentável da 

região. Parafraseando Abdalla (2006), ser e estar ecológico; seria desvelar os 

possíveis riscos que a comunidade está exposta em decorrência do não respeito à 

Gaia, pois o que ocorre é uma planejamento aparentemente neutro, mas resultante 

de escolhas que visam somente o lucro.  

 

 

   1.4 A Teoria e os Estudos Curriculares 

 

 

Discutir o currículo como eixo central na área do conhecimento, é sinônimo de 

estabelecer uma relação crítica e complexa da escola com a sociedade e do 

compromisso do professor, com a cultura, com o poder, com a sustentabilidade, e a 

ética com todos os seres da Terra. 

Ao tratar da Teoria Curricular, Pacheco (2005) cita diferentes autores que 

definem e organizam esse estudo. Destaca algumas definições do termo por 

representar o conjunto de idéias apresentadas pelo autor.  (ZAIS, 1976, p. 87 apud 

PACHECO, 2005, p. 79), aborda o tema como um “[...] conjunto de definições e 

conceitos, proposições e outros construtos logicamente interrelacionados que 

representam uma visão sistemática dos fenômenos curriculares.” A teorização sobre 

o tema é um “[...] conjunto organizado de análises e compreensões dos fenômenos 

curriculares.” (McCUTCHEON 1982, p. 18 apud PACHECO, 2005, p. 79). 

Currículo tem como objetivo a melhoria da prática. 

Para Kliebard (1977, p. 258 apud PACHECO, 2005, p. 80), a teoria curricular 

tem sua origem como qualquer outra, na curiosidade e nos problemas humanos. 

“Uma teoria não consiste em fazer abstrações estranhas [...] mas servir [...] para 

compreender certas situações.” 
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Pacheco (2005) faz um estudo profundo sobre os diversos estudiosos de 

currículos da atualidade, bem como as diversas abordagens que dão suporte para 

as organizações do trabalho docente. Para ele a teoria do currículo “[...] surge como 

uma metateoria cujo problema central é procurado nas relações entre teoria e 

prática e nas relações entre educação e sociedade.” (p. 80). A diversidade e 

posições contraditórias entre as teorias curriculares é positiva pois enriquece as 

discussões que envolvem os estudos curriculares. 

Para Gimeno (1988, apud PACHECO, 2005, p. 81), a teorização da prática 

curricular tem que estar ligada à possibilidade de analisar, interpretar a realidade e 

propor soluções na própria prática curricular diante dos problemas existentes. 

Compõe suas idéias com Lundgren (1977),  

 

 

o currículo é um dos conceitos–chave em educação e constitui uma 
das áreas mais importantes da investigação educativa. Partindo-se 
desta perspectiva, seria de esperar que o campo da teoria curricular 
estivesse mais desenvolvido, mas um olhar sobre a literatura 
curricular revela que não é bem assim. (p. 71 apud PACHECO, 2005, 
p. 82, grifo do autor). 

 

 

O currículo não é um fim em si mesmo, ele depende de toda uma práxis e 

nesse sentido, o trabalho deve ser cooperativo e crítico por parte dos profissionais 

da educação. Canário (2006) defende a idéia de que para a reinvenção da escola e 

do oficio de professor, supondo que haja questionamento crítico na forma de pensar, 

de como se concebe o aprender e o ensinar na atualidade. Ele aponta que a escola 

é uma invenção histórica recente, pois no passado, a aprendizagem estava 

diretamente ligada ao dia a dia e às necessidades imediatas da comunidade e do 

aprendiz. Na atualidade, há um distanciamento de tempo e espaço da aprendizagem 

com a experiência. A separação da realidade social produziu um efeito de 

fechamento da escola sobre si mesma. Ele aponta duas questões críticas sobre a 

escola: a) menosprezo pelas vivências extraclasse, pois não há um sentido do que 

se ensina para as devidas necessidades dos alunos; b) tendências de a escola dar 
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as soluções sem se preocupar com as possibilidades de pesquisas ou levantar 

problemas para imaginar diferentes soluções. 

Para ele, a escola de hoje está longe de somente instruir, ela representa um 

tempo e um espaço multifuncional, pois o jovem fica mais com professores e 

amigos, do que com seus familiares. Então a escola não deveria ser uma somatória 

de salas de aulas cujo núcleo nobre é a aula a ser ministrada pelo professor, mas 

um projeto integrado que articulasse a educação formal e não formal, transformando 

o atual sistema de repetição de informações em um sistema de produção dos 

saberes. Transformar o conhecimento, produzir um saber, é revelar um produto 

comunicável fruto da experiência relacionada com as informações pesquisadas, que 

englobam três níveis de aprendizagem: a informação, o conhecimento e o saber. 

Ao olhar o rumo que a escola no Brasil tomou, verifica-se como na maioria 

das instituições escolares dos demais países, o homem está como o centro dos 

saberes. O aluno isolado é cobrado por conhecimentos científicos priorizados por 

um determinado currículo, com objetivos claros de manter algumas questões 

políticas e econômicas e omitindo envolver-se com os riscos e necessidades da 

comunidade e do contexto que o cercam. 

Outro ponto relevante é que na história dos currículos brasileiros, por diversos 

momentos, verificou-se influência de tendências pedagógicas importadas. Um 

processo opressor, pragmático, que se modificou a cada governo federal, estadual e 

municipal sendo levado por modismos pedagógicos internacionais ou por tendências 

políticas partidárias. 

Moreira (2008), na pesquisa desenvolvida sobre currículo, afirma que toda 

transferência educacional deveria ser benéfica para a nação receptora, porém 

destaca dois pontos frágeis do processo que devem ser pensados: a) o risco de uma 

interpretação reducionista do processo; b) os conteúdos a serem adquiridos pelo 

grupo receptor, podem apresentar um distanciamento das origens, por causa das 

peculiaridades, características dos países periféricos, ao importarem outras 

tendências. 

Para definir transferência educacional, o autor cita o imperialismo cultural 

(CARNOY, 1974 apud MOREIRA, 2008) “[...] maior fonte da posição social na 

sociedade capitalista é a origem da classe do indivíduo.” (p. 19). A escola é vista 
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como participante das desigualdades sociais. Porém, ao relevar unicamente as 

necessidades econômicas, o autor afirma que esta visão sociológica deslocada para 

um lado, não o ajuda à análise mais complexa da relação educação e sociedade. 

Para um estudo mais complexo sobre esta relação, Moreira (2008) propõe um 

olhar atento para os estudos curriculares, por meio das correntes científicas e das 

tendências políticas econômicas de cada época. 

Nereide Saviani (2006) em sua pesquisa sobre currículo afirma que desde o 

início, a idéia de currículo estava ligada ao controle do procedimento pedagógico e 

aos conteúdos selecionados e organizados em sequência, sendo eles direcionados 

ao público alvo, com finalidades e interesses do momento. Outro ponto que a autora 

destaca é a noção de disciplina que tinha como princípio as normas de conduta.  

Porém “A elaboração do currículo e a constituição das disciplinas escolares não se 

dão de forma linear, nem se estabelecem por consenso.” (SAVIANI, N., 2006, p. 43). 

Desvela-se a idéia ingênua de que a elaboração do currículo ideal é o que 

viabilizava uma determinada teoria, com objetivos e aplicação adequadas ao método 

determinado, mas a  

 

 

[...] elaboração se dá em meio a contradições e conflitos que 
redundam em soluções negociadas: quanto ao mostrar que na sua 
realização entram em jogos novos conflitos [...] diferentes 
interpretações [...] aceitação/rejeição das propostas [...] „choque‟ com 
as tradições cristalizadas, „acordos tácitos‟ concepções formadas que 
caracterizam o „currículo oculto‟. (SAVIANI, N., 2006, p. 43, grifos da 
autora).  

 

 

Ao abordar a relação entre a escolha dos conteúdos e a organização das 

disciplinas constata-se que o currículo apresenta um percurso e que a disciplina o 

compõe. Assim sendo, “a idéia de currículo faz-se logo acompanhar pelas de ordem 

(no sentido de sequência interna) e de disciplina (no sentido de coerência estrutural) 

– como elementos indispensáveis a qualquer curso.” (SAVIANI, N., 2006, p. 25). 

Além de apresentar a interrelação entre currículo e disciplina, ela aponta os 

estudos de Hamilton (1991 apud SAVIANI, 2006), sobre o método que nasce com a 
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finalidade de uma ciência intencional, com objetivos claros de aplicação docente e 

assimilação discente. 

 

 

Ligada à idéia de ordem (por sinal, a que predominou nos debates 
educativos do século XVI), surge a de método, com conotação 
diferente da conhecida até então: não simplesmente como 
procedimentos de investigação ou análise, ou uma arte intelectual 
agradável, mas como uma „ciência intencional‟ da técnica, indicando 
as „linhas mestras que pudessem ser rapidamente assimiladas e 
facilmente aplicadas‟ (idem, pp. 199-200). E capaz de extrair e 
ordenar „as coisas pertencentes à matéria de que se trate‟. 
(MELANCHTON apud HAMILTON, 1991, p. 201 apud SAVIANI, N, 
2006, p. 25, grifos da autora). 

 

 

   1.5 O currículo: tendências pedagógicas 

 

 

Ao elaborar um breve histórico do currículo e das tendências pedagógicas, 

observa-se como os profissionais da educação envolvidos ou levados por distintos 

interesses, idealismo, compromisso com os saberes, poder, interesses ocultos ou 

explícitos, políticos ou econômicos tornaram-se cúmplices-reféns de fins desejáveis 

de um determinado contexto político-social. 

Pode-se pensar a História do Currículo como um barco à vela que caminha ao 

toque do vento e que é imenso o esforço dos responsáveis pelo poder em não 

respeitar o soprar do vento, a fim de manter, a qualquer custo, a direção desejada 

para atingir as metas políticas, sociais e econômicas propostas. 

Neste sentido, optou-se por alguns autores que alertam sobre o papel da 

Educação num cenário político-social e como ao longo da História a Educação foi 

direcionada por diferentes “ventos” e “condutores”. 

Segundo Pacheco (2005), no início da Idade Média, o ensino era concebido 

pelo Trivium e Quadrivium como uma forma de organização formal, planejada com 

condutas formais, com objetivos e conteúdos organizados por disciplinas e planos. 
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No ano de 1663, o termo currículo aparece no dicionário com sentido de um 

curso regular de estudos numa escola ou universidade, definição esta que se 

manteve até o século XIX. 

A História da terminologia do currículo também pode ser analisada pela  

posição de Goodson (2001, p. 61 apud PACHECO 2005, p. 30),  que se integra  com 

as idéias de Hamilton, ao estudar a definição de currículo,  ao calvinismo. Propõe 

que o sentido de disciplina ou ordem estrutural incorporados pelo currículo vieram 

não somente das  fontes clássicas, mas com maior influência das ideais de João 

Calvino  (1509-1564)  que ganhou  ao longo do tempo  adeptos políticos e teológicos 

espalhando-se pela Europa no Sec. XVI. Com esta acepção, ele descreve o  

currículo como a prática educativa calvinista e a disciplina como a prática social e 

esse conjunto de propostas. A verdadeira essência do calvinismo levava em conta 

os princípios internos da escola como também, a trama do governo civil e o 

comportamento pessoal.  Uma visão pragmática do caminho a ser percorrido, “[...] 

apropriado do termo curriculum (talvez retirado de Cícero) – uma pista de corridas 

semelhante à do Circus Maximus- para descrever a trajetória, o percurso, a forma de 

vida que os seus seguidores deveriam perseguir”. (DOLL, 2004, p. 13 apud 

PACHECO, 2005, p. 30). 

 

 

Assim é que adotamos o termo latino que significa movimento 
progressivo ou carreira, para indicar uma entidade educativa 
denotava uma totalidade estrutural e uma integridade sequencial, 
constituindo-se num todo unitário, que devia não apenas ser seguido 
mas também acabado. Em suas escriturações registra-se a 
referência ao currículo, enquanto „curso „multianual‟ todo seguido por 
cada estudante‟ (Glasgow), bem como formulações do tipo „havendo 
contemplado o „currículo‟ de seus estudos‟. (LEIDEN) (idem pp 198-
199). (SAVIANI, N., 2006, p. 25, grifos da autora). 

 

 

Os Estudos Curriculares segundo Pacheco (2005) tem conquistado interesse 

científico e pedagógico por não ficarem ancorados no campo burocrático e 

administrativo da educação. Esses estudos buscam clarificações e pontos de 

concordância, porém apresentam três dificuldades reconhecidas: a) a dificuldade de 
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terminologia: Didática, Currículo, Organização e Desenvolvimento Curricular; b) a 

relação entre o Currículo como um campo epistemológico específico e a formação 

de professores; c) o percurso histórico e os pensamentos que influenciaram suas 

tendências pedagógicas nos Estados Unidos 1918-1960, no Brasil entre 1920 até 

1990. 

Moreira (2008) destaca no Brasil, também dois pontos da História do 

Currículo a serem citados: a) as origens do currículo nas décadas de 20 e 30; b) o 

início e o desenvolvimento dos Estudos Curriculares na universidade brasileira.  

Afirma que anteriormente a esse período (20 e 30), as tradições curriculares eram 

fundamentadas em uma concepção híbrida com os princípios do positivismo de 

Herbart, de Pestalozzi e dos jesuítas.  Acreditava-se que na educação elementar, 

todas as ciências poderiam ser ensinadas, a questão era o método ser apropriado.  

Na educação secundária, o currículo era enciclopédico. 

Havia uma divisão entre trabalho manual dado pelas poucas escolas 

profissionalizantes e o trabalho intelectual (MOREIRA, 2008), porém, o formato 

elitista da escola foi questionado após a Primeira Guerra, por causa da influência da 

indústria e a relação do Brasil com os demais países industrializados. Naquele 

contexto, tornava-se necessário instruir os trabalhadores. Então, a burguesia 

industrial emergente pensa na alfabetização em massa, como um poder político. 

O movimento da educação em massa como questão política é anterior a 

Primeira Guerra, segundo Dermeval Saviani (2008), pois a escola tradicional foi 

fundamentada na Filosofia da Essência e teve o seu início no século XIX. Ela surgiu 

com a necessidade de consolidação da nova classe no poder: a burguesia.  A escola 

tornou-se então, um instrumento para oprimir o “Antigo Regime”.  O movimento era 

pautado no “Contrato Social” livre e esclarecido, redigido por filósofos da época que 

tinham como objetivo transformar os súditos, em cidadãos. 

O lema da escola na época era: “um direito de todos e um dever do Estado”. 

E veio para redimir do duplo pecado da humanidade: a) ignorância, miséria moral; b) 

opressão, miséria política (ZANOTTI, 1972 apud SAVIANI, 2008, p. 05). Neste 

método, o mestre é o artífice e a educação é centrada no professor. 
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Saviani (2008) faz uma análise da trajetória da educação e aponta três teses 

que serão apresentadas à medida que se discorre sobre a História dos Currículos e 

suas repercussões no Brasil. 

Primeira tese é a do “[...] caráter revolucionário da pedagogia da essência, e 

do caráter reacionário da pedagogia da existência.” (SAVIANI, D., 2008, p. 30). Na 

Antiga Grécia, a filosofia da essência não implicava em problemas políticos. O 

homem era um ser livre. O escravo não era considerado ser humano, logo, a 

essência humana era pertencente aos homens livres. Na Idade Média, a articulação 

da essência humana era com a criação Divina. A essência humana justificava as 

diferenças: nobreza, clero e súditos. Na Idade Moderna, ocorreu a ruptura do modo 

de produção feudal, para o futuro modo de produção capitalista. 

A burguesia se manifestou como classe revolucionária contra a nobreza e o 

clero, e a filosofia da essência foi o suporte para defesa da igualdade dos homens 

como um todo. Por este raciocínio, os homens são essencialmente livres, mediante 

o contrato social e assim ele pode vender sua força de trabalho. Segundo Saviani 

(2008), escolarizar todos seria transformar servos em cidadãos politizados e assim 

ocorreria a solidificação do poder democrático. Porém, a burguesia de classe 

revolucionária passa a ser a nova classe consolidada no poder, com interesses 

próprios e torna-se controladora do poder e da sociedade. 

No século XX, despontam novas transformações com as primeiras reformas 

no ensino, que segundo Pacheco (2005, p. 8) ocorrem com os pioneiros Anísio 

Teixeira, Fernando de Azevedo entre outros. O autor afirma que o movimento da 

década de 20 emerge de importantes reformas políticas, econômicas e culturais no 

Brasil, tais como: a) processo de urbanização, industrialização e a chegada de 

imigrantes; b) difusão de idéias liberais, anarquistas, socialistas e comunistas; c) 

ideologia nacionalista e espírito patriótico; c) organização de associações e igrejas; 

d) Tenentismo. 

Dentro desse panorama, duas tendências influenciam o Currículo no Brasil, 

segundo Kilpatrick (1974 apud MOREIRA, 2008) uma que veio da Europa que 

valoriza o interesse do aluno e está representada por Dewey e denominada Escola 

Nova. A outra, oriunda dos Estados Unidos, ligada ao pragmatismo e produto do 

pensamento de Bobbit, na qual resultou o tecnicismo. 
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Em 1960, Anísio Teixeira reorganiza o Currículo das instituições públicas na 

Bahia e tem como base os estudos de Dewey que levam em conta os interesses, as 

necessidades e os estágios do desenvolvimento. Uma concepção não só do 

desenvolvimento intelectual do aluno, mas seu desenvolvimento social, moral, 

emocional e físico. 

Moreira (2008) também cita a reforma organizada por Francisco Campos e 

Mario Casassanta, em Minas Gerais, em que cada escola foi solicitada a se 

transformar em uma minissociedade, evidenciando o trabalho de grupo com 

ambiente democrático. A educação pelo processo ativo priorizava o aprender a 

aprender, por meio da busca da solução de situações problemas ou da pesquisa por 

parte do educando sob a orientação do professor. 

Neste contexto, há uma preocupação com o ambiente instrucional 

cientificamente organizado e o Currículo é visto como um processo educativo para a 

vida toda. “Homem e sociedade se modificam e assim também a vida.” (MOREIRA, 

2008, p. 93). 

As bases teóricas do Currículo, tanto da Escola Nova como as Tecnicistas 

tiveram suas infraestruturas organizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa (INEP) 

e pelo Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar 

(PABAEE). O objetivo era que o currículo, agora organizado, pudesse contribuir com 

a coesão social, promovendo um cidadão em mudança, preparado para a 

industrialização. 

Em 1937, Getúlio Vargas termina o período democrático e inicia o período 

autoritário do “Estado Novo”. Os debates educacionais foram encerrados. “As metas 

de bem estar, nacionalismo e desenvolvimento econômico passaram a ser 

perseguidas sob o manto da ditadura.” (MOREIRA, 2008, p. 98). 

O INP foi criado em 1938 e teve como diretor Lourenço Filho, mais tarde ele 

funda a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e no primeiro número escreve 

um artigo intitulado “Programa Mínimo” afirmando a importância da elaboração de 

Currículos e Programas com objetivos e estratégias a serem adotadas. Em 1952, 

torna-se diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) Anísio Teixeira 

e promove para os professores, diretores e supervisores, estudos curriculares por 

meio de uma escola experimental no Rio de Janeiro. Promove visitas de professores 
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brasileiros aos órgãos educacionais de Nova Iorque. Segundo Moreira (2008), nas 

reuniões do INEP, Anísio Teixeira dava verdadeiras aulas e as obras indicadas para 

leitura eram dele e do Lauro de Oliveira Lima. 

Desponta um novo momento com a introdução dos Currículos e Programas 

na Universidade brasileira o que ganha relevância por três aspectos: a) a educação 

brasileira precisava de maior número de professores para atender as crianças que 

até então estavam excluídas do contexto escolar; b) a necessidade da valorização 

de especialistas em educação; c) os estudos americanos acenando para melhores 

resultados na melhoria do ensino. 

Com a lei 4024/1961, o surgimento das disciplinas ocorre com uma certa 

flexibilidade. Apesar das restrições, aparecem algumas experiências pedagógicas-

administrativas como classes experimentais, ginásios pluricurriculares e outros 

ginásios orientados para o trabalho. 

Para Saviani (2008) a “Escola Nova” surge como crítica à Pedagogia 

Tradicional e se constrói um esboço de uma nova maneira de interpretar a 

educação. A marginalidade não é vista mais sob o ângulo da ignorância (domínio de 

conhecimentos) como na pedagogia tradicional, mas sim a do rejeitado (Filosofia da 

Existência). Nessa abordagem, estar integrado ao grupo era mais valioso do que ser 

ilustrado. 

Para o autor, os principais representantes se preocupam com os problemas 

de aprendizagem e entre eles estão Decroly e Montessori. A visão da educação é 

bio-psico-social com estudos nas constatações de deficiências neurofisiológicas, 

generalizando para “anormalidades psíquicas”.  Nesta concepção, a “anormalidade” 

não é algo em si negativo; ela é uma diferença. Saviani (2008) define que na Escola 

Nova a anormalidade é considerada fato natural caracterizado pela desadaptação e 

desajuste que levam à rejeição. 

A Educação é instrumento de correção da marginalidade na medida em que 

contribuía para a constituição de uma sociedade que aceitasse as diferenças e  na 

qual se respeitasse a individualidade específica. 

Ao contrário da Escola Tradicional, que era composta por grandes textos e 

com a aprendizagem centrada no mestre, com salas em que o silêncio era 

priorizado, no escolanovismo as salas foram transformadas com material rico, 
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diversificado e colorido e os alunos são divididos em pequenos grupos. Neste caso, 

o professor passaria ser o orientador do processo de aprender a aprender. 

Frente ao exposto, Saviani (2008) denomina este momento de “mecanismo 

de recomposição da hegemonia da classe dominante.” (p. 09). E, anuncia a segunda 

tese: “do caráter científico do método tradicional, e do caráter pseudocientífico dos 

métodos novos.” Justifica que quando a burguesia pleiteou a escola para todos 

estava pautada na Filosofia da Essência que todos eram iguais, portanto utilizavam 

o método científico baseado nos cinco passos de Herbart – Preparação; 

Apresentação; Comparação e Assimilação; Generalização e Aplicação. Pode-se 

constatar que o Método indutivo de Bacon é a sustentação de tal pensamento. 

Na Escola Nova, não há um método, mas uma proposta de pesquisa, porém 

para o autor, ensino não é pesquisa. A pesquisa tem um rigor científico que não 

pode ser aplicado no cotidiano escolar. 

Para o autor os métodos da Escola Nova beneficiam a classe dominante 

porque as escolas populares dificilmente poderiam concorrer com as escolas das 

classes dominantes, pois para que a aprendizagem viesse a ocorrer seria 

necessário um ambiente com conteúdos mais ricos e dispendiosos. 

Saviani (2008) define a terceira tese: 

 

 

[...] que é aquela conclusão segundo a qual quando mais se falou em 
democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola e, 
quando menos se falou em democracia, mais a escola esteve 
articulada com a construção de uma ordem democrática. (p. 30). 

 

 

No início da década de 60, houve a forte influência de Paulo Freire na 

educação. Segundo Moreira (2008), ele é considerado um progressista, pois apóia a 

aprendizagem ativa e a experiência significativa, mas sua preocupação radical vem 

a ser a transformação da realidade social. 

Nesse sentido, há uma semelhança entre a educação libertadora de Freire e 

o interesse emancipatório de Habermas. Ambos trabalham para que o senso comum 

compreenda as causas da opressão e que a emancipação deve ser uma conquista 



45 

social. Para Freire (1969 apud MOREIRA, 2008), “educação visa a conscientizar os 

oprimidos, capacitando-os a refletir criticamente sobre seu destino, suas 

responsabilidades e seu papel no processo de vencer o atraso do país, a miséria e 

as injustiças sociais.” (p. 129). 

Com a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e Goulart sendo deposto em 64 

pelos militares, não foi possível realizar “[...] o modelo econômico com a ideologia 

nacionalista.” (MOREIRA, 2008, p. 122). Com o golpe militar em 1964, as 

transformações educativas sócio-políticas praticamente somem de cena. Porém 

ocorrem resistências e esforços de grupos ligados à igreja católica, estudantes 

universitários e intelectuais que buscavam uma sociedade mais justa por meio da 

transformação social e econômica. 

Naquela época, depositava-se uma crença na educação para promover a 

autonomia cultural do país, por meio do pensamento católico moderno, princípios 

progressistas e uma tendência pedagógica crítica, centrada em idéias e práticas de 

Paulo Freire. 

No desenvolvimento do campo do currículo “[...] em 1962, Currículos e 

Programas (CP) veio a ser uma disciplina que foi introduzida no curso de pedagogia 

como eletiva.” (MOREIRA, 2008, p. 122). Em 1972, surgiram os primeiros mestrados 

em currículo na Universidade Federal de Santa Maria; em 1976 na Universidade 

Federal do Paraná e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1978 

Universidade de Brasília. 

Para Moreira (2008), “[...] após o golpe de 1964, as transformações políticas, 

econômicas e ideológicas, juntamente com a influência internacional, contribuíram 

para a adoção e a predominância da tendência tecnicista.” (p. 122). 

Segundo Saviani (2008), a Pedagogia Tecnicista surge na metade do século 

XX e tem como meta a reorganização do processo educativo por meio de objetivos  

operacionais. A escola tem como base a forma de produção em série na qual o 

trabalhador adapta-se ao processo de trabalho, sendo o produto final do trabalho 

uma decorrência da forma como é organizado o processo. A pedagogia tecnicista 

tem como objetivo: a) minimizar as inteligências subjetivas; b) operacionalizar os 

objetivos; c) mecanizar o processo; d) organização racional dos meios; e) o centro é 

o instrumento; f) aprender a fazer. 
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Para Pacheco, houve uma erosão natural do termo currículo e durante muito 

tempo foi definido como “[...] o conjunto de conteúdos a ensinar (organizado por 

disciplinas, temas, áreas de estudos) e como plano de ação pedagógica, 

fundamentado e implemantado num sistema tecnológico [...]” (PACHECO, 2005, p. 

31). Inclui também os estudos curriculares de “[...] Tyler, Good, Beth, Phenix, Taba, 

Johson e D‟Hainaut [...]” (PACHECO, 2005, p. 31) que seguindo esta linha,  

apresentam o currículo como um plano ou programa estruturado, com objetivos e 

conteúdos, atividades e avaliação a ser seguido com resultados centrados na 

aprendizagem de acordo com a disciplina determinada. 

Nesta linha, destacam-se as idéias de Bobbit (1918; 1922; 1924) quando 

define curriculum   

 

 

A palavra latina curriculum refere-se ao percurso de uma carreira ou 
à carreira em si – um lugar de feitos  ou uma série de feitos. Aplicada 
à educação, é aquela série de coisas que as crianças e os jovens 
têm de fazer e experimentar, de modo a desenvolverem capacidades 
para fazerem as coisas bem, para conseguirem resolver os 
problemas da vida adulta e serem o que os adultos devem ser em 
todos os aspectos. (BOBBITT, 1924, p. 8 apud PACHECO, 2005, p. 
32 grifo do autor) 

 

 

Para ele, a construção curricular é semelhante ao trabalho de um 

engenheiro no traçado de uma estrada com a maior eficiência possível e organiza o 

currículo em 821 objetivos que se desenvolvem em dez dimensões. A saber:  

 

 

[...] intercomunicação social; eficiência física; eficiência e cidadania; 
relações e contatos sociais gerais; ocupações de tempos livres; 
eficiência mental; atividades e atitudes religiosas; responsabilidades 
parentais; atividades não especializadas; atividades ocupacionais. 
(PACHECO, 2005. p. 32-33). 
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Outra perspectiva é a prática emancipatória. Esta concepção prevê o 

currículo organizado por meio de valores, propostas críticas, sobre os saberes, 

atitudes e crenças. “É assim que as definições propostas por Schwab, Smith e 

colaboradores, Foshay, Rugg, Caswell, Stenhouse, Gimeno, Zabalza e Kemmis, 

dentre outros, apontam para o currículo [...]” (PACHECO, 2005, p. 33). O currículo 

como um projeto que resulta das vivências dos alunos e é também flexível, aberto  e 

resultante das condições reais para ser aplicado. 

 

 

Um currículo é uma tentativa de comunicar os princípios e aspectos 
essenciais de um propósito educativo, de modo que permaneça 
aberto a uma discussão critica e possa ser efectivamente realizado. 
(STENHOUSE, 1984, p. 29 apud PACHECO, 2005, p. 33). 

 

 

Os anos oitenta foram marcados por uma crise econômica (inflação, 

recessão, desemprego), por corrupção, deterioração dos serviços públicos com 

desgaste da ditadura militar. Com o fortalecimento da oposição política, 

organizaram-se centrais e sindicatos e os educadores exilados, após a anistia, 

voltam ao Brasil trazendo forte influência nos ideais do pensamento pedagógico de 

Marx e Gramsci, porém, na prática os efeitos não foram tão intensos (GADOTTI, 

1987 apud MOREIRA, 2008). 

Naquele panorama, o autor aponta os principais pesquisadores brasileiros, 

autores da pedagogia crítica–social dos conteúdos: Dermeval Saviani, Carlos 

Roberto Cury, José Carlos Libâneo, Guiomar Namo de Mello. Assinala as principais 

críticas ao movimento escolanovista que é rejeitado como já vimos com Saviani e a 

preocupação com o método é deixada para segundo plano, pois a prioridade passou 

a ser a aprendizagem e as necessidades das crianças das camadas populares. 

Neste sentido, há uma preocupação em recuperar a importância da transmissão do 

conhecimento. 

Para Saviani (2008) no escopo das teorias críticas, a educação é um 

instrumento de discriminação social, um fator de marginalização e na sociedade esta 

divisão entre grupos ou classes desencadeia a marginalidade que é entendida como 
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inerente à própria estrutura da sociedade. “Educação [...] inteiramente dependente 

da estrutura social geradora de marginalidade, cumprindo aí a função de reforçar a 

dominação e legitimar a marginalização.” (p. 04). 

Na edição comemorativa de 25 anos do livro Escola e democracia, Saviani 

(2008) acrescenta o apêndice intitulado Setenta anos de “Manifesto” e vinte anos de 

Escola e democracia. O texto teve como objetivo explicitar que a intenção inicial do 

seu trabalho era apresentar uma abordagem polêmica sobre a Escola Nova, porém 

ele afirma que sua proposta foi entendida como corrente historiográfica da educação 

brasileira, como um „Manifesto contra a Escola Nova‟ e, portanto, como uma espécie 

de anti-„Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova‟, um anti „Manifesto de 1932‟.” 

(SAVIANI, 2008, p. 76, grifo do autor). 

O livro Escola e Democracia pode ser considerado o início da pedagogia 

crítica no Brasil.  Logo no início foi criticado,  por diversos educadores, por analisar a 

Escola Nova, como uma proposta de transformação pedagógica centrada na técnica 

educativa do ensino e aprendizagem e distante das teorias críticas voltadas aos 

problemas, políticos, sociais da massa popular. Nesse sentido, observa-se um 

discurso pautado na correlação e análise da educação sob o ponto de vista da 

filosofia existência e da essência.  O autor distancia-se da análise das diversas 

raízes epistemológicas e de cada tendência pedagógica desenvolvida em diferentes 

contextos sociais e escolares da Escola Nova.  Caso se pense em um recorte  

histórico e se faça a proposta de  uma  reflexão polêmica  sobre o Manifesto na 

década de 30 e  sobre os resultados obtidos, a problemática é compreendida. 

Porém, pode-se clarificar que ao polemizar, o autor não aprofunda a História da 

Educação (mesmo porque afirma que não era o seu objetivo) e pouco atenta aos 

resultados obtidos das pesquisas, ao longo do século XX,  produto da fértil  

produção científica  nacional e internacional  no âmbito da Educação, da Psicologia 

e Filosofia  referentes às teorias  do Currículo,  (disciplina, métodos) da Didática, da 

Epistemologia Genética,  do Desenvolvimento e da Aprendizagem humana. 

Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer nesta obra, a profundidade 

da análise do autor sobre as consequências do Manifesto em 32 e o retorno da 

Escola Nova na década de 70, e somado-se  a  isso, um período de ditadura de 20 

anos imposta no Brasil e os resultados dos caminhos percorridos pela escola 

naquele momento.  Verificou-se de fato que apesar do enorme avanço dos 
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educadores para uma escola pautada em uma visão crítica, que levasse em conta 

os aspectos políticos, econômicos e sociais, uma escola que promovesse a 

educação centrada no aluno, em que o professor fosse o orientador de pesquisas, 

em que houvesse o respeito à infância e à juventude e que não houvesse a  

imposição de conhecimentos, além  da compreensão do aluno e que sobretudo os 

resultados esperados demonstrassem a equalização dos saberes e inclusão –  esta 

escola não foi concretizada em  sua plenitude. Outro ponto que pudemos constatar 

no nosso dia a dia foi que apesar da educação progressista ser um processo para 

inclusão social, as escolas particulares foram as mais beneficiadas. 

O autor destaca nessa obra os estudos de diversos pesquisadores e 

educadores na área da Educação como os de Vygotsky – que por meio do 

materialismo dialético buscou solucionar problemas teóricos relativos ao 

desenvolvimento dos processos mentais humano – ou os de Piaget e colaboradores, 

que desenvolveram estudos sobre  a  gênese e o desenvolvimento do conhecimento 

e da moral no ser  humano,  bem como a construção do conhecimento complexo. 

Estudos estes que tiveram continuidade no Brasil com pesquisadores renomados 

internacionalmente. Os estudos clássicos de Paulo Freire (1997, 1996) como a 

Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia bem como todas as pesquisas 

dos colaboradores. 

Acredita-se que o momento mais crítico de Escola e democracia é quando 

não registra o esforço gigantesco de todos os maiores estudiosos e críticos do 

Século XX e aponta a Escola Nova como um instrumento de manipulação do poder,  

o que ele denominou de “[...] mecanismo de recomposição da hegemonia da classe 

dominante.” (SAVIANI, 2008, p. 09). O presente trabalho, não se apóia a esta 

posição, entretanto se o objetivo de Saviani era polemizar, utilizando a metáfora da 

curvatura da vara, com certeza ele atingiu seu objetivo, porque além do texto ser 

valioso para conhecer o percurso das tendências pedagógicas e suas 

consequências no cenário brasileiro, fez repensar sobre paradigmas mais adotados 

e neste caso, pode-se refutar tal proposta ou redirecioná-la para convicções próprias 

de educadores. 

Lelis (2008) apresenta a proposta de união ente diversas tendências e 

destaca a importância da literatura científica da Sociologia  na última década, com o 

objetivo de  estudar as desigualdades da distribuição cultural e aponta  os riscos  do 
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poder político na realização do trabalho docente. Para Nóvoa (1995) essa 

contribuição dos estudos sociológicos de Bourdieu e Passeron (1964, 1967) e 

Colemam (1966) apontam como a escola produz desigualdades na distribuição dos 

saberes, e refuta a crença anterior de que o fracasso escolar seria um processo 

individual. Demonstram que as diferenças se transformam em desigualdades por 

causa da estrutura e funcionamento do sistema educativo, e que variáveis culturais, 

sociais e familiares intervêm nos resultados da construção dos saberes dos alunos. 

O autor aborda que apesar da importância das pesquisas, é necessário  chamar a 

atenção  para a  necessidade do olhar voltado aos processos internos das 

instituições escolares. 

 

 

Trata-se de procurar escapar ao vaivém tradicional entre a 
percepção micro e um olhar macro, privilegiando um nível meso de 
compreensão e de intervenção. As instituições escolares adquirem 
dimensão própria, enquanto espaço organizacional onde também se 
tomam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas. 
(NÓVOA, 1995, p. 15).  

 

 

Nóvoa (1995) analisa a dinâmica dentro das instituições escolares, um 

espaço em constantes mudanças que envolvem Filosofia, História, Psicologia, 

Sociologia entre os demais estudos e ciências que buscam colaborar para os 

caminhos da Educação. 

Nereide Saviani (2006) apresenta três grupos de pesquisadores com base e 

em uma concepção histórico-crítica como também em  estudos sociológicos. 

a) Pedagogia crítico-social dos conteúdos, expressão definida por Libânio – 

Os representantes dessa concepção no Brasil são: Dermeval Saviani, Carlos 

Roberto Cury, José Carlos Libâneo, Guiomar Namo de Mello, Teresa 

Roserley Neubauer da Silva entre outros. Aqui a concepção da educação 

escolar é: 
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[...] como processo de transmissão-assimilação/ apropriação do 
conhecimento acumulado: a consideração da universalidade e 
objetividade do saber, a historicidade e não a neutralidade de sua 
produção em relação aos processos de sua aquisição na dialética do 
processo pedagógico: a escola como mediadora entre o 
conhecimento espontâneo e o sistematizado, e locus privilegiado 
para propiciar às camadas populares os instrumentos de acesso ao 
conhecimento científico. (SAVIANI, N., 2006, p. 55). 

 

 

b) Pedagogia socialista – pressupostos de soviéticos Krupskaya e Makarenko 

com contribuição sobre os processos psíquicos superiores estudadas por 

Vygotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein e Nereide (2006) destaca outros estudo 

realizados pelos autores: “M. A. Danilov e M. N., Skatkin (1978); V. V. 

Davydov (1981); N. Talizina (1984); L. Klingberh (1972); Instituto Central de 

Ciências Pedagógicas – ICCP (1981)”. (SAVIANI, N., 2006, p. 62). Baseada 

no maxismo-leninismo a proposta pedagógica foi desenvolvida para as 

escolas da URSS, República Democrática Alemã e para Cuba. O pressuposto 

educacional é de Escola Única e tem como objetivo 

 

 

[...] entender a história como desenvolvimento; compreender a ação 
dos homens como ao mesmo tempo individual e social, com caráter 
de classe (envolvendo a construção material e espiritual do mundo 
em constante transformação e a ação revolucionária dos oprimidos e 
explorados) e reconhecer o caráter objetivo-subjetivo, revolucionário 
das transformações sociais. (SAVIANI, N., 2006, p. 63). 

 

 

c) Educação emancipatória – optamos por deixar essa concepção por último 

porque a escolhemos para embasar a presente proposta pedagógica.  Entre 

os autores desta ótica, situam-se os pesquisadores Regina Bochniak (1992); 

Ivani C. Fazenda (1992); Ana Maria Saul (1998) e Terezinha M, Nelli Silva 

(1988). (apud SAVIANI, N., 2006). 
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Os estudos têm como referência pedagógica a educação popular e a teoria 

crítica visando à conscientização. Esta educação emancipatória tem como objetivo a  

desmistificação do saber. Nesta concepção, a construção do currículo é dentro da 

sala de aula e o enfoque está no processo e não no resultado final do trabalho. A 

metodologia é flexível, tem como base a vivência do aluno e a mediação do 

professor em um processo permanente de descoberta. Tem como fundamento a 

interdisciplinaridade. Neste enfoque, faz-se a denúncia do direcionamento ideológico 

e do poder na organização dos conteúdos e torna-se necessário o enfrentamento  

do problema para que possa haver o desvelamento da manipulação do poder e a 

garantia da apropriação dos saberes. 

Segundo a autora, o currículo é uma seleção de conteúdos relativos à cultura 

e uma filtragem do conhecimento a serem distribuídos na escola. Este movimento 

tem como objetivo ser acessível para diferentes grupos, conforme a necessidade do 

controle econômico social da época. Neste sentido, a escola como legitima o poder,  

cumpre o papel de mascaramento das desigualdades e verifica-se nas entrelinhas, 

que a escola faz parecer naturais e justas as desigualdades sociais. Há conteúdos 

existentes e não manifestos que integram o currículo, ao que se denomina currículo 

oculto (grifo nosso), segundo Apple (2006).  

 

 

O currículo oculto das escolas serve para reforçar as regras básicas 
que envolvem a natureza do conflito e seus usos. Ele impõe uma 
rede de hipóteses que, quando internalizadas pelos alunos, 
estabelece os limites de legitimidade. Esse processo realiza-se não 
tanto pelos exemplos explícitos que demonstram o valor negativo do 
conflito, mas pela quase total ausência de exemplos que 
demonstrem a importância do conflito intelectual e normativo em 
diferentes áreas do conhecimento. O fato é que essas hipóteses são 
obrigatórias para os alunos, já que em momento algum foram 
articulados ou questionadas. Pelo próprio fato de serem tácitas, de 
não estarem no topo, mas na base de nossos cérebros, é que 
aumenta seu potencial para tornarem-se aspectos da hegemonia. 
(APLLE, 2006, p. 130). 
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Desvelar o que se encontra subjascente a um determinado currículo 

pressupõe, buscar respostas para questões como: de onde vem, de quem é, a quem 

serve e para quem é distribuído o conhecimento escolar (SILVA, 1988-1 apud 

SAVIANI, N., 2006), ou seja, questionar o conhecimento, “suscitar a perplexidade”. 

Chegando-se mesmo a adotar a pedagogia da incerteza contra o “mito do saber 

objetivo”. Ou seja: 

 

 

Nos dizeres de Japiassu (prefácio em FAZENDA, 1992, p. 11) 
propõem-se enfim, combater e superar a visão que restringe o papel 
da escola à transmissão de verdades científicas e que concebe o 
currículo como corpo de conhecimentos predeterminados e 
organizados hierarquicamente, resultantes de um suposto consenso 
cultural. (SAVIANI, N., 2006, p. 50). 

 

 

Certamente é inviável pensar-se num consenso cultural numa realidade 

pautada pela diversidade em que o pensamento majoritário é massificado pela 

mídia. Ao passo que optar-se pela educação emancipadora, adota-se a abordagem 

democrática.  

O compromisso de uma educação emancipadora é com a [...] onde a  

produção do conhecimento pode e deve fazer-se rigorosa, porém, solidária e 

fundamentalmente comprometida com os valores legítimos da sociedade brasileira.” 

(SAUL, 1988, p. 142 apud NEREIDE, N., 2006, p. 50).  

E os pontos fundamentais para um currículo comprometido com a 

conscientização planetária, exigem o levantamento de algumas questões em relação 

às políticos públicas, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Quais 

acontecimentos que influenciaram a educação ambiental? Houve resultados desses 

movimentos na educação? Quais educadores trabalharam por uma organização 

curricular ecológica, interdisciplinar e com atenção aos riscos possíveis para os 

seres que habitam o planeta? 
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2 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL: GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 

Como seria viável na prática, dar-se concomitantemente, um amplo 

movimento em defesa da ética e da vida no planeta?  Como seria possível, no 

momento, a defesa da educação emancipatória ligada ao desenvolvimento 

sustentável com a colaboração de governos, políticas públicas, educação e outras 

instituições participantes? Nas pesquisas coletadas quais são os princípios éticos, 

científicos, ou especificamente pedagógicos que indicaram a possibilidade de vir 

ocorrer o compromisso dos profissionais na participação de ações preventivas das 

áreas de riscos para o enfrentamento de catástrofes ambientais? Há gestões 

democráticas em que educadores e comunidade estejam envolvidos para a 

construção do currículo? 

Mais do que delegar ao outro a responsabilidade na busca de soluções para a 

continuidade da vida do planeta Terra, é necessário um mergulho interior, um 

vasculhar de cantos, uma crítica busca individual sobre quais são os impactos dos 

atos pessoais no nosso “lar” de cada dia. Estará consciente o sujeito, membro de um 

grupo, dos seus movimentos de “gafanhoto” sobre a natureza? Nós, seres 

habitantes do mesmo espaço comum, nem sempre estamos atentos às questões da 

Pedagogia da Terra. (GADOTTI, 2001). 

Neste contexto, indaga-se, quando se é cúmplice com a destruição ou com a 

construção da Terra. Há um limite tênue entre o real e o ideal humano, pois muitas 

vezes há enganos e mentiras, informações equivocadas e pode ocorrer a 

cumplicidade com o desrespeito a todas as formas de vida. 

Então, não se tem ética? Há uma ética ecológica? Mas o que é ética? Pode-

se recorrer às inúmeras conceituações de Cortella (2010) e entre elas encontra-se a 

que diz que ética é “[...] a capacidade de protegermos a dignidade da vida coletiva. 

[...].” Refletirmos sobre os valores e princípios para existirmos juntos. “Aliás, para 

seres humanos não existe vivência, existe apenas convivência [...].” Para ele “a 

nossa humanidade é compartilhada.” (p. 117). O autor esclarece que ethos, tem a 

origem no grego e até o sec. VI a.C. significava „morada humana‟ e passou a 

significar também, marca ou carácter, a opção dele pela escrita lusitana com „c‟ 
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justifica-se pela vontade de dar ênfase ao que „tem marca‟. E afirma também que 

“[...] ethos é a morada do humano, ethos é a fronteira entre o humano e a natureza.” 

(2010, p. 106, grifos do autor). 

Para Cortella (2010) a ética pertence ao humano, pois envolve a capacidade 

de julgar, avaliar, de decidir, é ter liberdade de escolha. Afirma que temos 

autonomia, mas não soberania e apresenta três questões da vida humana Quero? 

Devo? Posso? E podem ser transformadas em três dilemas éticos. O que quero 

fazer?  O que devo fazer? E o que posso fazer? Na decisão, pode-se ter falta de 

ética? Responde ele que a expressão falta de ética é equivocada, pode-se falar de 

antiético, mas não aético, é raro ter pessoas aéticas, isto é, incapacitadas de 

decisão sobre seus atos, com exceção das crianças muito pequenas, adultos com 

comprometimento mental, entre outros. 

É impossível falar de ética sem envolver a liberdade, pois a ética é um 

conjunto de princípios e valores.  Enquanto a moral refere-se à conduta e normas do 

cotidiano, a ética é a reflexão ou os princípios para essa conduta diária. “Se você 

tem autonomia e liberdade, vive dilemas éticos. Não há como não vivê-los. E você a 

eles vai sobreviver melhor quanto mais tiver claro quais são seus princípios e 

valores.” (CORTELLA, 2010, p. 111). 

Como se pode deixar a “marca” pessoal sem prejudicar a “nossa morada 

humana”?  Pode-se por um lado optar por um processo cíclico, sustentável dando 

tempo para a natureza se recompor. Desta forma, ou sustenta-se o lema: lutar, ou 

integrar e respeitar a Terra. Ou por outro lado, decide-se ir à contramão dos apelos 

universais e passa-se por cima de tudo e não há a preocupação com a 

sobrevivência do bem comum. Tomando emprestadas as sábias palavras de 

Cortella (2010) sobre o que é ser arrogante. “Gente que acha que ela é o único tipo 

de ser humano válido que existe.” (p. 117). Entende-se então porque ela destrói. 

Pensa que constrói e até pode construir, mas para o bem individual, em um 

processo egocêntrico, pautando-se em uma autonomia e liberdade equivocadas, 

pois, partiu do princípio de realizar um desejo autocentrado e descartou a questão 

do que deveria ser feito para o bem comum. Desta maneira, rompeu-se com a 

postura ecológica da ação. “Isso apequena a vida e apequena a alma, se se 

entender a alma como a sua identidade.” (p. 118). Falta-lhe a integridade que “[...] é 

o princípio ético para não apequenar a vida que já é curta. Integridade é a 
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capacidade de saber que „eu morro louco, mas ninguém arranca a minha inteireza‟. 

Integridade é honestidade, é sinceridade [...]. Essa é uma escolha.” (p. 113, grifo do 

autor). Mas ele adverte para o cuidado de não se transformar integridade em 

individualidade, pois seria uma certa „esquizofrenia ética‟  quando na prática 

profissional separa-se o ético pessoal do  ético profissional, atribuindo ao 

profissional a parte  reprovável  da ação, enquanto no  âmbito pessoal jamais 

praticaria tal ato. Pode-se pensar no caso do funcionário encarregado de despejar 

produtos poluentes em um determinado rio, apesar de saber que essa ação irá 

contaminar toda a margem ribeirinha e matar toda vida naquele espaço. Quando 

questionado, ele afirma que fez porque o chefe mandou, e que ele é um simples 

empregado, mas se dependesse da decisão dele, ele jamais realizaria tal acidente 

ecológico. 

Questiona-se como a Educação pode participar de construção dos saberes 

ecológicos. E como possibilitará aos participantes deste processo, a clarificação de 

valores e a construção de uma identidade ecológica capaz de tomar decisões éticas 

e consoantes à conscientização ecológica, capaz de uma análise crítica sobre os 

gerenciamentos de riscos da nossa sociedade. 

A Carta da Terra teve seu berço no Brasil, no evento da Cúpula da Terra 

(ECO-92) no chamado Fórum Global 92 realizado no Rio de Janeiro. A Carta da 

Terra teve sua redação final e lançamento em junho de 2000 no Palácio da Paz em 

Haia. A Carta da Terra é um documento de relevância correspondente à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, é pautada em princípios éticos e valores essenciais 

que orientam nações, culturas e indivíduos em relação à sustentabilidade 

(GADOTTI, 2010). Ela tem como base os seguintes princípios: I. Respeitar e cuidar 

da comunidade de vida; II. Integridade ecológica; III. Justiça social e econômica; IV. 

Democracia, não violência e paz. 

Segundo Cortella (2010), o Instituto Paulo Freire como membro da 

Coordenação Nacional da Carta da Terra em cooperação com o Conselho da Terra 

e junto com o Instituto Latino-americano para a Educação e a Comunicação (Ilpec), 

da Costa Rica direcionou seus esforços para a organização de um trabalho voltado 

para a educação. Em 1999, em São Paulo foi realizado o I Encontro Internacional da 

Carta da Terra que teve como produto a Carta da Ecopedagogia: em defesa de uma 
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Pedagogia da Terra. Destacam-se breves trechos dos princípios descritos no 

documento original com o objetivo de fundamentar a presente pesquisa: 

 

 

1. Consciência e cidadania planetária. 2. Mudança de paradigma 
econômico. Desenvolvimento com justiça e equidade cultural e 
social, economicamente factível, ecologicamente apropriado, bem-
estar sócio-cósmico. 3. A sustentabilidade e a preservação do meio 
ambiente devem ter um princípio interdisciplinar, reorientador da 
educação, do planejamento escolar, dos sistemas de ensino e dos 
projetos político-pedagógicos da escola. Os objetivos e currículo 
devem priorizar a saúde planetária. 4. Pertencemos a uma única 
comunidade da vida. Cidadania planetária envolve a prática da 
planetariedade, o planeta como um ser vivo e inteligente. Harmonia 
com o universo, com todos os seres do planeta e com a natureza. 5. 
A vida cotidiana é o lugar do sentido da pedagogia, pois a condição 
humana passa inexoravelmente por ela. A ecopedagogia implica uma 
mudança radical de mentalidade em relação à qualidade de vida e ao 
meio ambiente. 6. A ecopedagogia não se dirige somente aos 
educadores, mas a todos os cidadãos do planeta. 7. Educar para a 
cidadania planetária supõe levar em conta a vida cotidiana e a 
subjetividade a partir dos interesses das pessoas dentro da imensa 
informação da aldeia global, no sentido de criticar, avaliar, 
sistematizar e tomar decisões. Essas capacidades devem levar as 
pessoas a pensar e agir processualmente, em totalidade e 
transdisciplinaridade. 8. A ecopedagogia tem por finalidade reeducar 
o olhar das pessoas, isto é atitude de observar e evitar a presença de 
agressões ao meio ambiente aos viventes e o desperdício. 
Experiências cotidianas aparentemente insignificantes, como uma 
corrente de ar, um sopro de respiração, a água da manhã na face, 
fundamentam as relações consigo mesmo e com o mundo. Na ânsia 
de dominar o mundo, elas correm o risco de desaparecer do nosso 
campo de consciência, se a relação que nos liga a ele for apenas 
uma relação de uso. 9. Cidadania planetária a construção de uma 
cultura da sustentabilidade, uma bio-cultura da convivência 
harmônica entre seres e natureza. 10. Nova forma de governo 
propondo a descentralização da educação baseada na ação 
comunicativa, gestão democrática, na autonomia, na participação, na 
ética e na diversidade cultural.  Uma nova pedagogia dos direitos 
associada aos direitos humanos-econômicos, culturais, políticos e 
ambientais – e direitos planetários. Ela desenvolve a capacidade de 
deslumbramento e de reverência diante da complexidade do mundo 
e a vinculação amorosa com a Terra. (CARTA DA ECOPEDAGOGIA: 
em defesa de uma Pedagogia da Terra, GADOTTI, 2010, p. 75-77). 
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   2.1 Raízes epistemológicas: ecopedagogia e ecologia dos saberes 

 

 

Esse belo movimento em defesa do nosso Lar Terra foi amplamente discutido 

entre os organizadores, com a participação democrática de diversos segmentos da 

sociedade. Neste movimento, foram redigidos, na segunda década de 2000, 

documentos firmando o compromisso com uma cidadania planetária que 

posteriormente foram aprovados e publicados como documentos oficiais, 

mundialmente reconhecidos e recomendados, pelas políticas públicas brasileiras na 

atualidade. Questiona-se qual o compromisso do professor neste processo: ele 

encontrará um campo fértil para viabilizar de forma interdisciplinar esta proposta, por 

meio de reorganização dos currículos e das gestões democráticas? 

Para Gadotti (2010), a palavra pedagogia vem do grego e significa “guia”, isto 

é: o escravo na Grécia que levava para as escolas as crianças filhas dos cidadãos 

livres. O autor afirma que a palavra pedagogo tem uma conotação antropocêntrica e 

uma vez associada à  ecopedagogia, acrescenta-se uma consciência planetária para 

uma prática ética e social de uma civilização planetária. Com isso, há viabilidade de 

superação da supremacia antropocêntrica das pedagogias clássicas. A 

ecopedagogia não está voltada para a Paidéia que é a formação do homem e sim, 

ela se amplia para uma educação baseada na sustentabilidade e na cultura da paz, 

concebendo o “[...] ser humano em sua diversidade e em relação com a 

complexidade da natureza. A Terra passa a ser considerada também como ser vivo, 

como Gaia. Por isso,ele crê que  seria melhor chamar a ecopedagogia de Pedagogia 

da Terra.” (GADOTTI, 2010, p. 43). 

Ao repensar sobre Gaia nas instituições escolares, a concepção de Paidéia 

amplia-se para a formação do homem rumo à Pedagogia da Terra a partir de uma 

construção curricular que abarque o desenvolvimento sustentável com respeito à 

natureza, a todas as espécies de vida. Assim, haveria uma ecopedagogia que 

priorizaria a equalização de oportunidades sociais econômicas, políticas e 

educacionais para toda humanidade. 

Nesta acepção, torna-se importante citar outro espaço gerador das 

transformações da educação atual brasileira. Com o objetivo de discutir políticas 
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públicas educacionais, surgiu em Porto Alegre em 2001, o Fórum Mundial de 

Educação (FME), com o arcabouço semelhante ao Fórum Social Mundial (FMS), 

resultado de uma luta de 50 anos na América Latina. Ambos têm como objetivo uma 

educação popular transformadora e se apóiam em dois pilares: “[...] alternativa ao 

projeto político-pedagógico não liberal e o pluralismo de idéias, métodos e 

concepções.” (GADOTTI, 2009, p. 16). 

Para o autor, os Fóruns são espaços abertos em rede, auto-organizados, não 

confessionais, não governamentais, não partidários, não violentos. Eles 

proporcionam o debate, a escuta, a troca e o respeito às diversidades e culturas. 

Tem como busca o reencantamento da vida, o compromisso com a educação 

libertadora. 

Os Fóruns estão na contramão das utopias do Sec. XIX e XX que obtiveram 

como resultados “ideologias excludentes” organizam-se pela “[...] indissociabilidade 

dos direitos e uma metodologia inovadora de inserção da educação em todos os 

movimentos sociais.” (GADOTTI, 2009, p. 16). 

Em consonância com o Fórum Social Mundial em 2001, após o ciclo de 

debates do Círculo de Cultura Paulo Freire surgiu a proposta do Fórum Mundial da 

Educação com a meta de ser uma organização de todos os setores, uma plataforma 

mundial em defesa da educação emancipatória, confrontando-se assim com o 

neomercantilismo da educação. 

Torna-se necessário, portanto, uma nova lógica do poder com participação 

democrática dos integrantes. Os partidos, os governantes e as empresas não ditam 

mais as regras, mas passam a ser compartes como os demais. Tudo isso em favor 

de uma causa comum, já que se adota a “[...] concepção libertadora da educação 

como um direito social universal, ligado a condição humana.” (GADOTTI, 2009, p. 

27). Uma educação permanente, não só no período obrigatório por lei, mas um 

movimento celebrado na cooperação, na inclusão, na ecologia dos saberes. 

Segundo Santos (2008), “[...] a ecologia dos saberes é um conjunto de 

epistemologias que partem da possibilidade da diversidade e da globalização contra-

hegemônicas e pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer.” (p. 154). 

Afirma que: a) não há epistemologias neutras; b) a reflexão epistemológica deve 
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estar ligada às práticas e não a conceitos abstratos, e a ecologia dos saberes deve 

ser entendida como ecologia das práticas dos saberes. 

O fundamento epistemológico no ocidente está definido por duas 

pressuposições: a) conhecimento-regulação neste caso, a ignorância é concebida 

como caos e o saber como ordem; b) conhecimento-emancipação, a ignorância é 

ideada como colonialismo e o saber como solidariedade (SANTOS, 2008). 

 

 

À medida que a modernidade ocidental, enquanto paradigma sócio-
cultural, reduziu as possibilidades de emancipação às compatíveis 
como capitalismo, o conhecimento-regulação adquiriu uma total 
preponderância sobre o conhecimento-emancipação e neutralizou-o 
convertendo a solidariedade numa forma de caos, e, portanto, de 
ignorância e o colonialismo numa forma de saber, e, portanto, de 
ordem. Neste processo, a ciência moderna, inicialmente um tipo de 
conhecimento entre outros, assumiu uma preponderância total, 
reclamando para si o monopólio do conhecimento válido e rigoroso, o 
que ocorreu com a consagração da epistemologia positivista e a 
descredibilização de todas as epistemologias alternativas. Convertido 
em conhecimento uno e universal, a ciência moderna ocidental, ao 
mesmo tempo em que se constitui em vibrante e inesgotável fonte de 
progresso tecnológico e desenvolvimento capitalista, arrasou, 
marginalizou ou descredibilizou todos os conhecimentos não 
científicos que lhe eram alternativos, tanto no Norte como no Sul. 
Tenho designado este processo como epistemicídio (1998c: 208). 
(SANTOS, 2008, p. 155) 

 

 

Na sociedade moderna, há a primazia do conhecimento científico, enquanto a 

ignorância desqualifica o ser. Como a distribuição do conhecimento científico não se 

dá de forma equitativa, a injustiça social comunga com a injustiça cognitiva. No 

momento em que se privilegia o conhecimento científico, o desprezo por outros 

saberes promove a hierarquização epistemológica excluindo, ou marginalizando 

outros saberes. 

Para Santos (2007), a ecologia dos saberes propõe que os saberes 

extramuros se estendam para dentro. Mas sabe-se da resistência da ciência 

positivista neste aspecto.  É raro encontrar um currículo escolar atual, pautado em 

uma prática voltada para cidadania da Terra, ou para as necessidades da Terra, 

para o simples ou natural. Ele denomina esse processo de Sociologia das ausências 
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e afirma que somos cúmplices da racionalidade preguiçosa que crê que uma 

realidade que está presente, esteja ausente. Para clarificar a idéia, ele aponta cinco 

maneiras de cultivo das ausências em nossa racionalidade ocidental: 

a) Monocultura do saber e do rigor: baseia-se na ciência ocidental, que 

postula que o único conhecimento válido é o científico e abole os 

conhecimentos populares, indígenas, rurais e outros. 

b) Monocultura cultural é a do tempo linear que leva em conta que a história é 

linear, que tem uma direção, uma dianteira e que acaba justificando a idéia de 

que os países desenvolvidos estão na frente e esta proposta inclui o conceito 

de progresso e globalização. 

c) Monocultura da naturalização das diferenças que ocultam as hierarquias. 

Esta maneira de cultivar ausências envolve as questões raciais, étnicas, a 

sexual e principalmente as de castas como ocorre na Índia. Para o autor, não 

são as diferenças citadas, mas as consequências, vistas como inferiores; por 

serem aceitas como “natural”, pois são naturalmente inferiores. Na 

racionalidade ocidental não se sabe pensar em diferenças com igualdade; as 

diferenças são sempre desiguais [...] e inferiorizar é uma maneira 

desqualificada de alternativa hegemônica, precisamente por ser inferior. 

(2007, p. 30, grifo do autor). 

d) Monocultura da escala dominante em que o global e universal são 

hegemônicos enquanto o particular e local não contam e são invisíveis, 

descartáveis e até desprezíveis. (2007, p. 31). 

e) Monocultura do produtivismo capitalista. “É a idéia de que o crescimento 

econômico e a produtividade mensurados em um ciclo de produção 

determinam a produtividade do trabalho humano ou da natureza e tudo o 

mais não conta.” (2007, p. 31).  

Para o autor então são “[...] cinco formas de ausências que criam essa  razão 

metonímica, preguiçosa, indolente: o ignorante, o inferior, o local ou particular e o 

improdutivo.” (SANTOS, 2007, p. 32). 

Podemos pensar no que Santos (2007) aponta como Monocultura do 

produtivismo capitalista. Constatamos no julgamento popular do brasileiro que para 

muitos elitistas, o desempregado é considerado improdutivo, preguiçoso e para a 
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maioria da população, um pequeno subsídio do governo parece suficiente para 

resolver essa questão. Igualdade de condições, equidade social e distribuição justa 

de renda, continuam inacessíveis, pois o assistencialismo cala o direito à cidadania. 

Santos (2007) critica a dicotomia entre a natureza/cultura, natural/artificial, 

subjetivo/ objetivo, mas propõe  que os saberes devem estar em comum: os valores 

cognitivos com os éticos e políticos e que a cultura é constitutiva da ciência, logo 

tendo diversas culturas, devem-se reconhecer outras explicações não científicas da 

realidade. Para o autor “A ecologia dos saberes é a epistemologia da luta contra a 

injustiça cognitiva e assenta nas seguintes idéias”. 

 

 

1. A luta pela justiça não terá êxito se assentar exclusivamente na 
idéia da distribuição mais equitativa do saber científico, 2. As crises e 
as catástrofes produzidas pelo uso imprudente e exclusivista da 
ciência são bem mais sérias do que a epistemologia científica 
dominante pretende. 3. Não há conhecimento que não seja 
conhecido por alguém para alguns objetivos. Todos os 
conhecimentos sustentam práticas e constituem sujeitos. 4. Todos os 
conhecimentos têm limites internos e limites externos. 5. A ecologia 
de saberes tem de ser produzida ecologicamente: com a praticidade 
de diferentes saberes e seus sujeitos. 6. A ecologia de saberes é 
uma epistemologia simultaneamente construtivista e realista. 7. A 
ecologia de saberes centra-se nas relações entre saberes, nas 
hierarquias e poderes que se geram entre eles. 8. A ecologia de 
saberes pauta-se pelo principio da precaução. 9. A centralidade das 
relações entre saberes, que caracteriza a ecologia de saberes, 
impele-a para a busca da diversidade de conhecimentos. 10. A 
ecologia de saberes exerce-se pela busca de convergências entre 
conhecimentos múltiplos. 11. A questão da incomensurabilidade põe-
se também no interior da mesma cultura. 12. A ecologia de saberes 
visa ser uma luta não ignorante contra a ignorância. 13. A ecologia 
de saberes ocupa-se da fenomenologia dos momentos ou tipos de 
relações. 14. A construção epistemológica da ecologia de saberes 
suscita três questionamentos sobre a identificação dos saberes, 
sobre os procedimentos para o relacionamento entre eles, sobre a 
natureza e avaliação das intervenções no real. 15.  É próprio da 
epistemologia da ecologia de saberes não conceber os 
conhecimentos fora das práticas de saberes e estas fora das 
intervenções no real que elas permitem ou impedem. 16. A ecologia 
de saberes visa facilitar a constituição de sujeitos individuais e 
coletivos que combinam a maior sobriedade na análise dos fatos com 
a intensificação da vontade da luta contra a opressão. 17. Na 
ecologia dos saberes a intensificação da vontade exercita-se na luta 
contra a desorientação. (SANTOS, 2008, p. 157-165). 
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   2.2 Uma reflexão sobre o real para atingir a interdisciplinaridade 

 

 

Frente aos pontos destacados pelos autores, questiona-se quais pesquisas 

nos últimos dez anos abordam o gerenciamento de riscos em um processo 

interdisciplinar nas escolas ao entorno da Petrobras. Preocupam-se com os 

conteúdos científicos, com a ecopedagogia ou há uma ecologia dos saberes? 

Segundo Cunha (2008), o gerenciamento dos dutos e terminais de petróleo, definido 

pela Petrobras e sua subsidiaria Transpetro, realiza estratégias sócio-ambientais 

corporativas. Como também, promove um programa de excelência em gestão 

ambiental e segurança operacional que inclui duas práticas: o aprimoramento das 

rotinas e conservação dos sistemas físicos e os operacionais; a capacitação das 

equipes. Sim, isto nas empresas, refinarias e em alguns municípios indicados pelo 

próprio Cunha (2008). Mas nas escolas como considerar esses procedimentos 

complexos? Existem pesquisas desenvolvidas sobre práticas educativas? Qual 

abordagem curricular possibilitaria uma gestão democrática que permitisse ao 

professor manifestar-se sobre seu compromisso com o desenvolvimento da 

ecopedagogia? 

Para este trabalho, um novo olhar se faz necessário, o gosto pelo novo, pela 

inquietude de novas possibilidades, uma visão interdisciplinar da educação. Esta 

questão é desafiadora, pois, apesar de o docente compreender e concordar com a 

interdisciplinaridade, muitas vezes, na prática, não consegue ou mesmo não sabe 

como abandonar a base positivista da ciência que lhe oferece uma pseudo- 

segurança, pois apresenta as delimitações das disciplinas e dos conteúdos a serem 

ensinados obrigatoriamente, para adentrar no espaço proposto pela 

interdisciplinaridade. Como compartilhar diversos saberes propostos pela 

interdisciplinaridade? Como substituir especialidades por situações complexas? 

Constatamos no meio acadêmico, lutas intermináveis por uma teoria epistemológica. 

Por que optamos por uma e não reconhecemos a outra, ou uma ciência ou outra, 

qual o significado do repartir, do separar se falamos sempre do mesmo humano do 

mesmo espaço ou do mesmo tempo? 

A interdisciplinaridade não é uma única passagem, mas uma entre diversas 

possibilidades de aberturas para o conhecimento, cuja base para o encontro é a 
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troca dos saberes, uma vez que ela exerce a ação reflexiva, crítica e transformadora 

entre os participantes. Segundo Japiassu (1976 e 2006 apud TAVARES, 2008, p. 

136), para que ocorra o diálogo é necessária inicialmente, por parte de cada um, 

uma tomada de consciência sobre o próprio conhecimento. Essa reflexão sobre si 

possibilita a colaboração com os demais participantes em uma troca mútua, uma 

cumplicidade com a Pedagogia da Terra. A meta é a transformação dos 

conhecimentos científicos e regionais em um processo interdisciplinar com 

compromisso e com reflexão sobre o currículo envolvendo ações entre os 

profissionais da educação e a comunidade, num debate sobre as políticas públicas e 

os gerenciamentos dos riscos ambientais. 

Nesta ação, Tavares (2008) fundamenta-se na obra de Freire em 1992 para 

afirmar que “[...] é necessário estabelecer o diálogo de forma contínua, com os pares 

iguais a nós e com os diferentes para consolidar a prática de ver, ouvir, falar, 

problematizar e agir, num exercício permanente do nosso „vir-a-ser‟, do nosso „torna-

se‟.” (p. 136, grifo do autor). De acordo com tal princípio, o professor não assume 

uma postura ou uma tendência pedagógica; ele constrói junto com seu grupo, uma 

relação de pertença, de compromisso social, ético e político sobre os saberes e as 

necessidades envolvidas com a comunidade em que estão todos inseridos. 

Ivani Fazenda, uma das maiores defensoras e pioneiras da 

interdisciplinaridade no Brasil, apresenta o tema por meio de uma visão sócio-

histórica “[...] se definirmos interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca 

frente ao conhecimento, cabe (então) pensar aspectos que envolvem a cultura do 

lugar onde se formam professores.” (FAZENDA, 2008, p. 17). 

Segundo Fazenda (2002), 

 

 

[...] interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do 
ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em 
questão. [...] A interdisciplinaridade pauta-se numa ação em 
movimento. Pode-se perceber esse movimento em sua natureza 
ambígua, tendo como pressuposto a metamorfose, a incerteza. (p. 
11-12). 
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A autora (2008) incorpora os estudos de Fourez que apresenta duas formas 

diferentes, mas complementares sobre interdisciplinaridade e a formação docente; 

são elas: uma ordenação científica e uma ordenação social. A científica refere-se à 

construção dos saberes científicos na formação do professor e sua relação com as 

disciplinas no que se refere à estrutura, à organização, à dinâmica, à interação e 

sequência a ser apresentada. Com isso, surgiriam desafios epistemológicos e 

existenciais. A disciplina necessita ser analisada sobre os seus saberes, conceitos e 

seus locus nas cientificidades e esse processo ganha status interdisciplinar no 

momento em que o professor deve rever, redescobrir e incorporar sua forma e ação 

pedagógica. No social, o desenvolvimento do conhecimento interdisciplinar está 

ligado às exigências sócio-políticas e econômicas. Essa visão faz pensar sobre o 

isolamento entre a construção das ciências e as necessidades da sociedade. É 

prudente lembrar que estando as ciências ligadas às necessidades sociais, estará 

diante de um complexo problema que, muitas vezes, a ciência não dá conta de 

responder. 

Lenoir (2001 apud FAZENDA, 2008) apresenta três formas de conceber 

conhecimentos e organizar os currículos para a formação dos professores. A 

primeira seria a forma de pensar sob a influência de uma cultura francófona, 

adjacente a uma classificação científica, na qual o saber se legitima pela beleza da 

capacidade da conscientização e da reflexão, um saber/saber. A segunda 

assemelha-se à ordenação social, de cultura inglesa no sentido de ser prático, 

essencial e básico, um saber/fazer. Na terceira, seria uma formação dos 

professores, concebida no Brasil, sem descartar as duas anteriores. Essa cultura 

está pautada no saber/ser “[...] explicita-se na inclusão da experiência docente em 

seu sentido, intencionalidade e funcionalidade diferenciando o contexto científico do 

profissional e do prático.” (FAZENDA, 2008, p. 19).  

A partir das vozes conjuntas de Fazenda (2008 apud GUIMARÃES, 2008, p. 

125): “Se não imagino pra que quero definir interdisciplinaridade, recolherei apenas 

retalhos [...]”, constata-se que para ambas, os retalhos podem ser alinhavados à 

colcha que pode estar terminada, mas necessita de um olhar apurado. Inspirada 

pela sugestiva imagem de tecer, construo “meus retalhos” com as autoras e penso: 

cada pedaço deste tecido vem de uma história de vida e  virtualmente poderá 

constituir uma rede  definida desde a sua origem; a procedência do fio, o fio que 
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tecerá o tecido, a composição do tecer o pano, a escolha dos desenhos, o jogo das 

cores para a beleza da estampa, a união e composição harmônica da aproximação 

dos retalhos, a arte, o belo; como as histórias das disciplinas foram tecidas ao longo 

do tempo, nas suas peculiaridades, nas definições da cultura, das políticas sociais e 

da ciência.  Isto tudo ocorrendo no diálogo dos saberes. 

 

 

E porque se busca esse olhar mais acurado sobre os educadores - 
um olhar sensível à pluralidade de suas concepções, às suas 
ambiguidades e ambivalências - aprofunda-se o olhar sobre si 
mesmo, percebendo caminhos e descaminhos, nesse dialético devir, 
nesse eterno recomeço, tão propulsor de eterna auto-organização 
evolutiva. (OLIVEIRA, 2008, p. 218 apud FAZENDA, 2008, p. 132). 

 

 

Mas para que servirá este novo objeto? Quem o usará? Por que e como será 

o uso dessa rede? Quem a fez? Fez por um processo egocêntrico ou coletivo? Ela 

traz as marcas das necessidades do seu contexto?  Quais serão os beneficiários? 

Apenas um indivíduo ou estará pronto para os outros, em um processo de trocas 

mútuas. Mil possibilidades nos jogos das cores, virando, virando, e formando a cada 

movimento um novo desenho, enredando os saberes; em cada novo movimento, a 

sensibilidade do educador de tecer suas idéias e contradições em um verdadeiro 

calidoscópio de saberes.  

 

 

[...] O processo interdisciplinar desempenha papel decisivo para dar 
corpo ao sonho de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, 
da coragem e da humildade [...] A lógica que a interdisciplinaridade 
imprime é da invenção, da descoberta, da pesquisa, da produção 
científica, porém gestada num ato de vontade, num desejo planejado 
e construído em liberdade. (FAZENDA, 2002 apud YARED, 2008, p. 
166). 
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Conforme Fazenda (2008), é um equívoco confundir interdisciplinaridade 

escolar com interdisciplinaridade científica. 

Lenoir (2008) assinala que, apesar da semelhança em lógica científica entre a 

interdisciplinaridade escolar e a científica, a escolar se detém às matérias escolares 

e a interdisciplinaridade científica às disciplinas científicas, pois seus objetivos, 

objetos, modalidades de aplicação e seus referenciais são diferentes. 

O autor esclarece que os objetivos da interdisciplinaridade científica são os 

novos conhecimentos adquiridos e o oferecimento de soluções às indigências 

sociais delimitadas pela união organizada de disciplinas científicas (objeto), estrutura 

epistemológica e a ampliação de múltiplos pontos de vistas sobre a disciplinares. Ela 

é aplicada à pesquisa e é referência no conhecimento. No contexto escolar, a 

interdisciplinaridade tem como meta as disciplinas escolares e seu objetivo é a 

transmissão do conhecimento. Neste sentido, cultiva a aderência da teoria com a 

prática, por intermédio da reorganização dos planos curriculares, didático-

pedagógicos e na formação dos participantes na comunidade escolar e pode-se 

pensar que, a interdisciplinaridade se concentra também, no aspecto de ensino e 

formação e na relação aprendiz-conhecimento (LENOIR, 2008). 

Segundo Fazenda (2008), na interdisciplinaridade escolar, os saberes do 

aluno, sua experiência, a integração, as noções, as finalidades, as habilidades e as 

técnicas tendem a favorecer a construção do conhecimento dos mesmos. Os 

conceitos entre integração e interdisciplinaridade são indissociáveis, mas a 

integração exige características de ordem externa (condições existentes e 

possíveis), o que diverge da interação (integração interna), da ordem da finalidade 

entre as pessoas. Nesta acepção, os saberes dos professores devem interagir com 

os saberes dos alunos. 

A formação profissional do ponto de vista da interdisciplinaridade requer 

competências compatíveis com vários saberes disciplinares (da experiência, 

técnicos e teóricos) que interajam de forma dinâmica e contextualizada com as 

intervenções solicitadas e às condições específicas.  A prática educativa demanda 

um sistema sintético-explicativo de conhecimentos, partindo de um conteúdo pré-

selecionado, que  se  amplia à medida que  os estudos se encontram em desenhos 

inacabados, no qual o projeto original  se modifica ao longo do desenvolvimento 

(FAZENDA, 2008). 
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O conceito de interdisciplinaridade escolar norteia as questões da gestão 

democrática e da formação dos profissionais da educação. A práxis promove o 

alinhavar dinâmico dos retalhos na tentativa de construir uma rede colorida 

composta por profissionais comprometidos, por uma gestão democrática e por um 

currículo de reflexão/ação. Será a característica, ou melhor, a marca desse grupo, o 

compromisso dos profissionais-artesãos (professor-gestor-currículo-comunidade), 

que garantirão, neste tecer complexo, a identidade educacional da instituição. 

Segundo Yared (2008), etimologicamente, interdisciplinaridade no sentido 

geral, refere-se à relação entre disciplinas, porém na atualidade, essa palavra, 

muitas vezes  é confundida com o termo de transdisciplinaridade. 

Para Piaget (1973), a interdisciplinaridade envolve a interação e reciprocidade 

entre os pares sobre os saberes das ciências. Esta troca não implica em descartar, 

as fronteiras disciplinares com seus métodos, conceitos e objetos de estudo, mas 

um estabelecimento entre as relações dentro de um sistema complexo.  

Para este pesquisador, a interdisciplinaridade seria a forma inicial para se 

chegar à transdisciplinaridade: um passo além do proposto nas trocas e ganhos 

mútuos dos saberes, no qual se superam os limites entre as disciplinas, abrindo-as 

para novos temas. 

Porém, no momento, pontuar a diferença e semelhanças entre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade não é o recorte do presente trabalho. O 

objetivo é dar visibilidade aos estudos desenvolvidos por Ivani Fazenda para 

compreender o que é um trabalho interdisciplinar e ecopedagógico e assim permitir 

a identificação de algum deles ao realizar o mapeamento das pesquisas realizadas. 

Identificar desta maneira, se houve uma preocupação ecopedagógica por parte dos 

professores-gestores ou no estabelecimento de currículos. 

Fazenda (2008) cita o Centro de Estudos Transdisciplinares (Cetrans-USP), 

com treze anos de estudos e pesquisas, sobre processo de inter ou 

transdisciplinaridade na educação. Outras contribuições como as de Ivani Fazenda, 

Edgar Morin, Raul Motta, Gastón Peneau, Emilio Ciurna, Joam Mallart e outros, 

apresentadas no congresso de 2007 em Barcelona foram bases para a construção 

do esboço de um “decálogo sobre transdisciplinaridade e ecoformação”. O objetivo é 
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de pesquisar os dez princípios filosóficos, ecológicos, morais, políticos entre outros, 

de forma transdisciplinar e ecoformadora. São eles: 

 

 

1. Pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos de 
olhares transdisciplinares; 2. Projeções tecnocientíficas no campo da 
religação de saberes; 3. Projeção ecossistêmica na relação 
ecologicamente sustentável; 4. Projeção social, como consequência 
de uma cidadania planetária; 5.Convivência e desenvolvimento 
humano sustentável: uma visão axiológica e de valores humanos; 
6.Projeção nas políticas de trabalho e sociais, tendo em vista a 
satisfação das necessidades humanas; 7.Projeção no âmbito da 
saúde e da qualidade de vida em busca da felicidade; 8.Projeção nas 
reformas educativas onde se busca formar cidadãos na sociedade do 
conhecimento; 9. Projeção na educação, no sentido de dar respostas 
a uma formação integradora, sustentável e feliz; 10. Projeção nas 
organizações e no estado de bem-estar, onde a auto-organização e a 
dimensão ético-social sejam atendidas. (FAZENDA, 2008, p. 25-26). 

 

 

Dentro destes princípios, é importante destacar o trabalho do prof. Dr. Ícaro 

Cunha da Universidade Católica de Santos (UniSantos) que nos inspirou para a 

pesquisa em relação aos estudos desenvolvidos que mencionam o envolvimento de 

distintos segmentos da comunidade, para o conhecimento e colaboração nos planos 

de gerenciamento de riscos e de ação de emergência. O objetivo presente ao se 

destacar esse estudo é demonstrar a relevância tanto de uma postura ética com os 

saberes, bem como um respeito à ecologia dos saberes e a interdisciplinaridade. 

 

 

   2.3 Gerenciamento de riscos e de ação de emergência nas regiões próximas 

da Petrobras, segundo Ícaro Cunha. 

 

 

O processo de industrialização é marcado pela composição de grandes 

agrupamentos. São polos industriais de grande poder transformador, localizados 

muitas vezes em ambientes especialmente vulneráveis também do ponto de vista 

ecológico. Concentram-se processos geradores de resíduos e efluentes, e tais polos 
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atraem a população de um modo geral por oferecerem oportunidades econômicas, 

consequentemente ficam expostos a múltiplos riscos (CUNHA, 2008). 

Neste sentido, são gerados conflitos resultantes da tentativa de domínio dos 

recursos naturais, pelos impactos ambientais e sociais, seja por posse, apropriação 

e incorporação individualista dos saberes sobre o ambiente.  As tensões de natureza  

socioambientais decorrem de  grupos que se acham no privilégio de se apropriarem 

do o meio natural. Cunha (2002) aponta três pontos para esta questão: o mundo 

biofísico e os ciclos naturais; a humanidade e a organização social; e a 

interdependência e relação entre as duas dimensões iniciais. 

Os estudos de Leis (1999 apud CUNHA, 2002) demonstram que a nação está 

fazendo uma caminhada constante no sentido de organizar e proteger as questões 

ambientais, mas as políticas e a gestão públicas encontram-se em descompasso 

com o processo, pois há por um lado, a predominância do administrativo e 

impessoal sobre  o enfrentamento da existência de conflitos diante dos problemas 

ambientais e por outro, a contrarreação presente nos manifestos de extremistas 

ambientalistas. Tais fatos geram a ausência de participação democrática entre os 

diversos setores tais como, ações públicas na justiça, negociações com a 

comunidade, conselhos de classes e entre outros. Porém acordos se fazem 

necessários para os avanços de um desenvolvimento sustentável e uma 

administração de conflitos fundada na partilha dos conhecimentos e que os 

resultados sejam perseguidos tendo em vista o bem comum.  

 

 

Esse entendimento se aproxima da visão de desenvolvimento 
sustentável de Sachs, para quem este conceito consagrado na Rio-
92 (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
1988) deve ser visto não apenas em sua dimensão ecológica e 
espacial; os novos equacionamentos do desenvolvimento devem 
garantir sustentabilidade econômica, bem como social – permitindo 
acesso a níveis adequados de consumo aos vários grupos humanos 
– e política, ou seja, devem resultar de processos decisórios 
desenvolvidos de forma democrática e participativa. (SACHS, 1993 
apud CUNHA, 2008, p. 215). 
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Em relação ao gerenciamento de riscos ambientais, devem-se observar duas 

grandes frentes no controle: o licenciamento e a fiscalização por parte dos órgãos 

fiscalizadores (Ministério Públicos, IBAMA, CETESB, dentre outros) e a implantação 

de Sistemas de Gestão Ambiental – SGA nas empresas, incluindo o 

comprometimento com seus diversos stakeholders (stake – suporte; holders – 

titulares) – termo utilizado de forma geral para todo o tipo de relações com a 

empresa, ou seja, fornecedores, força de trabalho própria, comunidades próximas, 

dentre outros. 

Este é o caso da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão-SP, que 

apresenta o seu Sistema de Gestão Ambiental agregado às dimensões de Saúde e 

Segurança, que compõem o Sistema de Saúde, Meio Ambiente e Segurança – SMS, 

explícito na sua missão e visão. E tem como meta ampliar cada vez mais o 

envolvimento de seus stakeholders. 

Empresas internacionais de auditoria realizam na Refinaria de Cubatão, 

unualmente, um trabalho de averiguação do plano de segurança e prevenção de 

riscos ambientais, e sua operacionalização no intuito de validar o Sistema de Gestão 

Ambiental. O resultado deste processo classifica o nível de risco da empresa nas 

questões ambientais e de segurança (ranting). Esta classificação é um dos 

indicadores que vai definir o prêmio do Seguro a ser pago pela empresa, para cobrir 

seus equipamentos e instalações em caso de sinistro e demandas ambientais. Estas 

auditorias tem sido facilitadas em função da gestão integrada da ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 e SA 8000, compondo o sistema de Gestão Integrada – SGI. 

(CHINEN; CUNHA; ROBLES, 2008). 

Cunha (2008) registra que a alta direção desta estatal já vinha se 

movimentando no sentido de estabelecer seus programas ambientais como assunto 

de interesse maior, quando os desastres da baía de Guanabara e do Paraná 

ocorreram, ambos de graves consequências e de grande impacto na opinião pública. 

A atitude da empresa foi criar o PEGASO - Programa de Excelência em Gestão 

Ambiental e Saúde Ocupacional; um investimento de 3,2 bilhões de reais para a 

manutenção de linhas e instalações, mudanças de rotinas operacionais, 

monitoramento, estruturação de centrais de atendimento a emergências que 

abarcam uma série de ações em grande escala, inclusas no conjunto das operações 

da empresa. Uma questão importante foi e ainda é, mudar a cultura das equipes de 
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trabalhadores, para que a tradicional orientação no sentido de garantir a produção 

apenas, dê lugar à produção de forma limpa e segura, o que garantiria a qualidade 

em todos os sentidos (CUNHA, 2008). 

Já está implantado um plano destinado aos setores instituídos da população  

para gerenciamento de riscos nos espaços destinados a áreas de transporte, 

armazenamento e transformação de produtos derivados de petróleo. Não se trata 

apenas de ações de preparo para emergências e remoção de moradias de locais de 

risco, mas também estabelecendo parcerias voltadas à promoção de projetos de 

meio ambiente voltados ao monitoramento ou a capacitação de agentes ambientais. 

A estatal tem uma política estruturada de patrocínios culturais e esportivos do país, 

mas só uma pesquisa minuciosa poderia constatar o resultado positivo destes 

investimentos na formação de uma imagem positiva da empresa. Mas tais medidas 

não bastam , pois a cada acidente ambiental que ocorre, surge em cadeia um 

sentimento de rejeição ou descrença na empresa. Isto demonstra que ações 

preventivas (CUNHA, 2008), de maior abrangência e efetividade devem ser 

tomadas. Os desafios são grandes, segundo os pensamentos expressos por  

Cunha, (2004) principalmente por que os dutos de óleo e de gás cruzam ou se 

estendem por rodovias, ferrovias e áreas de urbanização precária. 

O cálculo de riscos ambientais é, para a engenharia ambiental, um processo 

pelo qual são identificados, analisados e quantificados os riscos à saúde humana ou 

a algum bem ambiental a ser protegido (SERPA, 2000 apud CUNHA, 2008). 

Segundo Cunha (2008), os diferentes tipos de riscos podem ser agrupados 

em categorias que serão aqui transcritas de forma a mais fiel possível, uma vez que 

resultam de critérios acordados entre diversos segmentos sociais.   

▪ Riscos de Segurança de Processos: são riscos impostos por instalações ou 

atividades, com potencial de causar efeitos severos e imediatos às pessoas, 

ao patrimônio público ou privado, e / ou impactos agudos ao meio ambiente. 

▪ Risco à Saúde Humana: é a probabilidade de ocorrência de câncer num 

determinado receptor exposto a contaminantes presentes numa área 

contaminada, ou a possibilidade de ocorrência de outros efeitos adversos à 

saúde decorrentes da exposição a substâncias não carcinogênicas. 
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▪Risco Ecológico: é a possibilidade de ocorrência de efeitos adversos aos 

organismos presentes nos ecossistemas.  

Segundo Susskind & Field (1996),  

 

 

[...] os riscos ambientais podem ser classificados em: agudos – 
acidentes com substâncias químicas; explosões; incêndios – ou 
crônicos – emissões atmosféricas; lançamento de efluentes líquidos 
em corpos d‟água; áreas contaminadas por resíduos. Definem 
também outros conceitos abaixo listados: (apud CUNHA, 2008, p. 6). 

 

 

▪ Perigo: fonte de risco que não necessariamente implica no potencial de 

ocorrer um efeito adverso. Um “perigo” só produz certo grau de risco se 

houver rotas e formas de exposição que acarretem acidentes. 

▪ Risco Ambiental: probabilidade condicional de ocorrer um evento com 

repercussões ambientais específicas (impactos ambientais) como a 

contaminação de um corpo d‟água; contaminação do solo; redução da 

biodiversidade e perda de recursos comerciais importantes. O risco é 

decorrente de vários fatores, sendo eles - natureza do perigo; possibilidade 

de contato (potencial de exposição); possibilidade de ocorrência do evento 

indesejado; magnitude da exposição e das consequências (impactos), bem 

como da existência de valores públicos importantes. 

▪ Avaliação do Risco: quantificação do risco à saúde humana, decorrente da 

exposição frente a uma ou mais substâncias químicas contaminadoras do 

meio ambiente. 

▪ Identificação do Perigo: é o processo que determina, qualitativamente, se 

uma substância pode causar um incremento na incidência de efeitos adversos 

à saúde humana, como por exemplo, câncer. Os dados desta etapa são 

obtidos com base em estudos epidemiológicos e toxicológicos. 

▪ Avaliação Dose-Resposta: análise quantitativa da relação entre a magnitude 

da exposição e os efeitos adversos à saúde humana. Em geral, são utilizados 
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modelos específicos para estudar os efeitos da dose em diferentes níveis de 

exposição. Nesta etapa são requeridos dados farmacocinéticos, informações 

sobre mecanismos de ação e estudos in vitro. 

▪ Gerenciamento do Risco (Risk Management): com base nos dados e 

informações da “avaliação de risco” e em outras informações relevantes, 

como por exemplo, fatores políticos, sociais e econômicos, para os quais 

devem ser definidas as ações esperadas com a finalidade de redução do 

risco. O gerenciamento do risco requer o balanceamento dos seguintes 

fatores: efeitos; custos; benefícios e confiabilidade. 

▪ Comunicação de Riscos: pleno conhecimento dos  riscos; consistência de 

dados e informações; alternativas disponíveis para a redução e 

gerenciamento dos riscos; formas de informação e discussão com a 

comunidade. 

Segundo os mesmos autores acima citados, as situações de risco ambiental, 

envolvendo potenciais ocorrências com efeitos severos sobre a população e o 

ambiente, o que vem gerar tensões e conflitos. Um dos fatores presentes decorre da 

diferença decorrente das formas distintas de percepção da poluição. O público reage 

com indignação. Outro fator de indignação é identificar quem gerou o risco, se os 

riscos foram gerados por terceiros, e se o gerador do risco é um ator de grande 

poder, ou mesmo se há manipulação das informações. 

Um bom exemplo sobre o controle de riscos ambientais e a busca de 

resolução dos conflitos gerados, pode ser observado em São Sebastião - SP, 

terminal Almirante Barroso, que promove seu “Dia do Alerta” em outubro.  Este dia 

simbólico tem como objetivo realizar, no terceiro sábado do mês, um exercício de 

conscientização da população das vizinhanças urbanas das instalações do terminal, 

sobre os riscos ambientais, e em especial para um trabalho de orientação sobre o 

que deve ser feito no caso de emergência. Só em 2000, o Terminal comunicou 

claramente pela primeira vez para o conjunto da população local, quais são as 

modalidades de acidentes de grande porte que podem ocorrer, suas possíveis 

consequências externas e os planos de ação a serem seguidos nestas 

eventualidades, apesar de desde a década de 80, haver um trabalho de controle e 

gerenciamento de riscos. Novas medidas foram postas em prática para a 
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implantação do plano APELL - Alerta e Preparação da Comunidade para 

Emergências em Nível Local. A estratégia de comunicação encontrada pelas 

equipes envolvidas foi a publicação de uma cartilha e a mobilização dos setores da 

comunidade para uma gincana cujas tarefas esclareciam aspectos da situação do 

alerta. Isto teve como resultado uma mobilização positiva e um clima favorável de 

adesão, o que animou os diferentes setores envolvidos a confiarem no delicado 

papel de comunicar de forma transparente os riscos, o que não é usual por parte das 

grandes instalações industriais no país (CUNHA, 2002). 

Desde a segunda metade da década de 80, um trabalho de gerenciamento de 

riscos vem sendo desenvolvido no Terminal Almirante Barroso. O trabalho começou 

por priorizar os derramamentos de óleo no mar, ocorrência mais frequente, 

somando, segundo recente estudo, 220 eventos até novembro de 2000 (POFFO, 

2000 apud CUNHA, 2002, p. 4). 

A CETESB, agência de controle de poluição do estado de São Paulo, vem 

exigindo da Petrobras a elaboração e apresentação de estudos de riscos, pois eles 

são indicadores das medidas de segurança ambiental a serem requisitadas. O 

atendimento a este programa gerou investimentos da Petrobras em medidas de 

segurança ambiental, na casa de trinta e seis milhões de dólares no terminal de São 

Sebastião. Tais investimentos abarcaram as instalações no pier, nos dutos, na área 

de tancagem e no sistema operacional geral. Na segunda metade da década de 90,  

já podiam ser notados os resultados positivos decorrentes da  sensível redução no 

volume de acidentes (POFFO, 2000 apud CUNHA, 2002, p. 4). 

Mais recentemente, este trabalho de gerenciamento de riscos foi adotado na 

área de tancagem e nos dutos que levam produtos do terminal para três diferentes 

instalações de refino em Cubatão e no planalto.  Os mais recentes estudos de riscos 

permitiram o desenvolvimento de um plano para emergências na área urbana central 

de São Sebastião onde é muito arriscada a proximidade entre os tanques com  

grande capacidade de estocagem e os moradores dos bairros (cerca de 3200 

pessoas) e com  3000 alunos das escolas localizadas no perímetro e  sem esquecer 

um número não precisamente conhecido de visitantes nas temporadas de verão. As 

hipóteses mais graves de acidentes são de vazamentos de produtos que podem 

evoluir, caso não sejam eficazes as medidas de controle, para ocorrência de 

incêndio de poça, ou para a formação de nuvem de vapor inflamável ou explosivo. 
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Dadas as medidas preventivas de controle de estoque de produtos, os estudos de 

riscos limitam as consequências destes acidentes à ocorrência de calor forte na área 

externa, sem, contudo gerar incêndio externo; ou a possibilidade de, ocorrendo 

explosão de vapor, o deslocamento de ar gerar a queda de paredes ou muros.  

Como existe um tempo entre o início do vazamento acidental e os potenciais 

desdobramentos que venham afetar a população, é possível prever ações visando à 

proteção da população dos bairros limítrofes com seu afastamento organizado, que 

será acionado oportunamente, caso as medidas de controle do vazamento se 

mostrem ineficazes. 

A Petrobras trabalha com base na equação de risco ambiental. Isto é, (R = f x 

c - risco é frequência ou probabilidade do evento multiplicada pela consequência), o 

resultado indica a redução do risco, quando se diminui a probabilidade de um evento 

acidental, neste caso foram empregadas medidas de segurança como aterramento 

de tanques para evitar incêndios por raios, ou implantação de tetos móveis nos 

tanques para evitar acúmulo de gases. Outra medida preventiva seria a redução das 

consequências dos possíveis eventos, que seria desde a diminuição dos estoques 

de produtos perigosos e a construção de diques para evitar que o vazamento 

químico se alastre para tanques vizinhos. Há também os planos de evacuação da 

população (CUNHA, 2002). 

Desde a primeira autorização municipal dada à Petrobras em 1992, a 

Prefeitura se manifestara, propondo o início da implantação do Plano APELL em 

São Sebastião. O plano APELL é uma metodologia desenvolvida pela Agência de 

Indústria e Meio Ambiente da ONU, como alternativa viável diante dos fracassos 

contínuos dos planos de defesa civil tradicionais, por ocasião de grandes acidentes 

químicos como o de Bhopal (Índia) em 1984 ou o de Seveso (Itália) em 1976. O que 

se constatou naquelas tragédias foi que não basta preparar as instituições para agir 

em emergências. A população, surpreendida por uma catástrofe, pode entrar em 

pânico coletivo, o que já se torna um fator de risco em si mesmo no interior da 

dinâmica do desastre, impedindo que sejam adotadas ações ordenadas. A 

conclusão foi que a informação sobre o risco e sobre o que fazer em situações de 

acidentes de grandes proporções é indiscutivelmente um direito democrático, mas 

além disso um fator essencial para que planos de ação sejam operacionais. (UNEP, 

1990, apud CUNHA, 2002). No Brasil, poucas experiências de implantação do 
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APELL foram desenvolvidas, podendo-se encontrar avaliações de seus alcances no 

trabalho de Souza Jr. e Souza (2000 apud CUNHA, 2002). 

Em São Sebastião, os históricos de eventos geradores de pânico indicavam a 

necessidade de trabalhar com esta perspectiva, pois, numa ocasião, um navio em 

operação incendiou-se, provocando um alarme da população. Houve fuga em massa 

pela estrada que se dirige a Caraguatatuba. Em outra ocasião, depois de um 

vazamento de óleo para córrego que corta a cidade na área central, deu-se um 

incêndio. Novamente, pânico generalizado. Não havia, e não há, motivos para supor 

que seja diferente se ocorrer um acidente de grandes proporções e perigos reais 

para a comunidade do entorno das instalações, inclusive as da Refinaria de 

Cubatão, a não ser que haja investimento adequado e continuado na preparação 

dos moradores e das equipes das instituições, incluindo as escolas, que venham a 

atender uma emergência realmente ameaçadora (CUNHA, 2002).  

 

 

A Defesa Civil é um sistema estruturado com bases municipais, e 
cabe à sua coordenação a responsabilidade da administração local, 
a organização de planos de gerenciamento de riscos e de ação de 
emergência. O que fazer na ocasião de um acidente?  Como será a 
mobilização dos diferentes setores da comunidade cuja participação 
é indispensável? Como os bombeiros, o policiamento civil e militar, 
serviços de saúde e transporte, escolas, irão intervir? Via de regra, 
na hipótese de falta de apoio continuado do governo municipal, 
esforços de comunicação de risco e preparação para emergências 
tendem a fracassar. (SOUZA JR; SOUZA, 2000 apud CUNHA, 2002, 
p. 5).  

 

 

Os direitos democráticos garantem à população que convive com riscos 

tecnológicos associados a instalações e processos industriais a informação 

necessária e a orientação adequada, pois ela não pode ser vítima de eventos 

catastróficos.. Geralmente as situações de risco são impostas e ignoradas pelos que 

sofrem ou podem sofrer as consequências piores. (SEVÁ, 1989, 2000 apud CUNHA 

2002, p. 8). Destaca-se a convivência com o risco como elemento central da nova 

modernidade (BECK, 1998 apud CUNHA, 2002, p. 8), chegando-se ao ponto de 

muitas vezes as próprias responsabilidades pela geração do risco e/ou pelo seu 

controle se diluem no desenrolar do cotidiano. 
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No caso da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, a mobilização dos 

diferentes setores da comunidade é indispensável nos planos de gerenciamento de 

riscos e de ação de emergência. Neste sentido, o objetivo presente é inicialmente 

colaborar com uma coleta de trabalhos e estudos publicados nos últimos dez anos 

que versem sobre o tema. O foco é disponibilizar material para que gestores, 

educadores e comunidade possam promover uma rede de conhecimentos 

interdependentes entre os saberes científicos e outros populares que se originam na 

cultura da região.  Almeja-se que, este estudo possa colaborar para ações futuras 

por meio de uma gestão democrática com a comunidade, educadores e alunos. 

Prioriza-se a construção do conhecimento, da autonomia, da emancipação e da 

ética do aluno. Estes podem ser vistos como propagadores de informações de como 

agir no caso de acidentes, incluindo, formas de se proteger, plano de evacuação, 

rotas de fuga dentre outros procedimentos, mas principalmente consciente do tempo 

e espaço que estão inseridos e  seus direitos ecológicos como cidadão. 

 

 

   2.4 Breve histórico da Educação Ambiental 

 

 

Foram selecionadas na íntegra, por meio do site4 oficial do governo, Tabelas 

Históricas com o cronograma evolutivo da Educação Ambiental internacional e 

nacional, bem como alguns documentos que dão sustentabilidade para uma 

educação ecopedagógica transformadora. 

 

Quadro 1- Acontecimentos internacionais que influenciaram a educação ambiental 

Ano ANOS 1960 

1962 Publicação de Primeira silenciosa, por Rachel Carlson. 

1965 Utilizada a expressão Educação Ambiental (Environmental Education) na 
Conferência de Educação da Universidade de Keele, Grã-Bretanha. 

1966 Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos – Assembléia Geral da ONU. 

1967 Fundação do Clube de Roma. 

                                                 
4
 Tabelas retiradas do site: 

www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/apoio/HISTORICO_DA_EDUCACAO_AMBIENTAL.pdf. 
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 ANOS 1970 

1972 - Publicação do relatório Os limites do crescimento – Clube de Roma. 
- Conferência de Estocolmo – discussão do desenvolvimento e ambiente, 
conceito de ecodesenvolvimento. Recomendação 96 - Educação e Meio 
Ambiente. 

1973 Registro Mundial de Programas em Educação Ambiental, EUA. 

1974 Seminário de Educação Ambiental em Jammi, Finlândia – Educação Ambiental é 
reconhecida como educação integral e permanente. 

1975 - Congresso de Belgrado – Carta de Belgrado – estabelecem-se as metas e 
princípios da Educação Ambiental. 

- Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA–UNESCO 

1976 - Reunião Sub-regional de Educação Ambiental para o Ensino Secundário, 
Chosica, Peru – discussão sobre as questões ambientais na América Latina  
ligadas às necessidades de sobrevivência e aos direitos humanos. 

- Congresso de Educação Ambiental – Brazzaville, África – reconhece a pobreza 
como o maior problema ambiental. 

1977 Conferência de Tbilisi, Geórgia – estabelecem-se os princípios orientadores da 
Educação Ambiental e enfatiza-se seu caráter interdisciplinar, crítico, ético e 
transformador. 

1979 Encontro Regional de Educação Ambiental para América Latina em San José, 
Costa Rica. 

 ANOS 1980 

1980 - Seminário Regional Europeu sobre Educação Ambiental para Europa e América 
do Norte – assinala a importância do intercâmbio de informações e experiências. 
- Seminário regional sobre Educação Ambiental nos Estados Árabes, Manama, 
Barein – UNESCO-PNUMA. 
- Primeira Conferência Asiática sobre Educação Ambiental, Nova Delhi, Índia. 

1987 - Divulgação do relatório da Comissão Brundtland – Nosso futuro comum. 
- Congresso Internacional da UNESCO-PNUMA sobre Educação e Formação 
Ambiental, Moscou, quando se realiza a avaliação dos avanços desde Tbilisi, 
reafirmam-se os princípios de Educação Ambiental e assinala-se a importância e 
necessidade da pesquisa e da formação em Educação Ambiental. 

1988 Declaração de Caracas – ORPAL-PNUMA – sobre gestão Ambiental na América. 
– denuncia-se a necessidade de mudar o modelo de desenvolvimento. 

1989 Primeiro Seminário sobre Materiais para a Educação Ambiental – ORLEAC-
UNESCO-PIESA. Santiago, Chile. 

1990 Declaração de Haia preparatório da Rio-92 – aponta a importância da cooperação 
internacional nas questões ambientais. 

 ANOS 1990 

1990 - Conferência Mundial sobre Ensino para Todos – satisfação das Necessidades 
Básicas de Aprendizagem, Jomtien, Tailândia – destaca o conceito de 
analfabetismo ambiental. 

- ONU declara o ano 1990 como o Ano Internacional do Meio Ambiente. 

1991 Reuniões preparatórias para a Rio-92. 

1992 -Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, UNCED, Rio-92.   
-Criação da Agenda 21. 
-Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, Fórum das 
ONGs . 

1993 - Carta Brasileira. 
- Congresso Sul-Americano, Argentina – continuidade Rio-92 
- Conferência dos Direitos Humanos, Viena 

1994 - Conferência dos Direitos Humanos, Viena 
  - I Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental, Guadalajara, México 
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1995 - Conferência para o Desenvolvimento Social, Copenhague, criação de um 
ambiente econômico-político-social-cultural e jurídico que permita o 
desenvolvimento social. 
- Conferência Mundial da Mulher, Pequim . 
- Conferência Mundial do Clima, Berlim. 

1996 Conferência Hábitat II, Istambul. 

1997 - II Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental, Guadalajara, México. 
- Conferência sobre Educação Ambiental, Nova Delhi, Índia. 

1998 Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e 
Conscientização Pública para a Sustentabilidade, Thessaloniki, Grécia. 

 

Quadro 2 - Acontecimento no Brasil que influenciaram a Educação Ambiental 

 Ano ANOS 1970 

1971 Cria-se no Rio Grande do Sul a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente 
Natural (AGAPAN). 

1972 A Delegação Brasileira na Conferência de Estocolmo declara que o país está 
“aberto à poluição, porque o que se precisa é de dólares, desenvolvimento e 
empregos” – apesar disso, contraditoriamente, o Brasil lidera os países do 
Terceiro Mundo para não aceitar a Teoria do Crescimento Zero proposta pelo 
Clube de Roma. 

1973 Cria-se a Secretaria especial do Meio Ambiente, SEMA, no âmbito do Ministério 
do Interior, que, entre outras atividades, promove a Educação Ambiental. 

1977 - SEMA constitui um grupo de trabalho para a elaboração de um documento sobre 
a Educação Ambiental, definindo o seu papel no contexto brasileiro. 

- Seminários, encontros e debates preparatórios à  Conferência de Tbilisi são 
realizados pela FEEMA, RJ. 

1978 - A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul desenvolve o Projeto Natureza 
(1978-1985). 
-Criação de cursos voltados às questões ambientais em várias universidades 
brasileiras. 

 ANOS 1980 

1984 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (ANEXO E) apresenta uma 
resolução, estabelecendo diretrizes para a Educação Ambienta.l 

1986 - A SEMA e a Universidade de Brasília organizam o primeiro Curso de 
Especialização em Educação Ambiental (1986-1988). 

- I Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente. 
- Seminário Internacional de Desenvolvimento Sustentado e Conservação de 

Regiões Estuarinas – Lagunares (Manguezais), São Paulo. 

1987 - O MEC aprova o Parecer n.º 226/87, do conselheiro Arnaldo Niskier – inclusão 
da Educação Ambiental nos currículos escolares de 1º e 2º graus. 
- II Seminário Universidade e Meio Ambiente, Belém, Pará. 

1988 - A Constituição Brasileira de 1988, art. 225 no capítulo VI – Do Meio Ambiente, 
inciso VI – destaca a necessidade de promover a Educação Ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente. Para cumprimento dos preceitos constitucionais, leis federais, decretos, 
constituições estaduais e leis municipais determinam a obrigatoriedade da 
Educação Ambiental. 

- Fundação Getúlio Vargas traduz e publica o relatório Brundtland, Nosso futuro 
comum. 

- A Secretaria de Estado do meio Ambiente de São Paulo e a CETESB publicam a 
edição-piloto do livro Educação Ambiental – Guia para professores de 1º e 2º 
graus. 

- I Fórum de Educação Ambiental – São Paulo. 
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1989 - Criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), pela fusão da SEMA, SUDEPE, SUDHEVEA e IBDF, onde 
funciona a Divisão de Educação Ambiental. 

- Programa de Educação Ambiental em Universidade Aberta da Fundação 
Demócrito Rocha, por meio de encartes nos jornais de Recife e Fortaleza. 

- Primeiro Encontro Nacional sobre Educação Ambiental no Ensino Formal, IBAMA-
UFRPE, Recife. 

- Cria-se o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) no Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), apoiando projetos que incluem a Educação Ambiental. 

- III Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente, Cuiabá, Mato 
Grosso. 

 ANOS 1990 

1990 - I Curso Latino-Americano de Especialização em Educação Ambiental, PNUMA-
IBAMA-CNPq-CAPES-UFMT, Cuiabá, Mato Grosso (1990-1994) 

- IV Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente, Florianópolis, Santa 
Catarina 

1991 - MEC, Portaria n.º 678 (14/05/91) institui que todos os currículos nos diversos 
níveis de ensino deverão contemplar conteúdos de Educação Ambiental. 

- Projeto de Informações sobre Educação Ambiental, IBAMA-MEC. 
- Grupo de Trabalho para Educação Ambiental coordenado pelo MEC, preparatório 

à Conferência Rio-92. 
- Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para Educação Ambiental, MEC-

IBAMA-Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República-UNESCO-
Embaixada do Canadá. 

- II Fórum de Educação Ambiental – São Paulo. 

1992 - Criação dos Núcleos Estaduais de Educação Ambiental do IBAMA (NEAs). 
- Participação das ONGs do Brasil no Fórum de ONGs e na redação do Tratado 
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. 

- O MEC promove no CIAC do Rio das Pedras em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, o 
workshop sobre Educação Ambiental, cujo resultado se encontra na Carta 
Brasileira de Educação Ambiental. 

1993 - Publicação dos livros Amazônia: uma proposta interdisciplinar de Educação 
Ambiental (Temas básicos) e Amazônia: uma proposta interdisciplinar de 
Educação Ambiental (Documentos metodológicos), Brasília, 1992-1994 (IBAMA-
Universidade e SEDUCs da região). 

- Criação dos Centros de Educação Ambiental do MEC, com a finalidade de criar e 
difundir metodologias em Educação Ambiental. 

1994 - Aprovação do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), com a 
participação do MMA-IBAMA-MEC-MCT-MINC. 

- Publicação em português da Agenda 21, feita por crianças e jovens, UNICEF. 
- III Fórum de Educação Ambiental, São Paulo. 

1996 - Criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental, CONAMA. 
- Novos Parâmetros Curriculares do MEC que incluem a Educação Ambiental como 

tema transversal do currículo. 
- Cursos de Capacitação em Educação Ambiental para os técnicos das SEDUCs e 

DEMECs nos estados, para orientar a implantação dos Parâmetros Curriculares –
convênio UNESCO-MEC. 
- Criação da Comissão Interministerial de Educação Ambiental, MMA. 

1997 -Criação da Comissão de Educação Ambiental do MM. 
- Cursos de Educação Ambiental organizados pelo MEC – Coordenação de 
Educação Ambiental para as escolas técnicas e segunda etapa de capacitação 
das SEDUCs e DEMECs – convênio UNESCO – MEC. 

- I Teleconferência Nacional de Educação Ambiental, MEC. 
- IV Fórum de Educação Ambiental e I Encontro da Rede Educadores Ambientais, 
Vitória. 
- I Conferência Nacional de Educação Ambiental, Brasília. 
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Nos anos 60, o ambientalismo inicia um movimento de protesto contra os 

valores sociais voltados ao consumo capitalista – “A proteção da natureza, o não-

consumismo, a autonomia, o pacifismo eram apenas algumas de muitas bandeiras 

empunhadas por aqueles que começavam a ser chamados de ecologistas.” (GRÜN, 

1996, p. 16 apud GUERRA, 2010, p. 32). Anteriormente a esse período, constatou-

se o desequilíbrio ambiental provocado pelo homem, em 1945, com o lançamento de 

bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki  

 

 

O Homo sapiens, esta espécie tardia surgida há pouco mais de um 
milhão e meio de anos, havia conquistado o poder de destruição total 
de si próprio e de todas as demais espécies sobre a face da Terra. 
[...] Os seres humanos adquirem então a autoconsciência da 
possibilidade de destruição completa do Planeta. (GRÜN, 1996, p. 16 
apud GUERRA, 2010, p. 32). 

 

 

As reivindicações sociais foram organizadas nas décadas de 70/80 em âmbito 

mundial pelos grupos que militavam pelos direitos humanos, os pacifistas, entre 

outros. Em meio a estes acontecimentos, surgiram os movimentos direcionados à 

defesa do meio ambiente, cujo marco foi  o livro “Primavera Silenciosa” (1962), de 

Raquel Carson.  

Segundo Guerra (2010), em 1972, as questões ambientais tornam-se alvo de 

discussão no meio empresarial, o Clube de Roma confia a Meadows a construção 

de um documento para os técnicos do Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

O parecer do Clube de Roma indicava o “crescimento zero”, como fator de 

reequilíbrio do problema ambiental. Isso significava que os países deveriam conter o 

desenvolvimento econômico na época como solução para frear a deterioração do 

meio ambiente. Os países, até então denominados Terceiro Mundo, liderados pelo 

Brasil, posicionaram-se contra o relatório que determinava o limite de crescimento 

(GRÜN, 1996 apud GUERRA, 2010). Consequentemente, severas críticas foram 

arroladas pelos países subdesenvolvidos uma vez que estavam “[...] usando 

políticas ambientais de controle da poluição como meio de inibir a competição no 

mercado internacional.” (DIAS, 2000, p. 79). 
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Na mesma época, militantes dos movimentos ambientalistas e a Organização 

das Nações Unidas (ONU) realizaram outros eventos internacionais que abordaram 

a questão da preservação e da educação ambiental. Um evento de destaque foi a 

Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente realizada em 1972, 

conhecida como Conferência de Estocolmo. Com a participação de 113 países. “O 

evento, que denunciou a devastação da natureza que ocorria naquele momento, 

deliberou que o crescimento humano precisaria ser repensado imediatamente.” 

(PEDRINI, 1998, p. 26 apud LEITE, 20105).  

 

 

Naquele encontro, foram elaborados dois documentos: a „Declaração 
Sobre Meio Ambiente Humano‟ e o „Plano de Ação Mundial‟ principal 
recomendação nesse evento foi a necessidade da educação 
ambiental como forma de se censurar e arguir sobre as questões 
ambientais existentes na época.  (DIAS, 2000, p. 79 apud LEITE, 
2010, grifos do autor). 

 

 

Registram-se aqui três conferências internacionais de grande repercussão no 

âmbito da educação ambiental. Segundo Leite (2010), a primeira foi a Conferência 

de Belgrado (Yuguslávia), realizada em 1975, com a adesão de estudiosos de 65 

países. O encontro produziu um documento denominado “Carta de Belgrado”, que 

preconizava uma nova ética para promover a erradicação de vários problemas 

mundiais como a fome, a exploração do trabalho infantil, a pobreza, o analfabetismo, 

a poluição, enfim, todas as formas de dominação humana. Leite (2010) em sua 

exposição afirma que outro destaque dessa conferência foi um plano internacional 

em Educação Ambiental com princípios explicitados, de cunho contínuo e 

interdisciplinar. Neste momento o autor ressalta a relevância das pesquisas de Ivani 

Fazenda sobre a postura interdisciplinar no contexto educacional brasileiro que 

contempla os distintos costumes regionais e os interesses nacionais, a partir de uma 

                                                 
5
 LEITE, Valderlei Furtado. Palestra Proferida no II Encontro de Psicologia na Faculdade Anchieta do 

SBC- e sites recomendados aos alunos para consulta sobre o tema.  Foram indicações de endereços 
de onde os dados da palestra foram obtidos: www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=2995; 
www.prefeituracangucu.com.br/index.php?exibir=secoes&amp;ID=109; 
www.unifai.edu.br/internet_noticia.asp?cod_conteudo=2806&amp;area=1627. 
 

http://www.prefeituracangucu.com.br/index.php?exibir=secoes&amp;ID=109
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consciência holística do conhecimento sobre as questões do ambiente e sobretudo 

um olhar contemporâneo da Educação Ambiental. 

A partir de 1975, alguns órgãos estaduais brasileiros voltam-se para a 

compreensão distorcida do termo ecologia “[...] disseminava-se no país o 

ecologismo [...] a educação ambiental quanto à flora, à fauna, à apologia do “verde 

pelo verde”, sem que nossas mazelas socioeconômicas fossem consideradas nas 

análises.” (DIAS, 2000, p. 81). 

Para Pedrini (1998), com base nesta estratégia, a UNESCO criou o Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA), com ação internacional e com o 

objetivo de publicar as experiências de preservação da EA realizadas no mundo.  

Em 1977, a UNESCO e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente realizaram a 1ª Conferência Intergovernamental Sobre Educação 

Ambiental, em Tbilisi, na Geórgia, antiga União Soviética. A “Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental”, em Tbilisi, reafirma as bases 

definidas em Estocolmo e ressalta a necessidade estratégica de EA: “A conferência 

de Tbilisi tem sido apontada como um dos eventos mais decisivos nos rumos que a 

Educação Ambiental vem tomando em vários países do mundo, inclusive o Brasil.” 

(GRÜN, 1996, p. 18 apud GUERRA, 2010, p. 34). 

 

 

Entre 1983 e 1989, a comissão mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, criada pela ONU formula e publica os resultados 
de seus trabalhos o “Relatório Brundtland”. Este relatório foi a base 
para a maior reunião com fins pacíficos já realizada na história 
humana. (GRÜN, 1996, GRÜN, 2007,CARVALHO, 2008a e MINC, 
2005 apud GUERRA, 2010). 

 

 

Cabe destacar que as resoluções da Conferência de Tbilisi não atingiram 

suas metas porque não conseguiram realizar, no âmbito internacional, um programa 

em EA. 

No Brasil, segundo Campina (2009) EA foi implantada nas escolas em 1981 

pela Lei 6938/81, como também a EA foi considerada pela Constituição de 1988 que 

torna a EA um dever do estado.  
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Em 1987 é aprovado o Parecer n.º 226/87 pelo MEC do conselheiro Arnaldo 

Niskier – que trata da inclusão da Educação Ambiental nos currículos escolares de 

1º e 2º graus. A Constituição Brasileira de 1988, art. 225 no capítulo VI – Do Meio 

Ambiente, inciso VI – enfatiza a promoção da Educação Ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização ecológica. Naquela época, surgiu a proposta 

pedagógica denominada: “Ecologia: para o ensino de 1º e 2º graus” que de forma 

simplista, opunha-se às deliberações da Conferência de Tbilisi, porque atendia 

somente as ciências biológicas, como queriam os países desenvolvidos, porém não 

tinha como objetivo as políticas públicas que envolvem as questões sociais e 

econômicas para um desenvolvimento sustentável (DIAS, 2000, p. 84 apud LEITE 

2010). 

Em1989, é criado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), com a fusão da SEMA, SUDEPE, SUDHEVEA e 

IBDF, onde funciona a Divisão de Educação Ambiental, com o objetivo de executar a 

política nacional e  incentivar de práticas voltadas para  meio ambiente. Para tanto, 

foi acordado uma nova organização da política de educação ambiental, a partir de 

um plano para a década de 90. 

Em 1992, a cidade do Rio de Janeiro sediou a Conferência de Cúpula da 

Terra, Rio-92. Esta reunião, que congregou representantes de 176 países, aprovou 

cinco documentos de extrema relevância para a EA. São eles a) Agenda 21 e suas 

formas de implementação; b) a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento; c) a Declaração de Florestas d) Diversidade Biológica; e) a 

Convenção em relação às Alterações Climáticas. Ocorreu concomitantemente à Rio-

92, no âmbito do Ministério da Educação (MEC),  a aprovação da “Carta Brasileira 

para a Educação Ambiental”, que explicitou o papel do Estado enquanto promotor da 

educação ambiental em nível nacional. 

Faremos um destaque à Agenda 21, que segundo Pereira (2008), foi  

desenvolvida na Rio-92 e apresentou um programa com quarenta capítulos  voltados 

para  a  mobilização planetária  em relação ao compromissos relacionados à Terra. 

Além de envolver a fauna e a flora buscava o equilíbrio de oportunidades entre os 

povos ricos e pobres, envolvendo proteção ambiental, justiça social e econômica 

fixando um compromisso dos países participantes para o século XXI. Além do 
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compromisso firmado pelas nações, os países participantes decidiram incluir nas 

realizações, as agendas nacionais.  

 

 

A Agenda 21 Brasileira destacou como plataformas de ações 
prioritárias: a economia da poupança na sociedade do conhecimento, 
a inclusão social para uma sociedade solidária, estratégias para a 
sustentabilidade urbana e rural, recursos naturais estratégicos como 
a água, biodiversidade e florestas e a ética para a promoção da 
sustentabilidade. (BRASIL, [a], 2007 apud PEREIRA, 2008). 

 

 

A educação ambiental ganha realmente visibilidade, quando foi criada a Lei 

9.975, de 24 de abril de 1999, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental. 

E com a edição do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA).  

Segundo Campina (2009), em 1998, o Ministério da Educação e Desporto (MEC)  já 

havia publicado os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)  que era uma nova 

organização  curricular  responsável pela inserção  das questões sobre meio 

ambiente, perpassando o currículo da educação básica por meio da 

transversalidade. 

Torna-se justo registrar aqui as diferentes concepções que orientaram os 

estudos da EA. Segundo Sauvé (2005 apud ALVES, 2008) as correntes podem ser 

divididas em: naturalista; conservacionista/recursista; resolutiva; sistêmica; científica; 

humanista; moral/ética; holística; biorregionalista; práxica; crítica; feminista; 

etnográfica; da ecoeducação; da sustentabilidade. 

Junto ao Ministério do Meio Ambiente, Layargues (2009) coordenou uma 

discussão com diversos pesquisadores do tema sobre o que ele considerou  como 

algumas das identidades da EA no Brasil.  São elas a seguir, Educação Ambiental 

Transformadora, Educação Ambiental  Emancipatória, Educação no Processo de 

Gestão Ambiental e Alfabetização Ecológica; Educação Ambiental Crítica; 

Ecopedagogia. 

Pretende-se aqui arrolar de forma sintética, as correntes que se 

apresentavam no cenário do início do milênio. 
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▪ Naturalista: o objetivo da educação prioriza a cognição, a ética e a 

experiência dos seres humanos com a natureza e na natureza. 

▪ Conservacionista/recursista: concebe que a educação deve ser cúmplice 

da conservação dos recursos naturais e deve-se para isso investir na modificação do 

comportamento humano por meio da conscientização. A gestão ambiental é gerida 

no sentido de que o meio ambiente é visto com um recurso. 

▪ Resolutiva: levanta questões, muitas vezes problemas sobre o meio 

ambiente, com o objetivo de propor solução para os mesmos. 

▪ Sistêmica: a educação é vista como um processo cognitivo; o meio é visto 

como um sistema, pois nada é sozinho. Há sempre uma relação entre o todo. O 

objetivo é promover a construção de um pensamento sistêmico levando-se em conta 

o dinamismo da análise e síntese, na busca de soluções e decisões ambientais. 

▪ Científica: postula que a partir da observação, segue-se a experimentação. 

É uma perspectiva cognitiva que contém a idéia de relação causal.  A educação 

ambiental e suas decisões estão embasadas no conhecimento científico. 

▪ Sustentabilidade: denominado por SAUVÉ (2005) este é um projeto de 

desenvolvimento sustentável.  O objetivo da EA é estar voltado a pensar em como 

utilizar os recursos naturais de forma que o desenvolvimento econômico seja ético,  

justo,  respeite o meio e promova igualdade de oportunidades sociais.  

▪ Humanista: o objetivo é desenvolver o espírito de pertença do homem, 

como participe do meio, sua história, seus costumes e cultura e na conservação por 

meio dos aspectos cognitivos e sensoriais. Propõe a construção moral e ética sobre 

valores e afetos com o meio ambiente,  

▪ Holística: a educação é concebida com a complexidade  entre  o seres e a 

Terra, promove a responsabilidade com a preservação por meio das decisões na 

interrelação entre todos os seres a Terra. 

▪ Biorregionalista: estuda a identidade e os valores em pertencer a um 

determinado local geograficamente estabelecido e as decisões a serem adotadas 

para sua preservação. 
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▪ Práxica: o objetivo da EA está centrado na práxicas ação/reflexão e o 

desenvolvimento de transformações da educação e a transformação socioambiental. 

Tem como princípio a pesquisa-ação. 

▪ Feminista: parte da teoria crítica e revisa a reação de poder entre os grupos 

e gêneros. Leva em conta a história da desvalorização das mulheres e da natureza e 

propõe uma forma de interações entre os gêneros e a natureza. 

▪ Etnográfica: “[...] dá ênfase ao caráter cultural da relação com o meio 

ambiente e a EA, ao reconhecer a estreita ligação entre natureza e cultura e 

conceber o meio ambiente como território/lugar de identidade.” (ALVES, 2006, p. 

27).  

▪ Ecoeducação: EA e a relação com o meio ambiente tem a função de 

promover o desenvolvimento pessoal, através da auto-experimentação e da auto-

formação, possibilitadas pela experimentação do meio ambiente (ALVES, 2006, p, 

27). 

▪ Educação Ambiental Transformadora: o objetivo da educação ambiental é 

instigar o homem a pensar sobre sua subjetividade e sua relação socionatural. Tem 

como princípio a educação transformadora social e a cidadania. Busca a superação 

das formas de dominação e das desigualdades sociais. Fundamenta-se nas teorias 

críticas e emancipatórias; apresenta interfaces com a teoria da complexidade de 

Edgar Morin, integra a educação formal e a comunidade no sentido de pensar a 

educação numa visão dialética do projeto político pedagógico pautado no 

compromisso da escola com a sociedade (ALVES, 2006). 

▪ Alfabetização Ecológica: implica em uma educação com base no 

conhecimento, na conscientização dos preceitos ecológicos na interação entre os 

humanos, levando-se em conta: “[...] interdependência, cooperação e parceria, 

coevolução, flexibilidade, diversidade, equilíbrio dinâmico, reciclagem e ciclos 

ecológicos, fluxo de energia, rede.” (MUNHOZ, 2004 apud ALVES, 2006, p. 26). 

▪ Ecopedagogia: este projeto pedagógico busca a superação das diferenças 

culturais, geográficas, raciais e outras, decorrente de uma mudança de mentalidade 

em relação à qualidade de vida. Algumas características que marcam este projeto 

político pedagógico são: planetaridade, cidadania planetária, cotidianidade 

pedagogia da demanda. Melhor definindo: 
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Planetaridade e cidadania planetária têm a proposta de construir a 
participação cidadã, considerando o pertencimento ao planeta Terra 
como uma única comunidade, de modo que sejam superadas. A 
cotidianidade envolve a busca de uma transformação, a partir da 
vivência cotidiana, em consonância com as potencialidades do ser 
humano e as exigências da Terra, vista como um organismo. A 
pedagogia da demanda visa à satisfação das necessidades 
identificadas durante o processo educativo por seus protagonistas.  
(AVANZI, 2004 apud ALVES, 2008, p. 2). 

 

 

▪ Educação Ambiental Emancipatória: Identifica-se com a concepção 

transformadora e complexa de educação e de sustentabilidade. É do presente e da 

realidade existente que surgem as condições para toda ação educativa e as bases 

de construção de novas relações sociais e socioambientais. O presente é a ponte 

para o futuro. Esta vertente busca responder aos desafios colocados pela crise 

socioambiental e tem sentido libertador (LIMA, 2004 apud ALVES, 2006, p. 26). 

▪ Educação Ambiental Crítica: Inserido na realidade, este processo se 

propõe a mudar a sociedade. Ele assume sua dimensão política que seria o de 

contribuir para uma mudança de valores e atitudes e para a formação do sujeito 

ecológico. Este tipo de subjetividade estaria orientado por sensibilidades solidárias 

com o meio social e ambiental, modelo para a formação de indivíduos e grupos 

sociais capazes de identificar, problematizar e agir em relação às questões 

socioambientais, tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça 

ambiental (ALVES, 2006, p. 28). 

Os estudos das diversas concepções sobre a EA e das raízes 

epistemológicas pautadas na ecopedagogia, na ecologia dos saberes e na 

interdisciplinaridade remetem o atual trabalho, para o levantamento das pesquisas 

desenvolvidas no estado de São Paulo entre 2005 e 2010, como também, os 

projetos em EA desenvolvidos na Educação Básica das escolas municipais de 

Santos, sobre Educação Ambiental, Gerenciamento de riscos nas regiões próximas 

à Petrobras.  
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3 MÉTODO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A pesquisa será qualitativa e segundo Chizzotti (2001) e outros cientistas que 

defendem a abordagem qualitativa em oposição aos experimentalistas, “[...] as 

ciências humanas tem sua especificidade – o estudo do comportamento humano e 

social – que faz delas ciências específicas, com metodologia própria.” (p. 79). 

Segundo Lobarinhas (2008) “[...] no século XX [...] houve uma „cruzada‟ 

travada entre os defensores das pesquisas qualitativas e os das quantitativas [...], 

nas últimas duas décadas, houve uma procura por novas alternativas [...] e mais 

adequadas às necessidades de pesquisadores que atuam em diferentes campos.” 

(2008, p. 40). Esta cruzada entre quantitativa e qualitativa teve início com o 

positivismo de Auguste Comte, no século XIX, com o método experimental (ou 

científico) e percorreu um caminho envolvendo distintas correntes até o século XX,  

quando passou a ser chamado de neopositivismo. 

Ao final do século XIX, segundo Ludke e André (1986 apud LOBARINHAS 

2008), desponta a necessidade de encontrar em relação à pesquisa, um método 

diferenciado para as ciências sociais. As autoras destacam Dilthey como precursor 

desta proposta. Ele discorria que a pesquisa quantitativa poderia ser possível para 

as ciências físicas e biológicas, mas pela complexidade e dinamismo do humano e 

da sociedade aquele método era limitado para as pesquisas das ciências sociais, 

uma vez que na qualitativa a análise não está em um único fato ou nem em uma 

explicação causal, pois a pesquisa torna-se mais intricada por exigir a compreensão 

de um evento particular. Neste sentido, o pesquisador da época sugere que se 

utilize a hermenêutica por envolver nos casos das pesquisas sociais, a necessidade 

de compreender as interrelações e a interpretação dos significados do objeto de 

estudo. Outro pesquisador importante para a formação da pesquisa qualitativa, 

citado pelas autoras, é Weber por ter diferenciado ciência física da social, no sentido 

de que para uma pesquisa qualitativa, o objetivo principal seria a compreensão dos 

significados conferidos pelos sujeitos às  ações, uma vez que os significados devem 

ser contextualizados.  
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Nas últimas décadas, muitos pesquisadores tentam achar um ponto comum 

entre a qualitativa e a quantitativa, mas constata-se que há um longo caminho ainda 

a ser percorrido. Veja-se nos registros de Lobarinhas: 

 

 

Muita confusão metodológica e muitas afirmações falsas surgem da 
compreensão equivocada ao se fazer a distinção entre qualitativo e 
quantitativo na coleta e análise de dados, com princípios do 
delineamento da pesquisa e interesses do conhecimento. É muito 
possível conceber um delineamento experimental, empregando 
entrevistas em profundidade para conseguir os dados. Do mesmo 
modo, um delineamento de estudo de caso pode incorporar um 
questionário de pesquisa para levantamento, junto com técnicas 
observacionais. Bauer e Gaskell (2002 apud LOBARINHAS, 2008). 

 

 

Neste sentido, optou-se pela pesquisa qualitativa por ter-se acatado a linha de 

pesquisadores que ressaltaram a existência de “ [...] uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.” (p. 79). 

Para Alves-Mazzotti (1998) o que determina a pesquisa qualitativa é o olhar 

interpretativo dos fatos.  A análise sob este prisma parte da concepção de que a 

pessoa se interrelaciona com o meio de acordo com sua cultura, história de vida, 

sentimentos e valores e consequentemente, sua ação sobre o meio tem um 

significado que precisa ser desvelado. 

O conhecimento não é um dado isolado, mas está ligado a uma teoria 

explicativa; já que o sujeito analisa os fatos observados dando significados. Ou 

melhor, “o objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 

relações que sujeitos concretos criam em suas ações.” (CHIZZOTTI, 2001, p. 79). 
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   3.1 Procedimento 

 

 

No procedimento de investigação, elegeu-se a pesquisa bibliográfica a partir 

do levantamento das dissertações e teses de mestrados e doutorados realizados no 

período de 2005 a 2010. Em continuidade efetuou-se a análise de conteúdo de 

algumas dissertações e teses selecionadas e para ampliar o corpus, realizou-se a 

análise do questionário respondido pela Secretaria de Educação de Santos, de 

acordo com as categorias definidas, a partir dos autores que fundamentam a atual 

pesquisa. 

Nas palavras de Bardin (1995), “[...] a análise de conteúdo enriquece a 

tentativa exploratória, aumenta a propensão à descoberta” (p. 30) e quando se 

refere às categorizações orienta: “[...]  a classificação de elementos construtivos de 

um conjunto, por diferenciação e, [...] reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos.” (p. 117). 

Para tanto, o trabalho foi dividido em quatro etapas: 

Na primeira etapa, aqui denominada de pesquisa bibliográfica nacional 

desenvolveu-se um levantamento das produções acadêmicas –teses/dissertações – 

no período de 2005 a 2010, nos diversos programas de pós-graduação stricto sensu 

sobre EA, nos acervos eletrônicos da CAPES, CNPq, FAPESP e nas plataformas de 

diversas universidades públicas e particulares do país. 

Na pesquisa bibliográfica nacional, as buscas foram centralizadas na CAPES 

e os resultados coletados disponíveis foram até 2009 e verificou-se a necessidade 

de pesquisar as plataformas das universidades públicas e privadas no período de 

2010, para a seleção das teses e dissertações dos programas de mestrado e 

doutorado sobre a EA. Nesta etapa, priorizaram-se os trabalhos realizados dentro e 

fora do contexto das instituições escolares, bem como direcionados à educação 

infantil, ensino fundamental, médio e superior. 

A segunda etapa – denominada pesquisa bibliográfica estadual (Estado de 

São Paulo – ESP) – foi dirigida ao levantamento específico dos programas de 

Mestrado/Doutorado em Educação no estado de São Paulo, ou seja: 
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teses/dissertações voltadas para dentro do contexto escolar em EA, currículo, 

gerenciamento de risco e Petrobras. 

Na terceira etapa, pesquisa bibliográfica regional (Baixada Santista), foi 

dividida em três momentos: a) bibliográfica regional em programas de Mestrado e 

Doutorado no município de Santos; b) levantamento das produções nacionais 

direcionadas à Baixada Santista nas instituições escolares; e c) bibliográfica regional 

em programa de Mestrado em Educação no município de Santos, que envolve a 

educação ambiental, currículo, gerenciamento de risco e Petrobras. 

Na quarta etapa, realizou-se um questionário à Secretaria Municipal de 

Educação de Santos (SEDUC) com o objetivo de conhecer os trabalhos desta área 

direcionados à Educação Básica no município de Santos. 

Definidas as quatro etapas, seguem-se o aprofundamento e a análise de 

conteúdo de algumas pesquisas selecionadas que concretizam os objetivos de cada 

momento da atual pesquisa. Para tanto, as pesquisas foram analisadas de acordo 

com as categorias abaixo descritas.  

 

 

   3.2 Definição das Categorias  

 

 

Ao se sentir a necessidade de analisar os trabalhos existentes, pensou-se em 

estabelecer critérios para reunir os semelhantes. Algo que pudesse agrupá-los em 

conjuntos. Para tanto, pensou-se em estabelecer categorias de temas no intuito de 

delimitar o corpus.  Assim, buscaram-se os fundamentos que pudessem sustentar os 

critérios que conferissem identidade às categorias. Os pensamentos de Freire (2008; 

2007), Gadotti (2009) e Cortella (2010; 2008) alicerçaram o viés da pesquisa 

inerente ao Compromisso dos Profissionais. Já Fazenda (2008; 2002), e Santos 

(2007) ofereceram o viés histórico e o crítico para fundamentar a categoria Currículo.  

E finalmente, Gadotti (2010), com o objetivo orientar as análises sobre o tema 

Gestão democrática. 
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Em relação ao “compromisso dos profissionais”, assinalam-se os conceitos 

correlatos a esta categoria de pesquisas: São eles: 

A. Consciência e cidadania planetária: Este é o fundamento para todas as 

investigações que se voltam para a vida e pela vida. Explicita-se melhor: 

 

 

Nossa mãe Terra é um organismo vivo e em evolução. O que for feito 
a ela repercutirá em todos os seus filhos. Ela requer de nós uma 
consciência e uma cidadania planetária, isto é, o reconhecimento de 
que somos parte da Terra e de que podemos perecer com a sua 
destruição ou podemos viver com ela em harmonia, participando do 
seu devir. (Trechos da Carta da Ecopedagogia: em defesa de uma 
Pedagogia da Terra, GADOTTI, 2010, p. 75). 

 

 

B. Educação emancipatória: Compromisso, profissional e sociedade,  “[...] 

A primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido 

está em ser capaz de agir e refletir.” (FREIRE, 2007, p. 16). “[...] ação e 

reflexão, como substituintes inseparáveis da práxis são a maneira humana 

de existir.” (2007, p. 17). O real compromisso é a solidariedade, pois  “[...] 

comprometer-se com a desumanização é assumi-la e, inexoravelmente, 

desumanizar-se também.” (2007, p. 19). 

C. Integridade: Entre inúmeras definições de integridade optou-se por esta 

pois tem a força necessária para sustentar-se muito além da razão, mas 

também na dimensão volitiva e sobretudo a da sensibilidade 

 

 

[...] é o princípio ético para não apequenar a vida, que já é curta. 
Integridade é a capacidade de saber que „eu morro louco, mas 
ninguém arranca a minha inteireza‟. Integridade é honestidade, é 
sinceridade. (CORTELLA, 2010, p. 113) [...] é o cuidado para manter 
inteiro, completo, transparente, verdadeiro, sem máscaras cínicas ou 
fissuras. (CORTELLA, 2008, p.137, grifos do autor). 
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Explicita-se aqui quais foram os conceitos fundantes da concepção adotada 

sobre Currículo, na presente investigação: 

D. Interdisciplinaridade: É a partir de um mesmo objeto estudado por que 

várias disciplinas que se torna possível a pesquisa interdisciplinar, a partir  

de uma situação-problema na acepção de Freire (1974 apud FAZENDA, 

2008). O projeto origina-se da consciência comum, do reconhecimento da 

complexidade e do direcionamento para responder a cada problema 

encontrado. A circundisciplinaridade não exclui a necessidade de uma 

formação disciplinar, indispensável no processo de teorização das práticas 

[...] Trata-se, assim, o ato educativo escolar numa dimensão complexa e 

interligada por diferentes componentes e por diferentes regulamentações. 

Sua transmissão apenas parte de um conteúdo disciplinar predeterminado, 

porém amplia-se numa dimensão planetária de mundo, onde os estudos 

encontram-se sempre numa dimensão de esboços inacabados, de um 

design de projeto que se altera em seu desenvolvimento. (FAZENDA, 2008, 

p. 24). 

E. Ecologia dos Saberes: entendida como: Uma educação pautada na 

interrelação entre os saberes científicos, os populares e os laicos que 

envolva a ecologia das temporalidades e que seja voltada para a 

compreensão dos distintos momentos históricos. Agregue também a 

ecologia do reconhecimento por realizar a análise e enfretamento das 

hierarquias. Integre ecologia da transescala, com seu olhar interdisciplinar 

entre os projetos locais, nacionais e globais. E finalmente, ecologia das 

produtividades, com o foco em uma economia solidária de autogestão. 

(SANTOS, 2007). 

Ao incluir-se a Gestão Democrática, sentiu-se a necessidade de caracterizá-la 

nos seus aspectos constitutivos.  

F. Concepção libertadora da educação: que adota uma nova lógica do poder 

no qual inclui a participação pública. As regras na educação são mais 

impostas pelos órgãos gestores ou empresas mas são parceiros na 

construção de diretos universais em favor a uma causa comum “[...] 

concepção libertadora da educação, a educação como um „direito social 
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universal’, ligado à condição humana.” (GADOTTI, 2009, p. 27, grifo do 

autor). 

 

 

G. Equalização de oportunidades: programas e planos desenvolvidos nas 

instituições escolares, pautados na Pedagogia da Terra. 

H. Gerenciamento de risco de acordo com a Carta da Terra: A 

interdependência das preocupações sociais, econômicas e ambientais. Os 

princípios da Carta da Terra estão organizados em quatro eixos principais e 

interdependentes: „Respeitar e cuidar da comunidade de vida‟; „Integridade 

ecológica‟; „Justiça social e econômica‟; e „Democracia, não violência e paz‟. 

Estes eixos definem as principais esferas de responsabilidade que devem 

ser contempladas, em conjunto, ao se avaliar problemas críticos e ao se  

buscar soluções. (GADOTTI, 2010, p. 69, grifos do autor). 

I.  Integridade ecológica: A segunda parte dos princípios da Carta da Terra 

apresenta diretrizes para proteger e restaurar a integridade ecológica do 

planeta. Integridade ecológica se refere à saúde dos sistemas de 

sustentação da vida e à saúde da biodiversidade do planeta. Inclui-se na 

primeira a capacidade dos ecossistemas de fornecerem ar puro, água 

potável e alimentos, e também de reciclarem detritos (serviços dos 

ecossistemas). Os princípios da Carta da Terra fornecem uma estrutura 

para lidar com problemas ambientais, tais como a proteção de espécies 

ameaçadas de extinção, a redução da poluição e como lidar com mudanças 

climáticas. (GADOTTI, 2010, p. 88).  
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   3.3 Análise dos resultados 

 

 

Este capítulo tem como meta apresentar os resultados obtidos em duas 

fontes, a citar: a) as produções científicas de 2005 a 2010 das universidades do 

estado de São Paulo, dentro do contexto escolar, com o objetivo de verificar quais 

os trabalhos acadêmicos dos Mestrados em Educação, bem como os demais 

programas que direcionaram seus estudos para a área da Educação e que, 

envolvam a Baixada Santista/SP em relação aos temas Educação Ambiental (EA), 

currículo, gerenciamento de riscos e Petrobras; b) entrevistas realizadas na 

Secretaria da Educação do município de Santos (SEDUC) com o objetivo de verificar 

quais os projetos realizados no cotidiano escolar em EA, como também quais os 

projetos desenvolvidos nas escolas próximas à Petrobras. 

 

 

      3.3.1 Primeira etapa: pesquisa bibliográfica nacional 

 

 

Na primeira etapa, no item pesquisa bibliográfica nacional teve como objetivo 

coletar produções científicas nos programas nacionais de pós-graduação, por meio 

dos acervos eletrônicos da CAPES, CNPq, FAPESP e como também nas 

plataformas das universidades públicas e privadas nacionais.  Neste âmbito foram 

encontradas 1.190 teses/dissertações nacionais (159 teses e 1.031 dissertações) 

sobre o tema “Educação Ambiental (EA)” de 2005 a 2010, distribuídas em todos os 

programas de diversas áreas de concentração, tais como: 

a) recursos florestais; 

b) engenharia (civil, agrícola, ambiental, florestal, de produção, hidráulica e 

de saneamento; engenharia de minas, metalúrgica e de materiais; engenharia 

e gestão do conhecimento); 
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c) meio ambiente e desenvolvimento (desenvolvimento, agricultura e 

sociedade; desenvolvimento sustentável e do trópico úmido; arquitetura e 

urbanismo; design); 

d) gestão e políticas ambientais (direito, administração, saneamento, meio 

ambiente e recursos hídricos; planejamento de sistemas energéticos; 

planejamento urbano e regional); 

e) geologia (regional), geografia (geografia humana, física; organização do 

espaço) e geociências; arqueologia; 

f) ecologia (e recursos naturais; de agroecossistemas; de ambientes 

aquáticos continentais; conservação e manejo da vida silvestre); 

g) saúde pública; e 

h) educação (educação para a ciência; escolar; científica e teológica; 

educação, arte e história da cultura); e do ensino (em biociências e saúde; 

interdisciplinar em ciências humanas; ensino e história de Ciências da Terra; 

de ciências e matemática; semiótica, tecnologias de informação e educação; 

ciências: da comunicação, da saúde (patologia), biológicas (genética, 

zoologia e de vertebrados; biologia funcional e molecular; biologia animal; 

conservação e biologia evolutiva), química (química orgânica), florestais 

(botânica, fitotecnia), ambientais (do ambiente e sustentabilidade na 

Amazônia), sociais, agrárias (fisiologia vegetal; solos e nutrição de plantas) e 

do mar (oceanografia biológica); e, humanas (sociologia; teologia; psicologia: 

social; experimental, escolar e do desenvolvimento humano; serviço social, 

dentre outras, etc.). 

Dos resultados obtidos na esfera nacional, as buscas delimitaram-se, no 

estado de São Paulo, às produções científicas sobre o tema no mesmo período. 

Após a análise, constatou-se que no Estado de São Paulo (ESP) foram encontradas 

294 teses/dissertações de 2005 a 2010, sendo 66 teses e 228 dissertações, que 

também estavam distribuídas em diversas áreas de concentração, em sua maioria, 

voltadas à educação (Educação Escolar, Ciências, Geografia, Ecologia, entre 

outras). 

Dos trabalhos identificados na pesquisa nacional bibliográfica, foram 

selecionadas duas dissertações defendidas no estado de São Paulo nos programas 
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de Mestrado das diversas áreas de concentração, sendo uma realizada na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (USP), Departamento de 

Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da autora Denise 

Cristina Christov Pinesso (2006) e a outra dissertação de Júlia Teixeira Machado 

(2006) na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura no programa de pós-graduação em Ecologia 

Aplicada. 

O objetivo de tal escolha, para análise das categorias abaixo descritas, foi 

para demonstrar que o tema EA tem sido estudado de forma interdisciplinar, nos 

mais diversos programas de pós-graduação, envolvendo meio-ambiente e educação 

no contexto escolar. 

A análise da dissertação de Denise Cristina Christov Pinesso, defendida em 

2006 na Universidade de São Paulo (USP) no programa de pós-graduação em 

Geografia Física, foi selecionada por apresentar as três categorias integrantes da 

atual investigação: compromisso dos profissionais, currículo e gestão democrática. 

A pesquisa intitulada: “A questão ambiental nas séries iniciais: práticas de 

professoras do distrito Anhanguera – São Paulo”, defendida por Pinesso (2006) teve 

como objetivo apurar o desenvolvimento das atividades pedagógicas realizadas 

pelos professores nas questões ambientais das séries iniciais. Foi desenvolvida em 

Anhanguera na região noroeste/SP. O método definido pela autora foi uma pesquisa 

de campo, seguida do levantamento de um grupo focal. 

Quanto à categoria: compromisso dos profissionais que abrange a 

Consciência e cidadania planetária, considerada segundo Gadotti (2010), “[...] o 

reconhecimento de que somos parte da Terra e de que podemos perecer com a sua 

destruição ou podemos viver com ela em harmonia, participando do seu devir”6 (p. 

75) e a educação emancipatória avaliada como  postulou Freire (2007) “[...] refletir 

sobre estar no mundo ligado a uma ação coerente sobre o meio. Quando não se tem 

compromisso, o sujeito está imerso na realidade e impossibilitado de se 

comprometer [...]”. Os dois conceitos acima enunciados estão presentes na pesquisa 

de Pinesso (2006) afirma quando foi registrado que: 

                                                 
6
 GADOTTI, 2010, Anexo 2 Carta da Ecopedagogia: em defesa de uma Pedagogia da Terra, apud 

GADOTTI, 2010, p. 75. 
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Cabe destacar que entre os objetivos estabelecidos para o trabalho 
com as questões ambientais, àqueles relacionados aos aspectos 
atitudinais foram bastante citados: conscientizar, preservar, mudar 
hábitos. Apenas um objetivo relacionado ao desenvolvimento de 
habilidades foi citado por um número significativo de entrevistadas, 
que é conduzir o aluno ao reconhecimento de processos naturais e 
causas dos problemas ambientais [...] (p. 134). 

 

 

Quanto à integridade, conceituada por Cortella (2010) como: “[...] a 

capacidade de saber que „eu morro louco, mas ninguém arranca a minha inteireza‟. 

Integridade é honestidade, é sinceridade.” (p. 113, grifos do autor), fica manifesta a 

ausência deste aspecto, quando a autora afirma: “As professoras não se percebem 

autoras do próprio processo de formação e construção de saberes”. (p. 148). “[...] O 

professor precisa confiar em suas ações como sujeito produtor de conhecimentos e 

saberes.” (p. 150). 

Quanto ao currículo, a autora evidenciou a falta de familiaridade e ausência 

de propriedade conceitual do termo interdisciplinaridade – considerada por Fazenda 

(2008) como a  

 

 

[...] transmissão apenas parte de um conteúdo disciplinar 
predeterminado, porém amplia-se numa dimensão planetária de 
mundo onde os estudos encontram-se sempre numa dimensão de 
esboços inacabados, de um design de projeto que se altera em seu 
desenvolvimento. (FREITAG, 1995 in FAZENDA, 2008, p. 22-24).  

 

 

Tal constatação se evidencia, quando Pinesso (2006) analisa:  

 

Entre as 37 possibilidades de resposta, 28 apontaram “várias 
disciplinas”, enquanto a palavra interdisciplinar foi apontada apenas 
quatro vezes, o que pode revelar a falta de familiaridade com o termo 
e conceito interdisciplinar, pois há o entendimento de que citar „várias 
disciplinas‟ é mais aceito na prática cotidiana da escola. Poderíamos 
afirmar que os professores ainda não se sentem à vontade em 
utilizar o termo interdisciplinar, por falta de domínio conceitual e 
metodológico do mesmo. (p. 141). 
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Em relação à ecologia dos saberes conceituada como “[...] um diálogo do 

saber científico com o saber popular e laico; [...]” (SANTOS, 2007, p. 09); esse 

conceito foi apontado na pesquisa realizada em Anhanguera quando Pinesso (2006) 

analisa: 

 

 

[...] Destaco um movimento de adesão, cooperação e valorização do 
trabalho docente por parte da comunidade, quando esse trabalho 
revela um olhar atento da escola com relação aos problemas 
enfrentados no lugar; repercutindo nas atitudes dos educandos fora 
do âmbito escolar. (p. 159). 

 

 

A categoria gestão democrática também foi objeto de análise na pesquisa de 

Pinesso (2006) em todos os aspectos constitutivos. Vejamos: quanto à concepção 

libertadora da educação definida como: “Os partidos, governantes e empresas não 

ditam mais as regras, mas são compartes como os demais, em favor a uma causa 

comum.” (GADOTTI, 2009), quando a autora afirmou: “Como ponto positivo para 

sucesso dos projetos, as falas apontam a parceria entre a equipe de gestão e o 

grupo de professores.” (p. 42); quanto à equalização de oportunidades determinada 

por programas e planos desenvolvidos nas instituições escolares pautados na 

Evolução da Educação Ambiental, também foi justificada por Pinesso (2006), 

quando registrou:  

 

 

Em relação ao modo como estes temas considerados urgentes são 
desenvolvidos, surgiram falas que destacam uma forma de trabalho 
realizada no “cotidiano”, de forma casual, seguida por trabalhos 
orientados por SME-DOT (Secretaria Municipal de Educação e 
Diretoria de Orientação Técnica) [...] (p. 133). 

 

 

E  quanto  ao  gerenciamento  de  riscos  de  acordo  com  a  Carta  da  Terra 

apontado  como  “A  interdependência  das  preocupações  sociais,  econômicas  e 

ambientais.”, quando a autora afirmou que:   “[...] a pesquisa  pode  perceber  

através dos relatos das professoras que algumas ações iniciadas na escola 
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desencadearam um processo de organização da comunidade, procurando soluções 

para problemas comuns. (p. 159). 

A análise da dissertação de Júlia Teixeira Machado defendida em 2008 na 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) no programa de pós-

graduação em Ecologia Aplicada foi selecionada por apresentar duas das três 

categorias que ganharam relevância. São elas: Compromisso Dos Profissionais e 

Currículo. 

Para Machado (2008), em sua pesquisa qualitativa: “Um estudo diagnóstico 

da educação ambiental nas escolas do ensino fundamental do município de 

Piracicaba/SP” teve como objetivo, apurar, nas escolas de ensino fundamental (5ª a 

8ª séries), da cidade de Piracicaba/SP, por meio de um  diagnóstico,  a maneira que 

a Educação Ambiental vem sendo trabalhada.  

Verificou-se que, quanto à categoria: compromisso dos profissionais que 

envolve a consciência e cidadania planetária, conceituada como “[...] o 

reconhecimento de que somos parte da Terra e de que podemos perecer com a sua 

destruição ou podemos viver com ela em harmonia, participando do seu devir.” 

(GADOTTI, 2010, p. 75). A autora constata a ausência dos conceitos destacados a 

seguir, ao analisar o corpus de sua pesquisa e registra “[...] A visão da problemática 

ambiental situa-se dentro de uma visão simplista, superficial e restrita, onde os 

aspectos físicos e biológicos são enfatizados em detrimento dos aspectos social, 

político, cultural e econômico.” (p. 176); quanto à educação emancipatória entendida 

segundo Freire como o estado essencial do sujeito  para assumir o compromisso de   

“[...] estar no mundo ligado a uma ação coerente sobre o meio. [...]” (FREIRE, 2007)  

e  a interpretação de Machado (2008) sustenta que : 

 

[...] Mesmo os professores entrevistados mais motivados e 
sensibilizados com as questões ambientais e/ou os professores que 
demonstram ter uma concepção mais crítica de educação, meio 
ambiente e de EA, acabam tendo as mesmas dificuldades dos seus 
colegas e, estando isolados e amarrados a um ambiente escolar 
pouco fértil para desenvolver um trabalho que se diferencia do 
tradicional, reproduzem o mesmo modelo de trabalhos com a 
temática ambiental que vem sendo convencionalmente trabalhado 
nas escolas, alinhando-se, portanto, mesmo sem querer, a uma EA 
Conservadora, Convencional e/ou Tradicional, ou seja, a uma EA 
que vem se revelando hegemônica [...] (p. 176).  
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No âmbito do currículo, a pesquisadora de Piracicaba evidenciou a 

inexistência dos conceitos destacados de interdisciplinaridade considerada por 

Fazenda (2008), quando afirma que: “A grade curricular é fechada, organizada por 

uma estrutura predominantemente disciplinar [...]. Essas e outras dificuldades são 

inerentes à estrutura institucional e pedagógica da escola [...]” (p. 175). Uma vez 

identificada essa estrutura disciplinar, constatou-se a inviabilidade do trabalho 

interdisciplinar; já em referência à ecopedagogia como “[...] novo modelo de 

civilização sustentável do ponto de vista ecológico (ecologia integral) que implica 

uma mudança nas estruturas econômicas, sociais e culturais. [...]” (GADOTTI, 2010, 

p. 42), constatou-se que a autora da pesquisa acadêmica apontou criticamente que 

não houve a efetivação das mudanças: “[...] Os trabalhos da EA desenvolvidos ficam 

mais no nível das intenções do que propriamente na possibilidade de promover 

mudanças no currículo escolar [...]” (p. 177), diante desta situação na prática e a 

autora propõe mudanças quando assinala a necessidade da “[...] construção de uma 

proposta de EA orientada [...] através de [...] ações pedagógicas que sejam 

coerentes com os princípios em que se apóia: política, participativa e democrática; 

em busca de uma nova ética e novos saberes; de caráter contínuo e permanente e 

com uma abordagem inter e transdisciplinar.” (p. 178). 

Verificou-se quanto à categoria: gestão democrática a ausência de 

colaboração para uma EA transformadora quando Machado (2008) afirmou:  

 

 

[...] A falta de tempo e espaço adequado para reuniões de 
planejamento, estudo e pesquisa, individual e/ou coletivo, impõem ao 
trabalho docente um contexto onde não há diálogo e participação de 
todos nesse processo educativo, [...] As atividades de EA estão 
sendo desenvolvidas de maneira isolada do currículo escolar, 
conduzida como uma atividade extracurricular, não havendo a devida 
ligação entre os saberes sistematizados pela escola e outros 
saberes. Esse fato dificulta aos educandos e educadores o 
desenvolvimento de uma leitura crítica e complexa da questão 
ambiental. (p. 175). 
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      3.3.2 Segunda etapa: pesquisa bibliográfica estadual 

 

 

Na segunda etapa, denominada pesquisa bibliográfica estadual nos 

programas de doutorado e mestrado em Educação no estado de São Paulo 

localizaram-se 19 programas de pós-graduação em mestrado e doutorado em 

Educação; 10 instituições possuem mestrado e doutorado em Educação e são elas: 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) de Marília e Presidente Prudente, Universidade Metodista de Piracicaba 

(UNIMEP), Universidade São Francisco (USF), Universidade de Sorocaba (UNISO), 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). E nove universidades possuem apenas o programa de mestrado e 

são elas: USP de Ribeirão Preto (USP/RP), UNESP de Rio Claro, PUC de 

Campinas, Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Universidade Católica 

de Santos (UNISANTOS), Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), Centro 

Universitário Moura Lacerda (CUML), Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) e 

Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL), conforme o quadro abaixo. 
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Quadro 3 – Programas Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Educação no estado de SP 
 

PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa ORIENTADORES 

Universidade 
Federal de São 

Carlos (UFSCar) 

Educação em Ciências e 
Matemática 

Alice H. C. Pierson; Cármen L. B. Passos; Denise de Freitas; Denise Villela; Maria do C. de Sousa; 
Vânia G. Zuin 

Educação escolar: teorias e 
práticas 

Celso Ap. L. Conti; Claudia R. Reyes; Emília F. de Lima; Maria Ap. Mello; Roseli R. de Mello 

Educação, cultura e 
subjetividade 

Anete Abramowicz; Antônio Álvaro Soares Zuin; Luís Roberto Gomes; Nilson Dinis; Sandra 
Aparecida Riscal. 

Estado, política e formação 
humana 

Alessandra Arce; Eduardo Pinto e Silva; João dos Reis; Silva Júnior; José Carlos Rothen; Luiz 
Bezerra Neto. 

Formação de professores e 
outros agentes educacionais, 

novas tecnologias e ambientes 
de aprendizagem 

Aline M. de M. R. Reali; Rosa M. M. Anunciato de Oliveira; Regina M. S. P. Tancredi; Maria da 
Graça N. Mizukami. 

História, Filosofia e Sociologia 
da Educação 

Amarilio Ferreira Jr.; Carlos Roberto Massao Hayashi; Ester Buffa; Maria Cristina Piumbato 
Innocentini Hayashi; Marisa Bittar; Paolo Nosella; Roseli Esquerdo Lopes; João Virgílio Tagliavini 

Práticas Sociais e processos 
educativos 

Aida Victoria Garcia Montrone; Elenice Maria Cammarosano Onofre; Ilza Zenker Leme Joly; Luiz 
Gonçalves Junior; Maria Waldenez de Oliveira; Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. 

Cultura, Organização e 
Educação 

Afrânio Mendes Catani; Katia Rubio; Lucia Emília Nuevo Barreto Bruno; Marcos Ferreira Santos; 
Maria Cecília Sanchez Teixeira; Maria do Rosario Silveira Porto; Moacir Gadotti; Pedro Roberto 
Jacobi; Roseli Fischmann;  

 

http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=kr
http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=lenbb
http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=mfs
http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=mcs
http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=mrsp
http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=mg
http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=prj
http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=prj
http://www3.fe.usp.br/pgrad/novo/curriculum/mostra.asp?id=rf
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 Continuação Quadro 3 
 

PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

Universidade de São 
Paulo (USP) 

Didática, Teorias de Ensino e 
Práticas Escolares 

Belmira A. de Barros O. Bueno; Cecília Hanna Mate; Denice Barbara Catani; Elba Siqueira de Sá 
Barretto; Elsa Garrido; Helena Coharik Chamlian; Jaime Francisco Parreira Cordeiro; Júlio Roberto 
Groppa Aquino; Katia Maria Abud; Leny Magalhães Mrech; Marcos Garcia Neira; Maria Isabel de 
Almeida; Mônica Appezzato Pinazza; Myriam Krasilchik; Nídia Nacib Pontuschka; Núria Hanglei 
Cacete; Paula Perin Vicentini; Selma Garrido Pimenta; Sonia Teresinha de Sousa Penin; Stela 
Conceição Bertholo Piconez; Vani Moreira Kenski; Vivian Batista da Silva; 

Educação Especial Edna Antonia de Mattos; Leandro de Lajonquière; Rinaldo Voltolini; Rosângela Gavioli Prieto; 

Ensino de Ciências e 
Matemática 

Agnaldo Arroio; Anna Maria Pessoa de Carvalho; Elio Carlos Ricardo; Ermelinda Moutinho Pataca; 
Manoel Oriosvaldo de Moura; Marcelo Giordan Santos; Marcos Barbosa de Oliveira; Maria do 
Carmo Santos Domite; Maria Lucia Vital dos Santos Abib; Martha Marandino; Maurício Pietrocola 
Pinto de Oliveira; Myriam Krasilchik; Nelio Marco Vincenzo Bizzo; Nilson José Machado; Paulo 
Rogério Miranda Correia; Silvia L. Frateschi Trivelato; Sonia Maria Vanzella Castellar; Vinício de 
Macedo Santos;  

Estado, Sociedade e Educação 

Afrânio Mendes Catani; Carmen Sylvia Vidigal Moraes; César Augusto Minto; Claudia Pereira 
Vianna; Gladys Beatriz Barreyro; Lisete Regina Gomes Arelaro; Lucia Emília Nuevo Barreto Bruno; 
Maria Clara Di Pierro; Maria da Graça Jacintho Setton; Ocimar Munhoz Alavarse; Roberto da Silva; 
Romualdo Luiz Portela de Oliveira; Rosângela Gavioli Prieto; Rubens Barbosa de Camargo; 
Sandra Maria Zákia Lian Sousa; Sonia Maria Portella Kruppa; Vitor Henrique Paro;  

Filosofia e Educação 

Antonio Joaquim Severino; Carlota J.M.Cardozo dos Reis Boto; Celso Fernando Favaretto; 
Cristiane Maria Cornélia Gottschalk; Gilda Naécia Maciel de Barros; José Sérgio Fonseca de 
Carvalho; Luiz Jean Lauand; Marcos Barbosa de Oliveira; Maria de Fátima Simões Francisco; 
Maria Nazaré de Camargo Pacheco; Moacir Gadotti; Roseli Fischmann;  

História da Educação e 
Historiografia 

Bruno Bontempi Junior; Carlota J.M.Cardozo dos Reis Boto; Carmen Sylvia Vidigal Moraes; Cecília 
Hanna Mate; Cynthia Pereira de Sousa; Denice Barbara Catani; Diana Gonçalves Vidal; Dislane 
Zerbinatti Moraes; Gilda Naécia Maciel de Barros; Jaime Francisco Parreira Cordeiro; Luiz Jean 
Lauand; Maria Cecilia Cortez Christiano de Souza; Marta Maria Chagas de Carvalho; Maurilane de 
Souza Biccas; Nelson Schapochnik; Paula Perin Vicentini; Tizuko Morchida Kishimoto; Vivian 
Batista da Silva; 
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Continuação Quadro 3 
 

PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

Universidade de São 
Paulo (USP) 

cont. 

Linguagem e Educação 

Alice Vieira; Amaury Cesar Moraes; Celso Fernando Favaretto; Claudemir Belintane; Claudia Rosa 
Riolfi; Emerson de Pietri; Glaucia dOlim Marote Ferro; Idméa Semeghini-Siqueira; Isabel Gretel 
María Eres Fernández; Neide Luzia de Rezende; Nilce da Silva; Nilson José Machado; Sandoval 
Nonato Gomes Santos; Silvia de Mattos Gasparian Colello; Valdir Heitor Barzotto; Vera Lúcia 
Marinelli; Vojislav Aleksandar Jovanovic; 

Psicologia e Educação 

Denise Trento Rebello de Souza; Edna Antonia de Mattos; Leandro de Lajonquière; Leny 
Magalhães Mrech; Maria Cecilia Cortez Christiano de Souza; Maria de Lourdes Ramos da Silva; 
Marieta Lucia Machado Nicolau; Marta Kohl de Oliveira; Mônica Guimarães Teixeira do Amaral; 
Nilce da Silva; Rinaldo Voltolini; Rosa Iavelberg; Silvia de Mattos Gasparian Colello; Teresa 
Cristina R. Rego de Moraes; Tizuko Morchida Kishimoto; Ulisses Ferreira Araújo; Valéria Amorim 
Arantes de Araújo; 

Sociologia da Educação 

Amaury Cesar Moraes; Belmira A. de Barros O. Bueno; Claudia Pereira Vianna; Denise Trento 
Rebello de Souza; Elie George Guimarães Ghanem Junior; Flávia Inês Schilling; Kimi Aparecida 
Tomizaki; Maria da Graça Jacintho Setton; Maria Letícia Nascimento; Marilia Pinto de Carvalho; 
Marilia Pontes Sposito; Teresa Cristina R. Rego de Moraes; 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

(UNICAMP) 

Ciências Sociais na Educação 

Ana Lúcia Goulart de Faria; Aparecida Neri de Souza; Elisa Angotti Kossovitch; Liliana Rolfsen P. 
Segnini; Márcia de Paula Leite; Neusa Maria M. de Gusmão; Olga R. de Moraes. Von Simson; 
Débora Mazza; Eloisa de Mattos Höfling; Nora Rut Krawczyk; Patrizia Piozzi; Salvador Antonio 
Mireles Sandoval; Vicente Rodriguez; Sérgio Ferreira do Amaral;  
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Continuação Quadro 3  
 

PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

(UNICAMP) 

Educação, Conhecimento, 
Linguagem e Arte 

Adilson Nascimento de Jesus; Antonio Carlos Rodrigues de Amorim; Carlos Eduardo A. de Miranda; 
Carmem Lúcia Soares; Cristina Bruzzo; Milton José de Almeida; Wencesláo M. de Oliveira Junior; 
Agueda B. Bittencourt; Ana Maria F. de Almeida; Letícia Bicalho Canêdo; Joaquim Brasil Fontes Jr.; 
Lilian Lopes M. da Silva; Norma Sandra de A. Ferreira; Sérgio Antônio da S. Leite; Ana Angélica M. 
Albano; Eliana Ayoub; Márcia M. Strazzacappa Hernández; Ernesta Zamboni; Heloisa Helena 
Pimenta Rocha; Maria Carolina B. Galzerani; Maria do Carmo Martins; Vera Lúcia Sabongi De Rossi; 
Rogério Adolfo de Moura; e os professores participantes: Ana Maria Faccioli de Camargo; Ezequiel 
Theodoro da Silva;  

Ensino e Práticas Culturais 

Ana Lúcia Guedes Pinto; Roseli Ap. Cação Fontana; Elisabete Barolli; Jorge Megid Neto; Maria José 
P. M. de Almeida; Pedro da Cunha Pinto Neto; Corinta Maria G. Geraldi; Guilherme do Val Toledo 
Prado; Maria Inês Petrucci Rosa; Elisabeth Monteiro de Aguiar; Antonio Miguel; Maria Ângela Miorim; 
Maria Teresa Eglér Mantoan; Luiz Carlos de Freitas; Mara Regina L. de Sordi; Maria Márcia Sigrist 
Malavazi; Maria Helena S. Bagnato; Anna Regina L. de Moura; Dario Fiorentini; Dione Lucchesi de 
Carvalho; Dirceu da Silva; Áurea Maria Guimarães; Dirce Djanira Pacheco e Zan; e os professores 
participantes: Mariley Simões Gouveia Flória; Ivan Amorosino do Amaral; José Camilo dos Santos 
Filho;  

Filosofia e História da 
Educação 

José Claudinei Lombardi; José Luís Sanfelice; Sérgio Eduardo M. Castanho; Mara Regina M. 
Jacomelli; César Apareciddo Nunes; Lidia Maria Rodrigo; Renê José Trentin Silveira; Roberto Akira 
Goto ; Silvio A. Sánchez Gamboa; Silvio Donizetti de O. Gallo; Maria Cristina Menezes; Ediógenes 
Aragão Santos; e os professores participantes: Dermeval Saviani; Olinda Maria Noronha ; Pedro 
Laudinor Goergen; 

Políticas, Administração e 
Sistemas Educacionais 

Charles Richard Lyndaker; José Roberto M. Heloani; Pedro Ganzeli; Zacarias Pereira Borges; José 
Roberto Rus Perez; Luis Enrique Aguilar; Maria Evelyna P. do Nascimento; Newton Antonio P. Bryan; 
e os professores participantes: Maria da Glória Marcondes Gohn; Sonia Giubilei; 

Psicologia Educacional 

Evely Boruchovitch; Rosely Palermo Brenelli; Selma de Cássia Martinelli; Ana Luiza B. Smolka; Luci 
Banks Leite; Dra Orly Zucatto M. de Assis; Valério José Arantes; Dra Telma Pileggi Vinha; Anita 
Liberalesso Neri; Roberta Gurgel Azzi; Soely Aparecida Jorge Polydoro; Ana Archangelo; Ângela 
Fátima Soligo; Regina M. de Souza; Sergio Antonio da Silva Leite; Ana M. F. de Aragão Sadalla; e os 
professores participantes: Afira Vianna Ripper; Elizabeth N.G. Silva. Mercuri; Gislene de Campos 
Oliveira; Márcia Regina Ferreira de Brito; Sergio Goldenberg; 
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Continuação Quadro 3 
 

PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

Universidade 
Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita 
Filho” de Marília 

(UNESP / Marília) 

Ensino na Educação Brasileira 

Adrian Oscar Dongo Montoya; Alessandra de Morais Shimizu ; Anna Augusta Sampaio de Oliveira; 
Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto; Dagoberto Buim Arena; Débora Deliberato; Eduardo 
José Manzini; Eliane Giachetto Saravali (colaborador); Juvenal Zanchetta Junior; Lígia Maria 
Presumido Braccialli; Maria de Lourdes Morales Horiguela; Miguel Claudio Moriel Chacon 
(colaborador); Raquel Lazzari Leite Barbosa; Raul Aragão Martins; Sadao Omote; Sandra Regina 
Gimeniz-Paschoal; Simone Aparecida Capellini; Stela Miller; Suely Amaral Mello; Tânia Moron 
Saes Braga (colaborador);  

Políticas Públicas e 
Administração da Educação 

Brasileira 

Alonso Bezerra de Carvalho; Ana Clara Bortoleto Nery; Candido Giraldez Vieitez; Carlos da 
Fonseca Brandão; Graziela Zambão Abdian Maia; Hélia Sonia Raphael; Iraíde Marques de 
Freitas Barreiro; Júlio Cesar Torres (colaborador); Lourdes Marcelino Machado; Maria Sylvia 
Simões Bueno (colaborador); Maria do Rosário Longo Mortatti; Neusa Maria Dal Ri; Paschoal 
Quaglio; Pedro Ângelo Pagni; Rodrigo Pelloso Gelamo; Sinésio Ferraz Bueno; Sonia Aparecida 
Alem Marrach; Tânia Suely Antonelli Marcelino Brabo;  

 

UNESP de 
Presidente Prudente 

Processos Formativos, 
Diferença e Valores 

Arilda Inês Miranda Ribeiro; Divino José da Silva; Maria de Fátima Salum Moreira; Maria Suzana 
De Stefano Menin; Renata Maria Coimbra Libório. 

Práticas e Processos 
Formativos em Educação 

Cláudia Maria de Lima; Elisa Tomoe Moriya Schlünzen; José Milton de Lima; Klaus Schlünzen 
Júnior; Leny Rodrigues Martins Teixeira; Maria Raquel Miotto Morelatti; Mauro Betti; Monica 
Fürkotter; Paulo Cesar de Almeida Raboni. 

Infância e Educação 
Ana Maria da Costa Santos Menin; Célia Maria Guimarães; Renata Junqueira de Souza; Fátima 
Aparecida Dias Gomes Marin; Gilza Maria Zauhy Garms; Irineu Aliprando Viotto Filho. 

Políticas Públicas, Organização 
Escolar e Formação de 

Professores 
Cristiano Amaral Garboggini Di Giorgi; Alberto Albuquerque Gomes; Yoshie Ussami Ferrari Leite. 

 

http://www.marilia.unesp.br/index.php?CodigoMenu=2945&CodigoOpcao=2945
http://www.marilia.unesp.br/index.php?CodigoMenu=2598&CodigoOpcao=2598
http://www.marilia.unesp.br/index.php?CodigoMenu=2669&CodigoOpcao=2669
http://www.marilia.unesp.br/index.php?CodigoMenu=2732&CodigoOpcao=2732
http://www.marilia.unesp.br/index.php?CodigoMenu=2732&CodigoOpcao=2732
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PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

Universidade 
Metodista de 
Piracicaba 
(UNIMEP) 

Formação de Professores 
Anna Maria Lunardi Padilha;Bruno Pucci; Cleiton de Oliveira; Cesar Romero Amaral Vieira; Elias 
Boaventura; José Maria de Paiva; Luzia Batista de Oliveira Silva; Maria Guiomar Carneiro 
Tomazello; Maria Inês Bacellar Monteiro; Maria Nazare da Cruz; Raquel Pereira Chainho Gandini; 
Renata Cristina Oliveira Barrichelo Cunha; Roseli Pacheco Schnetzler; Selma Borghi Venco; e os 
docentes colaboradores: Cristina B. F. de Lacerda; Luiz A. C. Nabuco Lastória; Maria Cecília 
Rafael de Góes; Valdemar Sguissard. 

História e Filosofia da Educação 

Política e Gestão da Educação 

Práticas Educativas e 
Processos de Interação 

Universidade São 
Francisco (USF) 

Linguagem, discurso e práticas 
educativas 

Luzia Bueno; Marcia Aparecida Amador Mascia; Jackeline Rodrigues Mendes.  

Matemática, cultura e práticas 
pedagógicas 

Adair Mendes Nacarato; Alexandrina Monteiro; Regina Célia Grando. 

História, historiografia e ideias 
educacionais 

Moysés Kuhlmann Júnior; Maria de Fátima Guimarães; Paula Leonardi. 

Universidade de 
Sorocaba (UNISO) 

Educação 
Escolar 

Cotidiano Escolar 
Eliete Jussara Nogueira; Hélio Iveson Passos Medrado; Luiz Fernando Gomes; Marcos Antonio 
dos Santos Reigota; Maria Lúcia de Amorim Soares. 

Educação Superior José Dias Sobrinho; Pedro Goergen; Vicente de Paula Almeida Junior. 

História e 
Historiografia: 

políticas e práticas 
escolares 

Vania Regina Boschetti; Wilson Sandano. 

 

http://www.unimep.br/~ampadilh
mailto:Bruno%20Pucci
mailto:Cleiton%20de%20Oliveira
mailto:Cesar%20Romero%20Amaral%20Vieira
mailto:Elias%20Boaventura
mailto:Elias%20Boaventura
mailto:José%20Maria%20de%20Paiva
mailto:Luzia%20Batista%20de%20Oliveira%20Silva
mailto:Maria%20Guiomar%20Carneiro%20Tomazello
mailto:Maria%20Guiomar%20Carneiro%20Tomazello
mailto:Maria%20Inês%20Bacellar%20Monteiro
mailto:Maria%20Nazare%20da%20Cruz
mailto:Raquel%20Pereira%20Chainho%20Gandini
mailto:Renata%20Cristina%20Oliveira%20Barrichelo%20Cunha
mailto:Roseli%20Pacheco%20Schnetzler
http://www.unimep.br/~sbvenco
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Continuação Quadro 3 
 

PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

Universidade Nove 
de Julho (UNINOVE) 

Teorias em Educação Antonio Joaquim Severino; Carlos Bauer de Souza; Celso do Prado Ferraz de Carvalho; Cleide 
Rita Silvério de Almeida; Elaine Teresinha Dal Mas Dias; Ester Buffa; Ivanise Monfredini; Izabel 
Cristina Petraglia; Jason Ferreira Mafra; José Eustáquio Romão; José Gabriel Perissé Madureira; 
José J. Queiroz; Marcos Antonio Lorieri; Maria da Glória Marcondes Gohn; Miguel Henrique 
Russo; Paolo Nosella. 

Práticas Educacionais 

Políticas em Educação 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo (PUC-SP) 

Educação Matemática 

Ana Lúcia Manrique; Armando Traldi Junior; Benedito Antonio da Silva; Barbara Lutaif Bianchini; 
Célia Maria Carolino Pires; Celina Ap. Pereira Almeida Abar; Cileda De Queiroz Coutinho; 
Fumikazu Saito; Gerson Pastre de Oliveira; Laurizete Ferragut Passos; Maria Cristina Souza de 
Albuquerque Maranhão; Maria José Ferreira da Silva; Saddo Ag Almouloud; Sandra Maria Pinto 
Magina; Silvia Dias Alcantara Machado; Sonia Barbosa C. Igliori. 

Educação nas profissões da 
saúde 

Alda Luiza Carlini; Cibele Isaac Saad Rodrigues; Eliana Ap. de Rezende Duek; Fernando Antonio 
de Almeida; Gisele Regina de Azevedo; José Eduardo Martinez; Leni Boghossian Lanza; Lucia 
Rondelo Duarte; Luiz Ferraz de Sampaio Neto; Maria Cristina Sanches Amorin; Maria Helena 
Senger; Mario Luís Ribeiro Cesaretti; Raquel Aparecida de Oliveira; Suzana Guimarães Moraes; e 
colaboradores: José Manoel Amadio Guerrero; Marcelo Gil Cliquet; Marcos Vinicius da Silva; 
Mércia Tancredo Toledo; Neil Ferreira Novo; Paulo Renato Canineu; Ronaldo D'Ávila. 

Educação: currículo 

Alipio Marcio Dias Casali; Ana Maria Ap. A. Saul; Antonio Chizzotti; Branca Jurema Ponce; 
Fernando José de Almeida; Isabel Franchi Cappelletti; Ivani Catarina A. Fazenda; José Armando 
Valente; Maria Elizabeth B. De Almeida; Marcos T. Masetto; Maria M. Malta Campos; Marina 
Graziela Feldman; Mario Sérgio Cortella; Mere Abramowicz; Regina Lucia Giffoni Luz De Brito. 

Educação: História, Política, 
Sociedade 

Alda Junqueira Marin; Bruno Bontempi Júnior; Carlos Antonio Giovinazzo Junior; Circe Maria 
Fernandes Bittencourt; Helena Machado de Paula Albuquerque; Jose Geraldo Silveira Bueno; 
Kazumi Munakata; Leda Maria de Oliveira Rodrigues; Luciana Maria Giovanni; Maria Rita De 
Almeida Toledo; Odair Sass. 

Educação: Psicologia da 
Educação 

Ana Mercês Bahia Bock; Antonio Carlos C. Ronca; Clarilza Prado De Sousa; Claudia Leme 
Ferreira Davis; Heloisa Szymanski; Laurinda R. De Almeida; Mª Celina Teixeira Vieira; Mª Regina 
Maluf; Marli Elisa Dalmazo Afonso André; Melania Moroz; Mitsuko Aparecida Makino Antunes; 
Sérgio Vasconcelos De Luna; Vera Mª Nigro de Souza Placco; Wanda Mª Junqueira De Aguiar. 

http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Joaquim-Severino
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/carlos-souza
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Celso-Carvalho
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Cleide-Almeida
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Cleide-Almeida
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Elaine-Dias
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Ester-Buffa
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Ivanise-Monfredini
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Izabel-Petraglia
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Izabel-Petraglia
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Jason-Mafra
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Jos%c3%a9-Rom%c3%a3o/
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Jos%c3%a9-Madureira/
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Jos%c3%a9-Queiroz/
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Marcos-Lorieri
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Maria-Gohn
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Miguel-Russo
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Miguel-Russo
http://www4.uninove.br/mestrado-doutorado/educacao/Paolo-Nosella
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4701518U6
http://lattes.cnpq.br/1792205990988340
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787786D8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4701515U5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4799407J4
http://lattes.cnpq.br/3477699398066713
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4773031D9
http://lattes.cnpq.br/2277519967315262
http://lattes.cnpq.br/2450562716628916
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4791625A1
http://lattes.cnpq.br/5437471599501189
http://lattes.cnpq.br/5437471599501189
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=E873567
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4794221Z6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783302P2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783302P2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787507T2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787741H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4782776A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783333Z0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783322U3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4798684U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783742U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4780849Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4780520T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787725A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4787725A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4702368Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4780579A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4796067E1
http://lattes.cnpq.br/5107177703842569
http://lattes.cnpq.br/5107177703842569
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4767906U8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4785429E4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4785548J0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4727618H9
http://lattes.cnpq.br/2774419029949313
http://lattes.cnpq.br/5969230919823134
http://lattes.cnpq.br/3448016715234781
http://lattes.cnpq.br/3448016715234781
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4761971E4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4761971E4
http://lattes.cnpq.br/4282293059093523
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4793251E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4793251E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4768476A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4768476A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4723126H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4790933P2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4727007Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783742T7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4781634A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4781634A9
http://lattes.cnpq.br/3902232546069610
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4701564P5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4799768U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4781155Y2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4781155Y2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4781569H0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4785429D7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4784793Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4728817H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4792893A5
http://lattes.cnpq.br/1565105678352914
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Continuação Quadro 3 
 

PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

USP / Ribeirão Preto 
Educação, Informação e 

Comunicação 

Andrea Coelho Lastoria; Clarice Sumi Kawasaki; Elaine Sampaio Araújo; Elmir de Almeida; 
Geraldo Romanelli - Aposentado; José Marcelino de Rezende Pinto; Kátia Souza Amorim; Marcus 
Vinícius da Cunha; Soraya Maria Romano Pacífico; Teise de Oliveira Guaranha Garcia; Vera 
Teresa Valdemarin - UNESP - Araraquara; Vitor Henrique Paro - Aposentado - FE - USP; 

UNESP de Rio Claro 

Educação Matemática: Ensino e 
Aprendizagem da Matemática 

Adriana Cesar de Mattos; Antônio Carlos Carrera de Souza; Antônio Vicente Marafioti Garnica; 
Arlete de Jesus Brito; César Donizetti Pereira Leite; Claudemir Murari; Heloisa da Silva; Irineu 
Bicudo; Ivete Maria Baraldi; Lourdes de La Rosa Onuchic; Marcelo de Carvalho Borba; Marcos 
Vieira Teixeira; Marcus Vinicius Maltempi; Maria Lúcia Lorenzetti Wodewotzky; Maria Aparecida 
Viggiani Bicudo; Miriam Godoy Penteado; Pedro Paulo Scandiuzzi; Romulo Campos Lins; Rosa 
Lúcia Sverzut Baroni; Rosana Giaretta Sguerra Miskulin; Sérgio Roberto Nobre; Sueli Liberatti 
Javaroni; Ubiratan D‟Ambrosio. 

Educação Matemática: 
Formação Pré-Serviço e 

Continuada do Professor de 
Matemática 

Educação Matemática: filosofia 
e Epistemologia na Educação 

Matemática 

Educação Matemática: Novas 
Tecnologias e Educação 

Matemática 

Educação Matemática: 
Relações entre História e 

Educação Matemática 

 

http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/sueli.html
http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/sueli.html
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PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 

Campinas (PUC-
Campinas) 

Estudos em Avaliação Adolfo Ignacio Calderón; Elvira Cristina Martins Tassoni; Heloisa Helena Oliveira de Azevedo; 
Jussara Cristina Barboza Tortella; Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid; Maria Silvia Pinto de 
Moura Librandi da Rocha; Samuel Mendonça (coordenador do curso); Vera Lúcia de Carvalho 
Machado. 

Práticas Pedagógicas e 
Formação do Educador 

Universidade 
Metodista de São 
Paulo (UMESP) 

Políticas e Gestão Educacionais Roseli Fischmann (coordenadora); Danilo Di Manno de Almeida; Décio Azevedo Marques de 
Saes; Elydio dos Santos Neto; Maria Leila Alves; Marília Claret Geraes Duran; Norinês Panicacci 
Bahia; Zeila de Brito Fabri Demartini. Formação de Educadores 

Universidade 
Católica de Santos 

(UNISANTOS) 

Educação e Formação: 
Formação e Profissionalização 

Docente 

Irene Jeanete Lemos Gilberto; Maria Amélia Santoro Franco; Maria de Fátima Barbosa Abdalla; 
Sanny Silva da Rosa 

Educação e Formação: 
Instituições Educacionais - 

História, Política e Processos de 
Gestão 

Ariane Franco Lopes Silva; Luiz Carlos Barreira; Maria Angélica Rodrigues Martins; Maria 
Apparecida Franco Pereira. 

Universidade Cidade 
de São Paulo 

(UNICID) 

Sujeitos, Formação e 
Aprendizagem 

Ângela Maria Martins; Jair Militão da Silva; João Gualberto de Carvalho Meneses; Celia Maria 
Haas; Edileine Vieira Machado da Silva; Ecleide Cunico Furlanetto; Potiguara Acácio Pereira; Julio 
Gomes Almeida; Margaréte May Berkenbrock Rosito; Sandra Maria Zakia Lian Sousa. Políticas Públicas de Educação 

 

javascript:showDescription('linhaPesquisa_22')
javascript:showDescription('linhaPesquisa_22')
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/roseli-fischmann
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/danilo-di-manno-de-almeida/
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/decio-azevedo-marques-de-saes/
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/decio-azevedo-marques-de-saes/
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/elydio-dos-santos-neto-1
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/maria-leila-alves/
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/marilia-claret-geraes-duran/
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/norines-panicacci-bahia/
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/norines-panicacci-bahia/
http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/zeila-de-brito-fabri-demartini/
http://www.cidadesp.edu.br/pos_graduacao/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=4469
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PROGRAMAS Stricto Sensu de Mestrado em Educação no estado de SP 

INSTITUIÇÃO 
Área ou Linha de 

Pesquisa 
ORIENTADORES 

Centro Universitário 
Moura Lacerda 

(CUML) 

Currículo, Cultura e Práticas 
Escolares 

Alessandra David Moreira da Costa; Maria Auxiliadora de Resende Braga Marques; Natalina 
Aparecida Laguna Sicca; Silvia Aparecida de Sousa Fernandes. 

Constituição do sujeito no 
contexto escolar 

Carmen Campoy Scriptori; Célia Regina Vieira de Souza-Leite; Maria de Fátima da Silva Costa 
Garcia de Mattos; Roberta Cortez Gaio; Tárcia Regina da Silveira Dias. 

Universidade do 
Oeste Paulista 
(UNOESTE) 

Instituição Educacional: 
Organização e Gestão 

Caroline Kraus Luvizotto; Claudia Pereira de Pádua Sabia; Ivone Tambelli Schmidt; José Camilo 
dos Santos Filho; Levino Bertan; Lucia Maria Gomes Corrêa Ferri. 

Formação e Prática Pedagógica 
do Profissional Docente 

Adriano Rodrigues Ruiz; Ana Luzia Videira Parisotto; Carmen Lúcia Dias; Helena Faria de Barros; 
Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez; Raimunda Abou Gebran; Raquel Rosan Christino Gitahy; 
Renata Portela Rinaldi; Tereza de Jesus Ferreira Scheide. 

Centro Universitário 
Salesiano de São 
Paulo (UNISAL) 

Educação Sócio-Comunitária: 
Análise histórica da práxis 
educativa nas experiências 

sócio-comunitárias e 
institucionais 

Manoel Nelito M. Nascimento; José Luiz Sigrist; Luís Antonio Groppo; Marcos Francisco Martins; 
Milton Braga de Rezende; Norma Silvia Trindade de Lima; Paulo de Tarso Gomes; Renato Kraide 

Soffner; Severino Antônio Moreira Barbosa; Sueli Maria Pessagno Caro. 
Educação Sócio-Comunitária: A 

intervenção educativa sócio-
comunitária: linguagem, 

intersubjetividade e práxis 

 
 

http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=63%3Aalessandra-david-moreira-da-costa&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=64%3Amaria-auxiliadora-de-resende-braga-marques&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=65%3Anatalina-aparecida-laguna-sicca&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=65%3Anatalina-aparecida-laguna-sicca&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=66%3Asilvia-aparecida-de-souza-fernandes&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=67%3Acarmen-campoy-scriptori&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=68%3Acelia-regina-vieira-de-souza-leite&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=69%3Amaria-de-fatima-da-silva-costa-garcia-de-mattos&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=69%3Amaria-de-fatima-da-silva-costa-garcia-de-mattos&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=70%3Aroberta-cortez-gaio&Itemid=121
http://mestrado.mouralacerda.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Acorpo-docente-apresentacao&id=71%3Atarcia-regina-da-silveira-dias&Itemid=121
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Frente à amplitude do material reunido, direcionou-se a pesquisa para uma 

segunda etapa em que a busca foi para as produções científicas (teses/ 

dissertações) desenvolvidas em programas de mestrado/doutorado em Educação, 

que tinham como objetivo o contexto escolar, o currículo, as situações de risco e 

Petrobras, e que também fossem dirigidas às séries iniciais do Ensino Fundamental, 

no período de 2005 a 2010. De acordo com esse perfil foram encontradas 27 

produções científicas (teses/dissertações), sendo três teses e 24 dissertações. 

Na presente etapa, apresentam-se as teses e dissertações pertencentes aos 

programas de doutorado/mestrado em Educação do estado de São Paulo, cujos 

temas abordassem o tema do presente trabalho. A citar: educação ambiental, 

gerenciamento de risco, Petrobras, voltadas para as séries iniciais, das instituições 

escolares. Os documentos acadêmicos analisados foram classificados nas 

categorias já apresentadas no método7. 

Verificou-se que na maioria, os pesquisadores contemplavam as três 

categorias, porém classificou-se segundo a maior ênfase dada pelo rumo da 

pesquisa. 

A coleta de dados priorizou quatro classificações de teses e dissertações em 

sua maior ênfase: a) Currículo e Compromisso dos Profissionais; b) Currículo e 

Gestão Democrática; c) Currículo e Gerenciamento de Risco; e, d) Currículo, 

Interdisciplinaridade e Ecopedagogia, que foram demonstradas através de quadros. 

E dessas produções científicas, duas dissertações foram selecionadas para serem 

analisadas de acordo com as categorias - Currículo, Compromisso dos Profissionais 

e Gestão Democrática - já explicitadas anteriormente. 

No primeiro quadro que se refere a Currículo e Compromisso dos 

Profissionais encontraram-se duas teses e uma dissertação, a qual foi selecionada 

para ser analisada. 

a) O segundo quadro classificou o Currículo e a Gestão Democrática foi 

encontrada uma dissertação. 

                                                 
7 COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS na participação preventiva das áreas de riscos 
escolares no enfrentamento de catástrofes ambientais; CURRÍCULO que envolve as 
reflexões e ações entre os profissionais da educação e a comunidade, sobre as políticas 
públicas e os gerenciamentos dos riscos ambientais; GESTÃO DEMOCRÁTICA com 
educadores e comunidade que dialoguem sobre a educação ambiental e gerenciamento de 
riscos; 
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b) No terceiro quadro que abrange Currículo e Gerenciamento de Risco foram 

encontradas quatro dissertações. 

c) Currículo, Interdisciplinaridade e Ecopedagogia foram classificadas no 

quarto quadro e encontraram-se 20 dissertações e uma tese. 

 

 

         3.3.2.1 Produções científicas com ênfase em CURRÍCULO e 

COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS 

 

 

Na categoria: CURRÍCULO, que envolve os conceitos de Interdisciplinaridade, 

Ecopedagogia e Ecologia dos saberes e de COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS 

que abrange Consciência e Cidadania Planetária, Educação Emancipatória e 

Integridade, explicitados já anteriormente, foram identificadas duas teses e uma 

dissertação conforme o quadro abaixo. 

Quadro 04 – Teses e Dissertações com ênfase em CURRÍCULO e COMPROMISSO DOS 
PROFISSIONAIS 

 

Teses e Dissertações com ênfase em 

CURRÍCULO e COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS 

NOME TÍTULO T/D8 INSTITUIÇÃO CURSO ANO 

Mário 
Nishikawa

9
 

A experiência de 
educadores da Escola 
Pública: construindo o 
projeto pedagógico a partir 
da temática ambiental 

T 

Universidade 
Est.Paulista Júlio De 

Mesquita 
Filho/Araraquara 

(UNESP) 

Educação 
Escolar 

2005 

Nilza de Oliveira 
Sguarezi 

Educação ambiental e a 
formação de professores 
das séries iniciais do ensino 
fundamental 

T 
Universidade de São 

Paulo 
Educação 2005 

Rosilene Amélia 
Campos 

Guimarães 
Pinto 

A educação ambiental e a 
formação do educador 
crítico: estudo de caso em 
uma escola da rede pública 

D 
Pontifícia Univ. Catól. 
de Campinas (PUC-

CAMPINAS) 
Educação 2006 

 

                                                 
8
 Abreviatura de Tese (T) ou Dissertação (D). 

9
 Linha do quadro sombreada para diferenciar visualmente a tese das dissertações.  
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A dissertação de Rosilene Amélia Campos Guimarães Pinto defendida em 

2006 na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) no 

programa de pós-graduação em Educação foi selecionada para análise de acordo 

com as categorias básicas desta pesquisa. 

A análise da dissertação de Rosilene Amélia Campos Guimarães Pinto foi 

defendida em 2006 na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

Campinas) no programa de Mestrado em Educação com o título: “A educação 

ambiental e a formação do educador crítico: estudo de caso em uma escola da rede 

pública”. A pesquisadora empregou a coleta de dados, diário de campo e 

questionário semi-estruturado e teve como objetivo, a colaboração com a formação 

continuada de docentes por meio de atividades pedagógicas referentes à Educação 

Ambiental em uma escola pública estadual de Campinas, com alunos de quinta a 

oitava séries, e especificamente o projeto Água da Secretaria Estadual de 

Educação. 

Quanto à categoria COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS, que abrange a 

Consciência e Cidadania Planetária, Pinto (2006) registrou  

 

 

[...] na análise dos depoimentos as atividades pontuais 
descontextualizadas, ou seja, as que se referem à „economia da 
água‟, sem levar em conta o contexto sócio-econômico vivido, como 
a dimensão transversal alcançada nas atividades de Educação 
Ambiental e, ainda, em que medida elas se alinham às práticas 
conservadoras ou críticas do contexto histórico vivido.” (p. 73).  

 

 

E a autora refletiu que: 

 
 

Acreditamos, dentro dos limites e possibilidades dessa pesquisa, na 
necessidade de incentivar na escola um trabalho coletivo, capaz de 
desencadear reflexões e ações que levem o professor a 
compreender as questões ambientais para além de suas dimensões 
biológicas, refletindo sobre aspectos políticos sócio-econômicos e 
éticos, em um processo contínuo de formação do professor crítico. 
(p. 83).  
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Quanto à Educação Emancipatória, a autora justifica a sua ausência com a 

afirmação: 

 

 

[...] os projetos com ênfase na dimensão ambiental têm, em seus 
discursos, propostas renovadoras e transformadoras. Entretanto, o 
que assistimos na prática é que os mesmos propalam mudanças, 
mas deliberam ações pontuais, perpetuando assim o caráter 
conservador e reprodutivista para a educação. (p. 82). 

 

 

Referente à integridade, Pinto (2006) assinalou que: 

 

 

Na visão da [...] Secretaria Estadual da Educação [...], há uma 
exigência fundamental que define que a direção da escola precisa 
querer investir na proposta e ter um comprometimento total em todo 
o processo. Contudo, os professores rebatem, de forma crítica, que a 
Secretaria da Educação volta seu olhar apenas para a escola, e que 
poderia entrar em contato com as ONGS para ampliar suas ações. 
(p. 78). 

 

 

Referente ao CURRÍCULO, a autora observou que há uma distinção entre os 

propósitos pedagógicos e a prática no que concerne à interdisciplinaridade sob a 

ótica de Fazenda (2008), pois como demonstra a pesquisadora: 

 

 

De uma maneira geral, verificamos que existe uma preocupação por 
parte dos professores entrevistados em desenvolver atividades a 
serem trabalhadas durante todo o ano letivo, contudo, muitos deles 
não conseguem relacionar a Educação Ambiental aos conteúdos 
curriculares. [...] (p. 78). 
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Ou neste segmento:  

 

 

Poucos professores assumem que o tema está pouco vinculado às 
suas disciplinas, percebem, contudo, que a questão ambiental é um 
problema que deve ter conotação transversal. Ou seja, por ser uma 
postura que pode permear sua prática pedagógica, esta questão não 
é de responsabilidade de uma disciplina ou deste ou daquele 
professor. Contudo, no momento da execução prática acabam por 
atribuir a tarefa da Educação Ambiental para professores de Ciências 
e Geografia. [...] (p. 80). 

 

 

E finalmente, referente à Ecopedagogia, a autora afirmou: 

 

 

[...] observamos que, comparados a conceitos como conscientização 
e sensibilização, os termos preservação, economia e desperdício 
demonstram posições ligadas a práticas pedagógicas isoladas, 
fragmentadas e descontextualizadas do entorno socioeconômico 
vivido, que está ligado à exclusão social e pobreza. [...] (p. 73). 

 

 

A pesquisa revela que não há GESTÃO DEMOCRÁTICA no espaço 

observado e ficou registrado o conflito, quando a autora afirmou: 

 

 

[...] o professor é cobrado por um trabalho que deve ser coletivo, 
mas, no entanto, as condições de trabalho o limitam, dificultando, 
assim, uma atuação didático-pedagógica de qualidade.” (p. 83); [...] 
“Observamos que o projeto “Água hoje e sempre”, assim como 
outros projetos implementados pela Secretaria Estadual de 
Educação, parecem ser conduzidos como uma obrigação,o que 
interfere e traz dificuldade de implementação/ avaliação/assimilação. 
(p. 77). 
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         3.3.2.2 Produções científicas com ênfase em CURRÍCULO e GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

 

 

Na categoria CURRÍCULO que envolve os conceitos de Interdisciplinaridade, 

Ecopedagogia e Ecologia dos saberes e na de GESTÃO DEMOCRÁTICA que 

abrange Concepção Libertadora, Equalização de oportunidades e Gerenciamento de 

Riscos, descritos no capítulo anterior, foi encontrada uma dissertação, conforme o 

quadro abaixo. 

 

 

Quadro 05 – Dissertações com ênfase em CURRÍCULO e GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

Dissertação com ênfase em CURRÍCULO e GESTÃO DEMOCRÁTICA 

NOME TÍTULO T/D INSTITUIÇÃO CURSO ANO 

Gilberto César 
Barbeti 

A construção da cidadania por 
meio de um projeto de EAl: 
limites e possibilidades 

D 
Centro Universitário 

Moura Lacerda 
Educação 2005 

 

 

         3.3.2.3 Produções científicas com ênfase em CURRÍCULO e 

GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 

Na categoria CURRÍCULO que envolve a Interdisciplinaridade, Ecopedagogia 

e Ecologia dos saberes, como também o conceito de GERENCIAMENTO DE 

RISCOS, descritos no capítulo anterior, foram identificadas quatro dissertações, 

conforme elucida o quadro abaixo. Porém não foram destacadas neste capítulo, por 

terem sido escolhidas como base teórica para a proposta curricular a ser 

apresentada. 
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Quadro 6 – Dissertações com ênfase em CURRÍCULO e GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Dissertações com ênfase em CURRÍCULO e GERENCIAMENTO DE RISCOS 

NOME TÍTULO T/D INSTITUIÇÃO CURSO ANO 

Rita de Cássia 
Bortoletto 

Santos 

A temática da água 
desenvolvida na disciplina de 
Ciências numa perspectiva da 
EA: avaliando uma 
experiência no ensino 
fundamental 

D 
Universidade Federal 

de São Carlos 
(UFSCar) 

Educação 2006 

Paula Gadioli 
Alberto 

Educação ambiental e 
educação infantil numa área 
de proteção ambiental: 
concepções e práticas 

D 

Universidade Est. 
Paulista Júlio de 

Mesquita Filho/Rio 
Claro 

Educação 2007 

Aline Piccoli 
Otalara 

O Tema Água em Livros 
Didáticos de Ciências de 
Primeira a Quarta Séries do 
Ensino Fundamental 

D 

Universidade Est. 
Paulista Júlio de 

Mesquita Filho/Rio 
Claro 

Educação 2008 

Caroline Pínto 
de Oliveira Orsi 

Educação Ambiental e a 
Construção da Cidadania: 
Agenda 21 Escolar - um 
Caminho?. 

D 

Universidade Est. 
Paulista Júlio de 

Mesquita Filho/Rio 
Claro 

Educação 2008 

 

 

         3.3.2.4 Produções científicas com ênfase em CURRÍCULO, 

INTERDISCIPLINARIDADE e ECOPEDAGOGIA 

 

 

Na categoria CURRÍCULO, que envolve os conceitos de Interdisciplinaridade, 

Ecopedagogia e Ecologia dos saberes foram encontradas 20 dissertações e uma 

tese.   

 

Quadro 07 – Teses e Dissertações com ênfase em CURRÍCULO, 
INTERDISCIPLINARIDADE E ECOPEDAGOGIA 

 
Teses e Dissertações com ênfase em 

 CURRÍCULO, INTERDISCIPLINARIDADE e ECOPEDAGOGIA 
AUTOR TÍTULO T/D INSTITUIÇÃO CURSO DEFESA 

Adalberto 
Mohai Szabo 

Junior 

A Educação Ambiental nas 
escolas públicas municipais de 
Diadema: limites e 
possibilidades 

D 
Universidade de São 

Paulo (USP) 
Educação 2005 

Fabiana 
Panetto de 

Almeida 

Projetos de EA e seu 
desenvolvimento na escola 
pública: concepções e práticas 
de prof. de Ciências 

D 
Univ. Est. Paulista Júlio 

de Mesquita Fº / R. 
Claro (UNESP) 

Educação 2005 

Katia Regina 
Pereira 

Cotidiano da creche sabiá: 
ecologizando a educ. infantil 

D 
Universidade de 

Sorocaba (UNISO) 
Educação 2005 

Leirí Valentin 
Projetos de educação 
ambiental no contexto escolar: 
concepções e práticas 

D 
Univ. Est. Paulista Júlio 

de Mesquita Fº / R. 
Claro (UNESP) 

Educação 2005 
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Continuação Quadro 7 

 
Teses e Dissertações com ênfase em 

 CURRÍCULO, INTERDISCIPLINARIDADE e ECOPEDAGOGIA 
AUTOR TÍTULO T/D INSTITUIÇÃO CURSO DEFESA 

Rosana 
Rasera 

Garagorry 

Tendências da educação 
ambiental na escola pública 
do município de São Paulo 
(1972-2004) 

D 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

(PUC-SP) 

Educação 
(Currículo) 

2005 

Alexandre 
Cavalcanti de 
Melo Bernardi 

A percepção sobre o 
ambiente escolar na 
construção de práticas e 
conceitos de  EA. 

D 
Centro Universitário 

Moura Lacerda (CUML) 
Educação 2006 

Viviane 
Aparecida 

Rachid Garcia 

O processo de 
aprendizagem no Zoológico 
de Sorocaba: análise da 
atividade educativa visita 
orientada a partir dos 
objetos biológicos 

D 
Universidade de São 

Paulo (USP) 
Educação 2006 

Cae Rodrigues 

Educação física, educação 
ambiental e educação 
infantil no contexto escolar: 
uma sinergia possível 

D 
Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar) 
Educação 2007 

Iris Adriane 
Santoro 
Cardoso 

Educação física e EA: uma 
possibilidade de diálogo 
através das práticas 
pedagógicas cotidianas com 
crianças de 1ª a 4ª séries 

D 
Universidade de 

Sorocaba (UNISO) 
Educação 2007 

Luis Roberto 
Rodrigues de 

Mattos 

Políticas públicas e práticas 
pedagógicas cotidianas: um 
estudo de caso dos PCNs– 
meio ambiente em Sorocaba 

D 
Universidade de 

Sorocaba (UNISO) 
Educação 2007 

Paula Gadioli 
Alberto 

Educação ambiental e 
educação infantil numa área 
de processo ambiental: 
concepções e práticas 

D 
Univ. Est. Paulista Júlio 

de Mesquita Fº/Rio Claro 
(UNESP) 

Educação 2007 

Antonio Cesar 
Bigotto 

Educação ambiental e o 
desenvolvimento de 
atividades de ensino na 
escola pública 

D 
Universidade de São 

Paulo (USP) 
Educação 2008 

Caroline Pinto 
de Oliveira 

Orsi 

Educação ambiental e a 
construção da cidadania: 
agenda 21 escolar – um 
caminho? 

D 
Universidade Est. Paulista 

Júlio De Mesquita 
Filho/Rio Claro (UNESP) 

Educação 2008 

Sylvia Paula 
de Almeida 

Torres Vilhena 

Cadê a Educação Ambiental 
que estava aqui? O gato 
comeu: um estudo de 
práticas e tendências 
conceituais no trabalho de 
profissionais de educ. infantil 
na cidade de SP 

D 
Universidade Nove de 

Julho 
Educação 2008 

Alexandre 
Harlei Ferrari 

Educação ambiental em 
escolas de ensino 
fundamental da rede 
municipal de Araraquara: do 
projeto político-pedagógico à 
sala de aula 

D 

Universidade Est. Paulista 
Júlio De Mesquita 
Filho/Araraquara 

(UNESP) 

Educação 
Escolar 

2009 

Ligiane 
Raimundo 
Gomes

10
 

Moralidade e respeito ao 
meio ambiente em crianças 
e adolescentes: a 
construção da moral 
ecológica 

T 
Univ. Est. Paulista Júlio 

de Mesquita Fº / 
Araraquara (UNESP) 

Educação 
Escolar 

2007 

 

                                                 
10 Linha do quadro sombreada para diferenciar visualmente a tese das dissertações. 
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Continuação Quadro 7 

Teses e Dissertações com ênfase em 
 CURRÍCULO, INTERDISCIPLINARIDADE e ECOPEDAGOGIA 

AUTOR TÍTULO T/D INSTITUIÇÃO CURSO DEFESA 

Marcos José 
Terossi 

Projetos de EA da 
Universidade Livre do Meio 
Ambiente (UMASQ): 
concepções e práticas 

D 

Universidade Est. 
Paulista Júlio De 

Mesquita Filho/Rio 
Claro (UNESP) 

Educação 2009 

Enio Almeida 
dos Anjos 

O enfoque dado às questões 
ambientais na escola: um 
estudo de caso em Santa 
Cruz dos Navegantes 

D 
Universidade Católica 

de Santos 
(UNISANTOS) 

Educação 2010 

Paulo Bueno 
Guerra

11
 

Educação ambiental em 
Cubatão [recurso eletrônico]: 
das diretrizes legais às 
práticas pedagógicas 

D 
Universidade Católica 

de Santos 
(UNISANTOS) 

Educação 2010 

 

 

Na categoria CURRÍCULO, INTERDISCIPLINARIDADE e ECOPEDAGOGIA, 

selecionou-se uma dissertação para análise que se fará a seguir. 

Na dissertação de mestrado de Rosana Rasera Garagorry (2005), sob a 

orientação de Ana Maria Saul, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), no programa de pós-graduação em Educação (Currículo) com o 

título: “Tendências da educação ambiental na escola pública do município de São 

Paulo (1972-2004)”, a autora baseia-se na afirmação de que a Educação Ambiental 

crítica pode contribuir para a transformação social.  

A pesquisa teve como objetivo verificar como a EA vem sendo tratada no 

contexto escolar na Rede Municipal de São Paulo e refletir como vem ocorrendo  

sua prática, a fim de identificar  se ela é  conservadora ou crítica. O método foi uma 

pesquisa qualitativa que por meio de pesquisas documental e de campo coletou os 

dados, em determinadas escolas eleitas e em alguns órgãos responsáveis pela 

gestão Municipal. 

Analisa-se aqui o compromisso do professor e Consciência e cidadania 

planetária. Garagorry (2005), para fundamentar sua pesquisa, recorre a autores que 

buscam a harmonia entre as diferenças, no sentido de valorizar eticamente a 

educação ambiental e a consciência cidadã, na igualdade de direitos, para os 

pertencentes da Terra. Destaca autores brasileiros, como: Genebaldo Dias, Marcos 

                                                 
11 Nesta dissertação, Guerra (2010) realizou sua pesquisa com alunos das séries finais do 
Ensino Fundamental, mas o trabalho foi selecionado por estar dentro do perfil delimitado em 
relação ao município de Cubatão/SP, gerenciamento de risco, gestão e compromisso dos 
profissionais, além do objeto de estudo estar ao entorno da Petrobras. 
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Reigota, Fabio Cascino, Aziz A‟Saber, Mauro Guimarães, Carlos Walter P. 

Gonçalves, Carlos Loureiro, entre outros, que, “[...] buscam superar o caráter 

„asséptico‟ e espontaneísta presentes em muitas práticas de EA.” (GARAGORRY 

2005, p. 5). 

A autora inclui teóricos que dão suporte a uma educação que imprima na 

humanidade a consciência de estar no mundo e esta consciência ligada a uma ação 

crítica e comprometida com a Terra. Ação compromissada com a não alienação e 

contra a dominação de alguns privilegiados sobre espaços territoriais ou dominação 

simbólica. 

 

 

Para tanto, é necessário rever e refletir criticamente nossa prática 
docente, pois, segundo Freire, é pensando criticamente a prática de 
hoje ou de ontem que se pode melhorar a própria prática. O próprio 
discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 
concreto que se confunda com a prática [...] Por outro lado, quanto 
mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser 
de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de 
promover-me, no caso do estado de curiosidade ingênua para o de 
curiosidade epistemológica.‟ (FREIRE, 2002a, p. 43-44 apud 
GARAGORRY, 2005, p.10). 

 

 

Neste momento, Garagorry (2005) se fundamenta nas belas palavras de 

Freire, quando chama a atenção do professor para a escola ser a própria vida. 

Questiona-se, então: nesse trabalho a autora irá verificar se na prática, tal fato 

acontece ou novamente toda a sabedoria de Freire ficará somente no papel? As 

escolas pesquisadas se fecharam em quatro paredes e a vida ficou “correndo solta” 

do lado de fora? 

Abdalla (2006) levanta algumas questões sobre o papel, a ação, e a formação 

do professor na escola, das quais, selecionamos três: Como o professor aprende na 

escola? Como trabalha com o conhecimento? Quais são os vínculos que se 

estabelecem entre a prática pedagógica e a prática social mais global? 

Compromisso do professor e Educação Emancipatória. 

Fazendo ainda uma leitura crítica dos registros e reflexões da pesquisa 

realizada em São Paulo indaga-se se a conscientização de um novo patamar 
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societário de EA, advertido por Loureiro, bem como a  construção de uma proposta 

política pedagógica de EA crítica, é do conhecimento dos professores pesquisados? 

Os professores do Ensino Básico tiveram acesso aos conteúdos teóricos nas 

reuniões semanais HTPC? No cotidiano escolar deles existe uma preocupação de 

pesquisar projetos e trabalhos desenvolvidos em EA? Há uma proposta das escolas 

pesquisadas envolvendo gestão e docentes sobre a realidade social extramuros? 

Próximo da escola há e quais são os possíveis riscos ambientais? 

Deste universo de indagações, selecionaram-se trechos citados por 

Garagorry (2005), sobre Paulo Freire e constata-se que é da integridade e da 

esperança em dias melhores na nossa existência que ganha-se força para 

perseverar. Os ensinamentos de Freire são por si só completos e a tentativa de 

analisá-los torna-se reducionista. 

 

 

Para Freire, não há educação sem esperança. Ora, a EA que 
queremos, carrega em si a grande esperança de construir um mundo 
melhor em todos os níveis: social, político, econômico e ambiental. 
Mas, como ele mesmo explica, a esperança não é um cruzar de 
braços e esperar: „Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto 
com esperança, espero‟ (FREIRE,1981, p. 97). Ter esperança de um 
mundo melhor, porém, não significa já os termos. Devemos lutar 
dentro de condições historicamente favoráveis. (FREIRE, 1995). [...] 
Mas esse movimento exige de nós uma determinada postura ética: 
„Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha 
presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha 
ausência na construção da própria presença. Como presença 
consciente no mundo não pode escapar à responsabilidade ética no 
meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação 
genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no 
mover-me no mundo e se careço de responsabilidade não posso 
falar em ética. Isto não significa negar os condicionamentos 
genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. Significa 
reconhecer que somos seres condicionados, mas não determinados. 
Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e não de 
determinismo, que o futuro, permita-me reiterar, é problemático e não 
inexorável.‟ (FREIRE, 2002a, p.20-21, grifo do autor apud 
GARAGORRY, 2005, p. 9). 
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Seguindo os parâmetros deste trabalho, sintetiza-se o que a pesquisadora 

manifestou em relação ao compromisso docente e a integridade moral. Ela tem 

esperança de que os educadores sejam conscientes da necessária educação 

ambiental nas escolas, para a promoção de uma existência mais justa entre os seres 

que habitam o planeta Terra. Mas na ação do cotidiano escolar, na luta do dia a dia, 

na busca de uma sobrevivência digna, na realidade atual, política e econômica do 

nosso país, é possível para o professor ter esperança? Como não apequenar a vida 

se ela está adormecida na ignorância, na impossibilidade da apropriação dos 

saberes em relação às leis, decretos e direitos da Pedagogia da Terra. 

Quanto às dimensões do Currículo e Interdisciplinaridade, a autora analisa 

três escolas, sendo que na primeira, dois ciclos foram observados. Concluiu que no 

primeiro ciclo, a EA se apresenta como conservadora por ser um trabalho somente 

ligado à coleta seletiva do lixo, direcionando a responsabilidade do aluno com a 

poluição ambiental e descarta os reais problemas da contaminação ambiental, 

decorrente das questões políticas e econômicas. No ciclo dois, naquela escola, 

verificou que a EA é uma disciplina e está na contramão de todas as orientações dos 

temas transversais, como também contraria a proposta de um trabalho 

interdisciplinar. 

Na segunda escola, a EA foi um projeto terceirizado, e os professores 

sentiram-se sem compromisso de participar do processo. Ao contrário, reclamaram 

por terem que ceder as aulas. Como um apêndice, o projeto EA (água, solo, lixo), 

desenvolvido pela professora voluntária, tornou-se um corpo estranho na escola. 

Apesar de os professores, na reunião semanal, tentarem fazer uma integração que, 

segundo Fazenda (2008), requer uma ordem externa, com a realização por meio das 

condições existentes e possíveis, mas mesmo assim não foi atingido, por 

desinteresse de alguns educadores. Não houve, portanto interdisciplinaridade. 

Ao ser feita a análise da escola C, os docentes da escola demonstraram 

consciência cidadã, pois, apesar de não compreenderem os reais objetivos da EA, 

buscaram fazer um trabalho interdisciplinar voltado às necessidades dos riscos 

locais vivenciados pela comunidade. Esse processo foi analisado pela autora, como 

um caminho para uma EA crítica. Neste caso, há uma preocupação com o 

gerenciamento de riscos próximos à escola e isto está  ligado à saúde das crianças, 

já que houve a conscientização sobre a contaminação da água do córrego, poluído 
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pelo esgoto das casas. Questiona-se: o professor trabalhou o direito do cidadão ao 

saneamento básico ou foi somente uma constatação da qualidade da água e a 

conscientização do não uso do córrego? Outro ponto é a ação pedagógica como um 

início de interdisciplinaridade, se levarmos  em conta a intencionalidade de promover 

o direito aos saberes e conscientização sobre os riscos ambientais que estão 

envolvidos. Pode-se dizer porém,  que há um distanciamento ainda, ao que  

Fazenda (2008) chama de circundisciplinaridade, apontando o que Lenoir e Sauve  

dizem da convergência para um plano metacientífico, uma vez que a professora 

trabalha isoladamente o problema. 

Quanto às preocupações aqui em foco, ou seja  –  Currículo e Ecopedagogia 

e Ecologia Dos Saberes  –  a autora preocupa-se em fundamentar o trabalho por 

meio de autores marxistas que militam por uma emancipação social e denunciam as 

exclusões,  a opressão e pregam a equalização dos saberes. 

 

 

Para Guimarães (2000, p. 68-69), a EA deve ser crítica e 
participativa, visando a um mundo justo e ambientalmente 
equilibrado, inclusive na dimensão social. Para o autor, essa 
proposta deve resgatar e estar atrelada à concepção de Educação 
Popular; Educação Popular esta que consiste num trabalho 
pedagógico de construção de uma hegemonia popular. O autor, aqui, 
refere-se ao embate pela hegemonia, segundo a formulação de 
Gramsci. O conceito de hegemonia para Gramsci significa, 
principalmente, a capacidade de direção intelectual e moral, que 
permite a uma classe ser aceita como dirigente legítimo, obtendo o 
consenso ou a passividade da maioria diante da condução por parte 
dela. Durante o processo de conquista dessa hegemonia, os grupos 
sociais, contando com o auxílio de seus intelectuais, elaboram 
concepções universalizantes que traduzem um ponto de vista que é 
próprio em ponto de vista de todos, dissimulando o particular no 
universal. (GARAGORRY, 2005, p. 6). 

 

 

Ao dar-se continuidade à análise, busca-se Santos (2007), para quem o 

cenário atual da legalidade dos direitos humanos e da democracia são instrumentos 

hegemônicos e consequentemente, barreira para a emancipação social; e questiona 

como reinventar esse processo. Se levar esta afirmação como verdade, qual o papel 

do professor nessa emancipação social? Como ele pode trabalhar por uma EA 

crítica e emancipadora, valorizando o diálogo e a mudança da realidade em que 
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vivemos? O diálogo não seria produto do contexto sócio-histórico e cultural, que o 

professor, aluno, gestor e comunidade vivem? 

Gestão Democrática e Gerenciamento de Riscos de acordo com a Carta da 

Terra. 

Tendo em mente uma perspectiva crítica, a autora sugere no âmbito Gestão 

Democrática e Gerenciamento de Riscos, temas geradores, o diálogo permanente e 

a interdisciplinaridade. Ela emprega, na fundamentação teórica, autores com uma 

visão crítica que, durante a leitura, fazem o leitor perder a esperança de 

possibilidade do diálogo. Questiona-se: se não é uma contradição dar tanta força às 

questões sociais como condenável promoção da desigualdade social e depositar 

nas escolas, na relação professor-aluno a crença da transformação da Educação 

Ambiental no Brasil. 

Entre outros autores, cita Paulo Freire que apresenta subsídios para uma 

proposta político-pedagógica de Educação Ambiental Crítica, que busca contribuir 

com o desenvolvimento da prática ecopedagógica, voltada para “[...]  o 

desenvolvimento precisa ser de uma economia factível, ecologicamente apropriado, 

socialmente justo, includente, culturalmente equitativo, respeitoso e sem 

discriminação.” Gadotti (2010, p. 75). 

Apresenta uma análise relevante sobre o percurso histórico nas gestões do 

município de São Paulo como suporte para compreender a realidade da EA em 

2004, na qual, apesar de a pesquisadora ter constatado a vontade política para que 

possa ser realizada uma educação emancipatória, verificada nas decisões tomadas 

sob a orientação da Secretaria de Educação durante a direção de Paulo Freire e nas 

demais gestões. Verificou-se que pouco foi ampliado ou mesmo incentivado para 

uma conscientização crítica sobre a EA. Porém, a autora não faz uma análise mais 

profunda sobre essa questão. Entre suas conclusões, destaca-se a percepção de 

que a Educação Ambiental praticada nas escolas pesquisadas não apresentou um 

trabalho interdisciplinar ou uma cidadania planetária com conscientização crítica. Os 

conteúdos se concentram na coleta seletiva e dificilmente se relacionam com a 

ecologia dos saberes. As escolas pesquisadas apresentam uma proposta 

predominantemente conservadora. Identificou-se a tendência de Educação 

Ambiental dominante, na qual a EA fica apegada à preservação do ambiente como 

responsabilidade individual. Segundo a autora (GARAGORRY, 2005, Resumo), a 
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Educação Ambiental desenvolvida nas escolas pesquisadas caracteriza-se por 

ações acríticas, que não permitem o questionamento da realidade social na qual os 

alunos estão insertos e, também, encontra-se distante do debate das reais causas 

dos problemas ambientais. Vimos, ainda, a reiteração da transmissão de 

informações sobre as consequências de degradação do ambiente e a aposta nas 

mudanças comportamentais e de atitudes individuais para "salvar o planeta". Ou 

seja, constatamos a predominância de uma prática conservadora. 

 

 

      3.3.3 Terceira etapa: pesquisa bibliográfica regional (Baixada Santista) 

 

 

A presente fase desenvolveu-se em três momentos: 

1) Levantamento dos programas de Mestrado e Doutorado no município de 

Santos; 

2) Varredura das produções nacionais direcionadas à Baixada Santista 

envolvendo as categorias dentro do contexto escolar; 

3) Coleta das dissertações de Mestrado em Educação no município de 

Santos, que envolvessem a educação ambiental, currículo, gerenciamento de 

risco e Petrobras. 

 

 

         3.3.3.1 Programas de Mestrado e Doutorado no município de Santos 

 

 

Na cidade de Santos, existem alguns programas de mestrado/doutorado e 

são eles: mestrado em Medicina (Clínica Médica) no Centro Universitário Lusíada 

(UNILUS); mestrado e doutorado em Direito (Direitos Difusos e Coletivos) na 

Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), mestrado Interdisciplinar em 

Ciências da Saúde na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e finalmente 
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os mestrados em Direito (Direito Internacional e Direito Ambiental), em Educação 

(Educação e Formação), em Gestão de Negócios (Organização e Gestão) e em 

Saúde Coletiva (Políticas e Práticas de Saúde, Ambiente e Saúde) da Universidade 

Católica de Santos (UNISANTOS). 

 

 

         3.3.3.2 Programas de Mestrado na Universidade Católica de Santos 

(UNISANTOS) 

 

 

Centralizou-se a busca das produções de 2005 a 2010 dos programas de 

mestrado da UNISANTOS, por meio do “Relatório de quantidade de TDEs por 

programa de pós-graduação” da plataforma da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) da UNISANTOS e foram encontradas 48 dissertações em 

Direito; em Gestão de Negócios localizaram-se 77 dissertações; 13 dissertações em 

Informática; 38 dissertações em Saúde Coletiva. No mestrado em Educação, os 

dados coletados serão explicitados no item “Dissertações de Mestrado em Educação 

no município de Santos”. 

 

 

 

         3.3.3.3 Produções científicas nacionais direcionadas à Baixada Santista 

dentro do contexto escolar 

 

 

Nesta fase do trabalho, destacam-se duas teses da etapa de pesquisas gerais 

em São Paulo das autoras Monica Lobarinhas (2008) e de Nilva Nunes Campina 

(2009) produzidas no programa de Doutorado em Ciências da Faculdade de 

Medicina da USP. Elas foram selecionadas para a análise de conteúdo entre as 

demais, por envolverem Educação Ambiental, currículo, riscos e estar direcionada à 
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Baixada Santista – onde está uma das grandes instalações da Petrobras. As teses 

foram desenvolvidas dentro do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental 

(LPAE) na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sendo 

que alguns estudos tiveram parceria com a Universidade Católica de Santos 

(UNISANTOS). O objetivo foi de focalizar a EA na educação básica, assunto que  

não é atual, mas  que segundo Lobarinhas (2008) foi gestado pelo Prof. Dr. Paulo 

Hilário do Nascimento Saldiva já no final da década de 1980. Em 2001,  inicia-se 

uma interação da EA, com a LPAE e verifica-se maior impacto dessas ações. Foram 

selecionados trechos na íntegra das três teses para evitar qualquer distorção dos 

trabalhos. 

 

 

         3.3.3.4 Análise da tese de Lobarinhas (2008) 

 

 

A primeira é uma tese de doutorado de Lobarinhas ML (2008) com o titulo: 

Análise de possibilidades e limites de comunicação pública da ciência. Foi 

desenvolvida pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental (LPAE) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo. O objetivo foi analisar os limites de desempenho do 

LPAE na Comunicação Pública da Ciência. O método da pesquisa foi qualitativo e 

com os seguintes procedimentos: coleta das publicações do LPAE de janeiro de 

1982 a junho de 2007; entrevistas realizadas com quatorze cientistas do LPAE; 

questionário respondido por 19 jornalistas que contataram o LPAE de 2007 e foram 

levantadas as ações de educação ambiental realizadas pelo LPAE com docentes do 

ensino básico. O estudo envolveu os professores, alunos e propôs um modelo de 

comunicação pública da ciência nomeada de modelo de participação pública 

educacional.  

Como resultados, a autora analisa a coleta das publicações do LPAE, das 

entrevistas com os cientistas e jornalistas e agrega os dados da educação básica.  

Realiza-se aqui um recorte a fim de destacar-se os estudos do LPAE relativos às 
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escolas desenvolvidas pela (LPAE) na Baixada Santista e que foram objeto de 

observação e análise da tese:  

a) Projeto Coração Roxo 

No recorte a seguir constata-se a apresentação do trabalho, do local e do 

método, definido pela autora. Observa-se que a meta é a parceria entre a 

Universidade com o suporte científico do LPAE e a Educação Básica com objetivos 

claros sobre Educação Ambiental, e análise do impacto dos poluentes regionais e 

suas consequências para a população local. 

Iniciado em 2001, com a proposta de que alunos da rede básica realizassem 

o biomonitoramento tanto atmosférico na cidade de Cubatão (SP) como da água do 

rio de mesmo nome. Este projeto contou com o envolvimento dos alunos de Ensino 

Médio da Escola Estadual (EE) Professor José da Costa, localizada naquele 

município paulista.  

Foram empregadas duas técnicas amplamente exploradas pelo Laboratório: o 

teste de micronúcleo (TRADMNC) e o teste dos pelos estaminais, ambos realizados 

utilizando-se a TradescantiaVII como bioindicador. Os objetivos estavam 

diretamente ligados ao controle de poluentes, como estabelecer e disponibilizar um 

panorama da poluição do ar em diversas regiões da cidade, bem como o da água do 

rio Cubatão e analisar as condições de qualidade da água usada pela população da 

região.  A planta da família Commelinaceae foi empregada para o monitoramento de 

poluentes ambientais. (LOBARINHAS, 2008, p. 14).  

A autora destaca os objetivos e o planejamento do projeto, bem como a 

organização e aplicação das etapas do mesmo. Aponta a interdisciplinaridade entre 

a Educação e Saúde, desenvolvida no contexto escolar. 

Na Baixada Santista, o LPAE propõe algumas análises no campo pedagógico. 

São elas: avaliar as possibilidades de uma pesquisa científica ser desenvolvida por 

alunos da escola pública, avaliar se estes alunos são capazes de produzir 

informações úteis à sua comunidade, empregando os resultados obtidos e avaliar se 

estes alunos são capazes de levar estas informações à sua comunidade. 

Para que sua implementação pudesse ser realizada, foi necessária a 

concordância da direção da escola, como também o apoio do corpo docente. Foi, 
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então, contatada a diretora da EE José da Costa, que solicitou uma apresentação da 

proposta ao professores, que aprovaram a idéia. 

Para a escolha dos alunos, inicialmente, foi sorteada uma das seis classes de 

primeiro ano do Ensino Médio, então existentes na escola, pretendendo-se que 

todos participassem. Porém, após um período, optou-se por trabalhar com alunos 

oriundos de quaisquer das classes de primeiro ano, mas que mostrassem interesse. 

Depois de formado o grupo, foi realizado o mapeamento da cidade e escolhidos os 

locais de observação. (LOBARINHAS, 2008, p. 15).  

A autora destaca no trabalho a interação entre a Universidade (LPAE) com o 

Ensino Médio e a tarefa de formação dos professores, por meio de discussões 

teóricas sobre a EA e a ensino-aprendizagem das técnicas de biomonitoramento.  

Alguns encontros entre os pesquisadores ligados ao LPAE e os alunos 

participantes foram promovidos pelo projeto, que realizou as visitas dos 

pesquisadores à escola tanto para discussão de temas teóricos relevantes como 

para o ensino das técnicas de biomonitoramento-bioensaio da avaliação de 

mutações em pelos estaminais de Tradescantia – para o estudo na atmosfera – e 

bioensaio de micronúcleos em células mãe de pólen de Tradescantia pallida 

realizados in situ – para o estudo na água. Em 2003, o projeto foi condecorado com 

o Prêmio Construindo a Nação VIII, tornando-se, no ano seguinte, objeto de estudo 

da tese de doutoramento da Profª. Nilva Nunes Campina.  

Ao analisar a pesquisa sobre o projeto Coração Roxo, constata-se que a 

autora busca identificar se os objetivos propostos de um trabalho democrático foram 

atingidos, se houve a manifestação da consciência ecológica por parte da 

comunidade escolar, com a participação dos gestores  (dirigentes do município e da 

escola),  se os docentes e discentes foram participantes ativos. É importante 

destacar que Lobarinhas fez a coleta dos resultados do  projeto, porém, como ela 

própria  destaca, outra pesquisa específica sobre o referido projeto foi desenvolvida 

por Nilva Nunes Campina  que será descrita abaixo.   

Entre 2006 e 2007, o projeto recebeu financiamento da Petrobras (Cia. De 

Petróleo Brasileiro S.A.), por meio do Projeto Remar, linha de financiamento 

direcionado a projetos que contribuam para dar maior sustentabilidade, geração de 

renda e qualidade de vida às populações carentes. (LOBARINHAS, 2008, p.15). 
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Constata-se que a Petrobras volta-se para o incentivo da Educação Ambiental 

com a proposta de educação emancipatória, por meio da conscientização planetária, 

na comunidade escolar.  Observa-se na organização do projeto a preocupação com 

uma educação crítica, uma vez que as construções dos saberes dos alunos 

envolvem a interdisciplinariedade, ética, consciência planetária e a tomada de 

consciência sobre o meio que os cerca. Fatos estes constatados no mapeamento da 

cidade, etapa realizada pelos alunos e equipe para monitoramento do local e 

consequentemente foi feita a conscientização e o possível enfretamento do 

problema. 

b) Projeto Estação Ambiência 

Em março de 2005, a Dirigente Regional de Ensino de Santos, responsável 

pela Diretoria de Ensino da Região de Santos (DER-Santos), a qual pertence a 

Escola Estadual José da Costa foi contatada, pelo Dr. Dr. Paulo Hilário do 

Nascimento Saldiva e pela professora Nilva Nunes Campina.  Foi este órgão público 

que indicou a escola para a VIII Premiação conferida a trabalhos desenvolvidos por 

alunos de Ensino Médio do Estado de São Paulo que abordem temas relacionados à 

cidadania. É uma iniciativa do Instituto Brasileiro da Cidadania e tem o apoio do 

governo do Estado de São Paulo e de diversas empresas e entidades de Ensino da 

Rede Estadual de Educação de São Paulo e ao qual respondem as escolas 

estaduais dos municípios de Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga (LOBARINHAS, 

2008, p.16). 

A DRE-Santos recomendou-nos à Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP), da Secretaria de Estado da Educação por entender quendo 

que a proposta apresentada era abrangente o suficiente para interessar às demais 

Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo.  O despacho oficial sugeriu a 

realização de um “curso piloto” na Baixada Santista. Paralelamente, foi também 

realizado o contato com o Secretário Municipal de Educação de Cubatão que 

prontamente interessou-se pela parceria. A proposta feita nestes encontros foi a de 

formação de um núcleo de ensino onde fosse possível desenvolver, junto às escolas 

de Ensino Fundamental, atividades voltadas para as questões ambientais, 

utilizando-se das pesquisas e produções do Laboratório. Devidamente redigida, esta 

proposta foi entregue aos representantes da Educação Estadual e Municipal, 
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recebendo a denominação de Projeto Estação Ambiência. (LOBARINHAS, 2008, p. 

17). 

c) Curso Poluição e Saúde – Projetos Ambientais e a Escola 

A partir do projeto Estação Ambiência, pode-se compreender a idealização do 

terceiro projeto que a autora  apresenta: 

A princípio, para viabilizar o Projeto Estação Ambiência, foi oferecido um 

curso aos professores de Ensino Fundamental e Médio, com aulas ministradas, em 

sua maioria, pela equipe do LPAE. Com o intento de oferecer subsídios que 

proporcionassem embasamento para a compreensão ampla das propostas do 

LPAE, também contou-se com a participação de professores de áreas afins da 

Universidade de São Paulo (LOBARINHAS, 2008, p.17).  Para tanto, foram incluídas 

aulas de Metodologia de Projetos e Geografia Ambiental, além de biomonitoramento 

de Ozônio, esta última realizada mediante parceria com o Departamento de Ecologia 

do Instituto de Botânica de São Paulo.  Estas ações combinadas apontam para a 

prática interdisciplinar. Isto é: 

 

 

A interdisciplinaridade na formação profissional requer competências 
relativas às formas de intervenção solicitadas e às condições que 
concorrerem para o seu melhor exercício. Neste caso, o 
desenvolvimento das competências necessárias requer a conjugação 
de diferentes saberes disciplinares. Entenda-se por saberes 
disciplinares: saberes da experiência, saberes técnicos e saberes 
teóricos interagindo de forma dinâmica sem nenhuma linearidade ou 
hierarquização que subjugue os profissionais participantes. 
(BARBIER, 1996; TARDIFF, 1990; GAUTHIER, 1996 apud 
FAZENDA, 2008, p. 23). 

 

 

Neste ponto, observa-se a diferença de posturas dos dirigentes municipais e 

estaduais em relação à permissão para participar do curso. 

O objetivo do primeiro momento era sensibilizar e, em seguida, dar o suporte 

teórico necessário para o desenvolvimento de projetos, a serem realizados com os 

alunos, orientados pelos professores capacitados. Foi, então, enviado um convite às 

escolas de ambas as redes de ensino, sendo que os professores da rede municipal 
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tiveram dispensa de ponto para participação no curso, o mesmo não ocorrendo na 

rede Estadual, em que os professores interessados em participar deveriam fazê-lo 

fora de seu horário de trabalho.  

Intitulado  de Poluição e Saúde – Projetos Ambientais e a Escola (PoSPAE), o 

curso foi oferecido a professores do Ensino Fundamental e Médio, de quaisquer 

áreas do conhecimento, com uma carga horária de 64 horas, sendo 40 horas 

presenciais – 10 encontros semanais de 4 horas cada – e 24 horas na escola, para 

desenvolvimento dos projetos. 

A DER-Santos cedeu o espaço de uma de suas escolas em Cubatão, a EE 

José da Costa, para a realização das aulas teóricas e a Secretaria de Educação 

(SEDUC) de Cubatão ofereceu alimentação, além de ter se responsabilizado pelo 

transporte dos professores ministrantes (LOBARINHAS, 2008, p. 18). A estruturação 

do curso baseou-se em possibilitar que os professores participantes tivessem uma 

noção dos principais estudos que são desenvolvidos pelo LPAE. 

Lobarinhas (2008) apresenta os resultados observados entre os dois projetos 

acima destacados e ao analisar o projeto Coração Roxo, registra: 

 

Quando comparamos os objetivos propostos e os objetivos 
alcançados entre as duas ações aqui analisadas de parceria do 
LPAE com escolas de Ensino Básico, observa-se uma grande 
discrepância. No caso do Projeto Coração Roxo, entendemos que 
esta pode ser considerada como uma das experiências mais bem 
sucedidas do LPAE em Educação Ambiental e em CPC de 
Participação Pública Educacional.  

Mantido ao longo dos últimos seis anos e ainda em atividade, vem 
alcançando  educadores, educandos e comunidade de uma forma 
dialógica e constante. O Projeto Coração Roxo não tem entre os 
seus objetivos formar pesquisadores, mas todo ele só pode 
acontecer a partir do entendimento e desenvolvimento de 
metodologias de pesquisa por parte dos alunos. Bem diferente de 
“treinar técnicos”, o Projeto tem se mostrado capaz de promover 
estímulos aos estudantes para que estes mantenham-se 
participativos e atuantes. (p.114). 

 

 

Ao efetuar a análise do Projeto Estação Ambiência, a pesquisadora conclui 

que houve uma série de pontos positivos, não só sob a ótica do modelo de CPC 
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mencionado, como mostra-se em consonância com diversos e atuais teóricos da 

área de formação de professores.Porém, algumas dificuldades importantes também 

surgiram. A primeira a ser contornada, precisou contar com disponibilidade e 

investimento de tempo por parte da chefia do LPAE, refere-se às negociações com a 

rede estadual de ensino. 

Neste trecho, observam-se pontos que impedem uma educação 

emancipatória, pois a administração pública ainda segue a hierarquia dos níveis de 

poder.  Mesmo com este elemento dificultador, o número de inscritos foi considerado 

satisfatório demonstrando interesse das escolas pela proposta apresentada. Pode-

se concluir, tanto através da assiduidade mantida durante os dez encontros como 

das avaliações realizadas durante e após o curso, que o interesse foi mantido e as 

expectativas dos participantes foram atendidas. A partir deste ponto podemos 

analisar o compromisso do professor. 

A complexidade dos projetos elaborados é um claro indicador do desejo dos 

professores em levarem para suas escolas as informações e saberes recebidos e, 

consequentemente, divulgarem nas suas comunidades escolares as pesquisas 

realizadas pelo LPAE. No entanto, se o curso em si pode ser considerado como uma 

ação bem sucedida, já a continuidade proposta pelo Projeto Estação Ambiência foi 

conseguida quase que exclusivamente através do engajamento de poucas técnicas 

ou conceitos neles utilizados. 

Naturalmente, priorizaram-se aqueles que apresentaram alguma viabilidade 

de ser desenvolvido, parcial ou totalmente, dentro das escolas. Foram realizadas 

várias aulas teóricas e práticas e também foi proporcionada uma visita ao 

Laboratório, a fim de que os professores participantes tivessem um contato direto 

com os conhecimentos produzidos naquele espaço para melhor se apropriarem de 

todas as explanações que vinham sendo feitas até então. 

Os objetivos propostos pelo Projeto Estação Ambiência podem incluir nossa 

categoria de Integridade ecológica: procura incentivar o professor em compreender-

se como parte da Terra e desenvolver projetos e ações pautados nos princípios da 

Carta da Terra com diretrizes para resguardar e reparar a integridade ecológica do 

planeta e na  sustentação à vida. E sobretudo cuidar da 
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[...]  saúde da biodiversidade do planeta. Os princípios da Carta da 
Terra fornecem uma estrutura para lidar com problemas ambientais, 
tais como a proteção de espécies ameaçadas de extinção, a redução 
da poluição e como lidar com mudanças climáticas. (GADOTTI, 
2010, p. 88). 

 

 

Estas experiências apontam para a necessidade de um profissional, com 

experiência tanto em metodologia científica como em prática pedagógica, que possa 

fazer a intermediação entre o centro de pesquisa e as escolas. Como pode ser 

observado nos registros sobre o final do curso, havia uma expectativa unânime e 

vontade manifesta pelos professores em dar continuidade às atividades em parceria 

com o LPAE. 

Todos os cientistas que estiveram presentes deixaram formas de serem 

contatados e a chefia do LPAE se disponibilizou insistentemente em auxiliar no que 

fosse necessário (LOBARINHAS, 2008, p.117) para a manutenção dos projetos. 

Porém, com a impossibilidade de se manter a intermediação no período letivo 

subsequente ao curso, nenhum dos projetos originais teve prosseguimento.  

Verificamos que a Educação emancipatória de Freire (2007) não é um 

processo simples de ser atingido, pois nas palavras do autor é intencionar a 

consciência de si em estar sendo. Refletir sobre estar no mundo ligado a uma ação 

coerente sobre o meio. Quando não se tem compromisso, o sujeito está imerso na 

realidade e impossibilitado de se comprometer e só quando é capaz de sair do seu 

contexto, de sair de si mesmo, para ser um sujeito histórico, é capaz se transformar. 

Esse é o homem concreto, capaz de refletir e conscientizar-se do compromisso 

profissional. Capaz também de operar e transformar a realidade já que a   “[...] ação 

e reflexão, como substituintes inseparáveis da práxis são a maneira humana de 

existir”, ou como mais além registra: “Quando o homem está impedido de atuar e 

refletir, ele está ferido em si mesmo, pois a existência humana só existe na 

concretude na ação”. (2007, p. 17). 

No entanto, tanto no Projeto Coração Roxo, como no Curso PoSPAE, ambos 

em que a intermediação pelo profissional educador/cientista se manteve ininterrupta, 

os objetivos iniciais foram alcançados.  Outra questão que se apresenta é a 

importância de se promover e facilitar aproximação da universidade com as escolas 
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de Ensino Básico. Como ficou claro, os profissionais de ambas as instituições 

estavam interessados no trabalho em conjunto. 

Entende-se que uma complexa rede de motivos deve ter contribuído para isto. 

Compreendê-los e apontá-los demanda em novos estudos, no entanto, com os 

dados obtidos por este estudo, observa-se que tanto universidade como as escolas 

tendem a se beneficiarem com esta parceria. A primeira através da comunicação 

pública de seus trabalhos, de suma importância. Quanto às escolas, esta parceria   

pode servir como um auxiliar nos processos de ensino/aprendizagem graças ao 

suporte e respaldo oferecido pela universidade  

Segundo Lobarinhas, houve uma previsão de que este projeto, teria 

continuidade até 2008, com a finalidade de analisar a água do rio 

Cubatão,emrpegando a mesma técnicave bem como mantendo a divulgação de 

seus resultados à comunidade (LOBARINHAS, 2008, p. 117).  

Em suma, é possível e também de interesse, tanto de professores como de 

cientistas, o intercâmbio de forma continuada entre os centros de produção científica 

e a escola básica. Entretanto, a estruturação das redes públicas de ensino não 

estimula tal prática, dificultando a implantação ou continuidade de iniciativas deste 

porte. Para que se tornem viáveis, é necessário um profissional responsável pela 

intermediação do processo. 

Para analisar este ponto do trabalho de Lobarinhas, optamos pela categoria 

Concepção libertadora da educação quando definimos por uma nova lógica do poder 

com participação democrática dos integrantes. Os partidos, governantes e empresas 

não ditariam mais as regras, mas seriam compartes como os demais, em favor a 

uma causa comum “[...] concepção libertadora da educação, a educação como um 

„direito social universal’, ligado a condição humana.” (GADOTTI, 2009, p. 27, grifo do 

autor). Uma educação permanente, não só no período obrigatório por lei, mas um 

movimento celebrado na cooperação, na inclusão, na ecologia dos saberes. 
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         3.3.3.5 Análise da tese de Campina (2009) 

 

 

A análise de conteúdo da segunda tese - EDUCAÇÃO AMBIENTAL: análise 

de uma experiência com alunos de uma escola pública no município de Cubatão/SP, 

defendida por Nilva Nunes Campina na Faculdade de Medicina USP em 2009, 

realizado junto ao “Projeto Coração Roxo de Biomonitoramento e Educação 

Ambiental, realizado pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da 

Faculdade de Medicina da USP em parceria com a Escola Estadual Prof. José da 

Costa em Cubatão, São Paulo [...] teve como objetivo a participação de alunos em 

[...] um processo de investigação e produção de conhecimento da realidade 

ambiental local, por meio do biomonitoramento do ar preparando-os para 

desenvolverem uma atitude crítica e participativa na sua comunidade.” (CAMPINA, 

2009, Resumo). O método foi uma análise qualitativa do na perspectiva da pesquisa-

ação, de forma a identificar as concepções de Educação Ambiental presentes nas 

suas ações.” Buscou responder as seguintes questões: 

 

   

[...] é possível uma proposta de Educação Ambiental na parceria 
escola-universidade? Quais as possibilidades e desafios para a 
escola e para a universidade? Que impactos a proposta realizada 
trouxe aos alunos envolvidos? Como essa proposta se articula com 
as discussões atuais no campo da Educação Ambiental?” 
(CAMPINA, 2009, Resumo).  

 

 

A pesquisa foi fundamentada em três concepções de EA: Educação 

Ambiental Conservadora, Pragmática e Crítica. 

A princípio, a proposta de intervenção em EA do LPAE se preocupava 

exclusivamente com a transmissão de conhecimentos técnico-científicos já 

desenvolvidos no laboratório, como instrumentos para realização de uma 

investigação do meio ambiente no sentido restrito de aprimorar o ensino de 

Ciências. Contudo, no desenvolvimento do projeto, observou-se a necessidade de 

buscar referenciais de EA para nortear e ampliar as ações de intervenção para que 
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não se restringissem à mera transmissão de conhecimento de uma técnica de 

laboratório e, sua reprodução. Nesse sentido houve a incorporação parcial da 

perspectiva crítica na proposta do LPAE. Isso se verificou na busca pelos 

referenciais de EA. Em Silva essa mesma idéia é encontrada quando a autora afirma 

que EA crítica é a mais pertinente para o contexto escolar, pois atribui “papel 

fundamental a dimensão política e à práxis educativa. (p. 95). 

Campina (2009), ao apresentar o quadro sobre as concepções da EA 

desenvolvidas na tese de doutorado de Silva (2007 apud CAMPINA, 2009), propõe 

uma análise baseada em três categorias de concepções de educação ambiental: 

Educação Ambiental Conservadora, Educação Ambiental Pragmática e Educação 

Ambiental Crítica. Ela demonstra uma preocupação com a construção dos saberes 

dos alunos por meio da interdisciplinaridade, com o objetivo de trabalhar uma cultura 

ecopedagógica. 

Registram-se aqui, apenas os procedimentos que foram empregados para 

obtenção de dados para a pesquisa.  

Reuniões: No início, o grupo se reunia uma vez por semana para discutir as 

ações. Com o tempo, as reuniões passaram a ser quinzenais. Nas reuniões 

realizavam o planejamento das ações, discutiam o cronograma do biomonitoramento 

e as atividades do grupo.  

Ecopedagogia e Ecologia dos saberes: Foram empregados como 

procedimento da pesquisa, os princípios da Ecopedagogia, que tem como objetivo 

projetos sociais e ambientais, por meio do diálogo e construção do conhecimento na 

promoção da ecologia dos saberes e uma educação sustentável, possibilitando ao 

aluno o pensamento crítico voltado para consciência local e planetária. 

O curso de biomonitoramento foi dividido em quatro etapas distintas com a 

finalidade de instrumentalizar os alunos, para uso das técnicas do bioensaio. 

Técnica escolhida para realizar as leituras e contagem das células. Na primeira 

etapa do curso, foram ensinadas as técnicas do bioensaio. Na segunda etapa, o 

treinamento das leituras. Na terceira etapa, o aperfeiçoamento das leituras. Na 

última,realizou-se a padronização das leituras das lâminas, para que os alunos 

responsáveis pelas leituras tivessem um modelo único de leitura.” (CAMPINA, 2009, 

p. 25). 
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Quanto à realização do projeto foi elaborado um mapeamento da cidade, a 

fim de se observar a proximidade ou distância do pólo industrial, presença ou não de 

vias rodoviárias e trânsito local intenso. Foram escolhidos sete bairros para a 

instalação das estações de biomionitoramento. 

Em 140 vasos do tipo jardineira, foram cultivadas as plantas que foram 

distribuídas em cada uma das estações Cada estação contou com a exposição de 

vinte vasos de plantas. Foi realizada a distribuição das plantas e a coleta mensal das 

inflorescências e foram realizadas três coletas.  Após o término das coletas 

realizaram-se as leituras das células e a contagem dos micronúcleos. As análises 

estatísticas dos resultados foram realizadas pelos pesquisadores do LPAE, e, 

posteriormente, discutidas com os alunos. 

Educação emancipatória: Campina, em seu trabalho, demonstra uma 

preocupação constante com compromisso da emancipação e transformação com 

ética, em favorecer o bem estar comum. Não só, uma educação transmissora do 

conhecimento com práticas individuais e competitivas, mas um projeto 

compromissado com a qualidade de vida da comunidade.  No intuito de promover o 

acesso a novos saberes, a pesquisadora descreve a construção do site, que contou 

com uma oficina de mídia ministrada por uma jornalista, com o objetivo de informar 

aos alunos sobre a construção do site e propor a contribuição dos mesmos. 

Aulas/palestras: As aulas e palestras foram incluídas de acordo com a 

necessidade de serem abordados e ou aprofundados determinados temas. Para o 

cultivo e plantio da Tradescantia pallida, foi realizada pelos técnicos da chácara 

Onuki uma aula sobre plantio, cultivo e manutenção das plantas. Uma palestra com 

a Promotora do Meio Ambiente de Cubatão, Drª Liliane Garcia, que abordou o 

cenário de contaminação ambiental passado e presente da cidade, uma aula com o 

Prof. Dr. Luiz A. A. Pereira, pesquisador do LPAE, sobre os problemas de poluição 

ambiental e a saúde das pessoas. Entrevista com o pesquisador acadêmico Dr. 

Paulo Saldiva. Essa entrevista foi realizada, para que os alunos conhecessem um 

pesquisador da área ambiental e para utilizar as informações no site do projeto. 

Equalização de oportunidades: Uma forma de equalização de 

oportunidades é a conscientização dos direitos do cidadão. Campina faz um breve 

estudo sobre a evolução da educação ambiental e as legislações que promovem a 

construção de uma consciência ambiental e o respeito à Terra. A equalização de 
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oportunidades passa inicialmente pela garantia legal, que só por si não basta, mas  

as leis são pontos que marcam o desejo de uma nação e seu compromisso. 

Sigamos este processo histórico: 

 

Em 1977, na Geórgia, deu-se o Primeiro Congresso Mundial de 
Educação Ambiental (Conferência de Tbilisi), No Brasil, a EA 
aparece em diversos textos legais anteriores às conferências 
supracitadas. Em 1965, o Código Florestal foi instituído pela Lei 
4.771, estabeleceu no art. 43, a Semana Florestal a ser comemorada 
obrigatoriamente nas escolas. Como política pública, foi instituída 
desde 1981, com a edição da Lei 6938/81, que previa a inclusão da 
EA em todos os níveis de ensino. Na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, o artigo 225, parágrafo 1°, inciso Vl, 
estabelece que seja da competência do Poder Público „promover a 
Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para preservação do meio ambiente‟. Na 
Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, 
realizada no Rio de Janeiro, em 1992, cidadãos de 170 países 
assinaram tratados nos quais se reconhece o papel central da 
educação para a „construção de um mundo socialmente justo e 
ecologicamente equilibrado.” (CAMPINA, 2009, p.31) [...] o que 
requer „responsabilidade individual e coletiva em níveis local, 
nacional e planetário‟. Paralelamente à conferência, ocorreu o Fórum 
Global em que se estabeleceu o tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, definindo o 
marco político do projeto pedagógico da EA, esse tratado está na 
base da Formação da Rede Brasileira de Educação Ambiental; Em 
1998, o Ministério da Educação e Desporto (MEC) publica os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como proposta de 
reorientação curricular da Secretaria de Educação Fundamental 
desse ministério, que insere meio ambiente como um dos seis temas 
transversais.  Em 1999, foi promulgada a Lei Federal nº 9795, que 
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, posteriormente 
regulamentada por meio do Decreto nº 4281, de 25 de junho de 
2002. O Art. 4º da Lei 9795/99 estabelece como princípios básicos 
da EA: I- o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
II- a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio econômico e o 
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III- o pluralismo de idéias 
e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
trandisciplinaridade; IV- a vinculação entre a ética, a educação, o 
trabalho e as práticas sociais; [...] V- a garantia de continuidade e 
permanência do processo educativo; VI- a permanente avaliação 
crítica do processo educativo; VII- a abordagem articulada das 
questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; VIII- o 
reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual 
e cultural. O Art. 5º da Lei 9795/99 estabelece como objetivos 
fundamentais da EA: I- o desenvolvimento de uma compreensão 
integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 
sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;II- a garantia de 
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democratização das informações ambientais;III- o estímulo e o 
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social; IV- o incentivo à participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 
ambiente, estendendo-se a defesa da qualidade ambiental como 
valor inseparável do exercício da cidadania; V- o estímulo à 
cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade 
e sustentabilidade; VI- o fomento e o fortalecimento da integração 
com a ciência e a tecnologia; VII- o fortalecimento da cidadania, 
autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos 
para o futuro da humanidade. (p. 32, grifos do autor). 

 

 

Após a análise dos estudos de Campina, surgiu uma série de indagações: 

será que a humanidade poderá mudar em quarenta anos sua ideologia a ponto de 

propor novas legislações sobre a Educação Ambiental? Mesmo quando a história  

comprova  que durante milênios, foi entalhada na alma do homem, como verdade 

absoluta, que ele é a imagem e semelhança de Deus, o único ser pensante na Terra 

e  que veio para dominar os demais seres. A educação das novas gerações se dá 

com uma visão antropocêntrica. Porém é a própria visão critica da Educação que 

identifica a necessidade de mudança de rumos e tenta superar esta visão.  Hoje se 

percebe o surgimento de leis e decretos e consequentemente de tendências 

pedagógicas, como as citadas por Campina neste trabalho. Será que o humano 

superará o processo autocentrado? Ou haverá agora uma corrida contra o tempo? 

Uma ação pedagógica emergencial a ser chamada de ecoagonia, porque, se não  

houver o cuidado com o que restou, a Terra sucumbirá. Será que ao se refletir sobre 

a existência do Planeta Terra e a sobrevivência dos humanos, ainda não estaria 

subjacente uma visão antropocêntrica? 

Gerenciamento de acordo com a Carta da Terra: Observou-se ainda que a 

EA desenvolvida pelo LPAE seguiu os pressupostos referenciados e produziu 

conhecimentos sobre a realidade estudada e, ao mesmo tempo, realizou um 

processo educativo e participativo para o enfrentamento dos desafios. Essa 

participação foi observada tanto na escola, na aceitação do projeto, na 

disponibilidade dos recursos e espaços necessários, no envolvimento que se deu 

por parte dos alunos. No entanto, o corpo docente não estabeleceu vínculos com 
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esse trabalho. Na Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 

onde se deu a primeira tentativa, a equipe do LPAE evidenciou a falta de 

incorporação do projeto à dinâmica escolar. A princípio, a explicação para essa 

ausência de compromisso pedagógico foi a insuficiente motivação da equipe, porém, 

a partir do avanço do trabalho na escola Prof. José da Costa, o projeto chegou ao 

final sem sua “institucionalização”, ou seja, apesar de ser um projeto desenvolvido 

na escola não se tornou um projeto da escola.” (p. 95).  

Notou-se em diversos momentos da pesquisa que ressaltaram a questão da 

importância do cuidar da Terra e do gerenciamento dos riscos ao redor da escola e 

no caso, do monitoramento da qualidade do ar. Uma forma transformadora e 

inovadora da educação, deu-se ao longo daquele processo, porém como pode ser 

constatado, ele não é citado por educadores ou pesquisadores como é determinado 

por leis e manifestos nacionais e internacionais. Mas questiona-se: como foi possível 

realizá-lo?  Verificou-se que não houve compromisso pedagógico por parte dos 

professores, neste caso podemos pensar de uma forma ingênua sobre a 

participação dos professores nesse processo, como aderentes ou não, ao projeto. 

Os professores e seus familiares respiram o mesmo ar que os alunos? É necessário 

conhecer o monitoramento para o bem comum da cidade, então o que aconteceu? 

Estariam desinteressados ou desacreditados de que é possível uma transformação 

pela educação emancipadora? Qual o poder da educação e do professor frente ao 

grande sistema eco econômico, ou eco político (se assim podemos chamar) 

envolvendo interesses financeiros ou mesmo de alguns grupos? Mas aqui não 

parece ser um caso de conscientização política, pois a autora afirma que os próprios 

professores desinteressados construíram projetos próprios sendo um deles 

premiado. 

Por fim, convém registrar que embora as concepções conservadora e 

pragmática apareçam em algumas ações, a concepção crítica predominou, 

contribuindo na formação de uma postura crítica dos alunos participantes do projeto. 

O projeto Coração Roxo foi capaz de estabelecer uma parceria entre a universidade 

e a escola. Apesar do total apoio da coordenação pedagógica, não houve o 

envolvimento dos professores em todas as fases do projeto. Apesar de a escola 

ceder espaço físico, disponibilizar aulas e eventual participação dos professores, 

não se constatou êxito nesse sentido. Em avaliação posterior, os integrantes do 
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projeto concluíram que alguns aspectos colaboraram nesse sentido. Em relação aos 

professores, ficou claro que houve um envolvimento inicial das professoras de 

Biologia e de Português, visto que ambas cederam o tempo de algumas de suas 

aulas no decorrer da segunda fase. No entanto, aquelas professoras restringiram-se 

a estarem presentes na classe, durante as atividades, assim sendo, não houve uma 

participação ativa, elas limitaram-se a expectadoras apenas. Com isso, as 

discussões e as atividades do projeto só envolveram os alunos e os pesquisadores 

do LPAE (p. 97). 

Campina constata que apesar de as concepções conservadora e  pragmática 

apareçam na escola como um todo, bem como em algumas ações, no projeto, a 

concepção crítica é a que predominou como resultado do trabalho o que contribuiu 

para a formação da consciência crítica dos alunos. Durante o decorrer da sua tese 

Campina faz uma análise sobre as concepções adotadas como práxis, no contexto 

escolar, com sujeitos comprometidos com pensar na EA , como uma construção de 

ações coerentes sobre a preservação e respeito com o Planeta Terra. A autora 

buscou aprofundar estudos que fundamentaram e orientaram sua ação pedagógica 

baseada no compromisso da educação ambiental emancipatória, com desafios 

sobre os problemas de degradação ambiental. Neste aspecto, priorizou os estudos 

de Maria Rita Avanzi sobre Ecopedagogia, os estudos de Gustavo Ferreira da Costa 

Pinto sobre Educação Ambiental Emancipatória; o de José Silva Quintas sobre a 

Educação Ambiental Transformadora e Emancipatória, e a Alfabetização Ecológica 

de Débora Munhoz. 

Apesar da participação dos docentes ter sido aquém do esperado, ressalta-se 

um aspecto positivo: a observação do trabalho dos alunos despertou o interesse 

desses professores, estimulando-os a desenvolverem projetos, e a escola, a partir 

de então, passou a ter um grupo de professores que elaboravam e desenvolviam 

seus próprios projetos, obtendo inclusive financiamento da CENP para realização 

dos mesmos. Esses professores receberam, no ano de 2005, um prêmio do 

concurso “Construindo a Nação” pelo projeto “Planejador Polivalente Jovem”, em 

que os alunos envolvidos foram os protagonistas das idéias e o professor, facilitador 

das ações.  

Outros projetos também foram elaborados e desenvolvidos naquele período, 

dentre eles: “Cientista do Amanhã”, “Arigatô Japão” e feiras de ciências. No período 
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em que o Projeto Coração Roxo foi desenvolvido na escola, o mesmo constou dos 

anexos do Plano Gestor da unidade escolar como projeto especial desenvolvido em 

parceria com a Faculdade de Medicina da USP e patrocinado pela Petrobras. (p.98) 

Observou-se que o modelo de parceria desenvolvido pelo LPAE na Escola 

Professor José da Costa pode ser melhorado desde que os projetos subsidiados 

sejam elaborados pelos próprios professores da escola. Compreende-se que 

projetos concebidos por pessoas externas à escola tendem a não ser facilmente 

aceitos pelo corpo docente. Outra perspectiva de ação que pode tornar viável um 

projeto é a presença de um profissional vinculado ao LPAE, com formação 

pedagógica que se proponha a fazer a intermediação do processo diretamente com 

o corpo docente. (p.98). 

Nas considerações finais a autora sintetiza: 

 

 

Um dos desafios aqui apresentados é permitir que alunos do Ensino 
Básico agreguem saberes acadêmicos ao seu cotidiano, de forma a 
colaborar no seu entendimento e relações com o meio ambiente. 
Contribuir para que esses se envolvam em um processo de 
descoberta e análise da realidade que os cerca, a fim de romper com 
os limites impostos pelo contexto social no qual estão inseridos, é a 
principal mensagem que se deixa por meio desse trabalho. 
(CAMPINA, 2009 p. 99). 

 

 

Ao término deste subtítulo, cabe refletir sobre alguns aspectos que 

desencadearam inquietação: A participação dos professores não ocorreu porque 

talvez não estivessem envolvidos?  Quais as variáveis para que tal fato ocorresse? 

Outra hipótese:. a tese desenvolvida por Campina preocupou-se entre outros 

aspectos com a integridade ecológica e com o compromisso com a vida Humana, 

independente do contexto escolar. Priorizou a escola por sabiamente pensar na 

conscientização e cidadania planetária e multiplicação dos saberes. O que nos faz 

pensar no porque  da  não participação dos docentes no Projeto Coração Roxo. Mas 

por outro lado, eles se envolveram posteriormente na construção de outros projetos. 

A autora justifica nesse caso a importância da elaboração do projeto pelo professor 
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ou a necessidade de um mediador pedagógico. Essa justificativa tornou-se relevante 

para reflexão entre educadores, pois o compromisso profissional segundo Paulo 

Freire e os princípios da Carta da Terra de onde se deve ressaltar o Item I:” 

Respeitar e cuidar da comunidade da vida‟. E o subitem:” Construir sociedades 

democráticas que sejam justas participativas, sustentáveis e pacíficas.” A 

combinatória destas orientações  já revelam a grande dificuldade das relações 

humanas. Daí a pergunta que não cala: Precisamos ser sempre os autores dos 

projetos? Lógico, ser o idealizador é sempre bom, mas às vezes não podemos ser  

colaboradores, cooperadores ao invés de líderes?  Ajudarmos na construção do bem 

comum num protagonismo partilhado? Estudamos e lemos interdisciplinaridade, mas 

não sabemos vivê-la. Abdicar do eu para nós é o ato mais difícil de ser vivenciado 

nas relações humanas. Para um gerenciamento de riscos necessitamos dos estudos 

de diversas áreas e a escola é a terra fértil para desenvolver  “alimento vida”, não há 

possibilidade de recusa ou posse para alguns, sobre os saberes. As preocupações 

que inquietam são: Hoje a escola parceira em Cubatão, ainda realiza Projeto 

Coração Roxo de Biomonitoramento e Educação Ambiental realizado pelo LPAE?  

Os alunos na atualidade investigam e conhecem a realidade ambiental local, por 

meio do biomonitoramento do ar? Os alunos na escola apresentam uma atitude 

crítica e participativa na sua comunidade? Só uma outra pesquisa daria conta desta 

questão. Mas se realmente tivermos nas nossas almas o que Cortella nos ensina, 

com certeza nem precisaríamos questionar, porque, pelo bem comum, o Coração 

Roxo  deverá estar batendo dentro de cada aluno, docente e gestor. 

 

 

A ética é, antes de mais nada, a capacidade de protegermos a 
dignidade da vida coletiva [...] Nós só somos humanos com outros 
humanos. A nossa humanidade é compartilhada. Ser humano é ser 
junto, isso significa que é preciso que saibamos que a nossa 
convivência exige uma noção especial da nossa igualdade de 
existência o que nos obriga a afastar do ponto de partida qualquer 
forma de arrogância.  (CORTELLA, 2010, p. 117). 
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         3.3.3.6 Dissertações de Mestrado em Educação no município de Santos 

 

 

Nesta terceira etapa, direciona-se o olhar à produção científica realizada no 

município de Santos, no programa de pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado em 

Educação, onde a busca realizou-se nas plataformas CAPES e UNISANTOS e 

foram encontradas 133 dissertações direcionadas à Educação e Formação. 
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Quadro 8 – UNISANTOS – Mestrado em Educação  

 

UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Clayton Diogenes 
Ribeiro 

Estado do conhecimento da educação de jovens e adultos no Brasil: um 
balanço de teses e dissertações (1999-2006) 

Políticas educacionais 

Angela Maria Martins 

2009 

Fabiana Santos Costa 
Jovens afro-brasileiros: expectativas sobre o ensino técnico e o mercado 
de trabalho de alunos da Ete Dona Escolástica Rosa 

Mercado de trabalho 

2008 Sandra Faria Fernandes 
O ensino técnico de nível médio e a inserção dos jovens no mercado de 
trabalho: o (in)certo futuro 

Mercado de trabalho; 
trajetórias e expectativas 

profissionais 

Waldemar de Oliveira 
Júnior 

A formação do professor para a educação profissional de nível médio: 
tensões e (in)tenções 

Formação de 
professores 

Eva Cristina de Carvalho 
Souza Mendes 

A gestão em unidades de educação infantil: um estudo de caso 
Políticas educacionais e 

gestão pedagógica e 
administrativa 

2007 

Maria do Carmo Luiz 
Caldas Leite 

Los valientes: a formação de professores na escola secundária básica 
em Cuba 

Reforma educacional 2006 

João Carlos Silva A dinâmica da gestão da escola pública: uma análise de processo 

Gestão da escola 
pública; rede estadual 
paulista; comunidade 

escolar 

2005 

Fatima Cristina Pires 
A educação indígena no Brasil: legislação, políticas indigenistas e as 
escolas de Peruíbe 

Educação indígena 

Irene Jeanete Lemos 
Gilberto 

2009 

Leandro Fabrício 
Campelo 

Territórios virtuais: reflexões sobre educação à distância numa lista de 
discussão de geografia 

Educação à distância; 
ensino de geografia 

2009 

Tereza Cristina Shimizo 
Chagas 

A informática no ensino fundamental para desenvolvimento de projetos: 
o que pensam os professores orientadores 

Projetos de 
aprendizagem; 

informática educativa 
2009 
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Continuação Quadro 8 
 

UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Bernadete Rezende de 
Souza Ribeiro 

A presença do pedagogo de patrimônio histórico no estuário 
Santos/Guarujá 

Patrimônio histórico 

Francisca Eleodora 
Santos Severino 

2009 

Diogo Alves Sampaio 
Educação e Cultura: Um olhar sobre o Projeto de Jornada Ampliada no 
Município de São Vicente/SP 

Educação, cultura, 
jornada ampliada 

Janete Netto Bassalobre 
A inclusão escolar de crianças procedentes de segmentos marginais: 
estudo de caso de uma unidade municipal situada na região 
retroportuária de Santos 

Inclusão escolar 2008 

Katia Silene de Araujo 
Educação e cultura de jovens no universo da escola: discurso e valores 
dos alunos da E. E. Pastor Alberto Augusto - São Vicente 

Cultura e valores 

2007 

Liara Ferraz Conte Aps 
O docente frente às novas tecnologias de informação e comunicação: 
analisando um campo de tensão 

Formação continuada 

Adriana Praxedes 
Monteiro Bastos 

A publicidade no contexto da sala de aula 

Educação e 
comunicação; prática 

docente; indústria 
cultural 

2005 Adriano Luiz de Almeida 
Carneiro 

(Re) apropriações da obra de Pierre Bourdieu no campo educacional 
brasileiro (anos 90 a 2003) 

Educação e reprodução; 
filosofia da educação 

Elisangela Zaborski 
Laurentino 

A metamorfose do saber na sociedade midiática: as mídias interativas 
como mediadoras do processo ensino-aprendizagem na transformação 
da prática pedagógica 

Educação fundamental; 
educação infantil; mídias 

interativas 

Everardo Furtado de 
Oliveira 

Jovens em conflito com a lei no município de Santos: uma linha de 
prevenção através da educação 

Competência social; 
educação afetiva; 

violência Francisca Eleodora 
Santos Severino 

2005 

Rosilene Morales Conexões neurais e processos de aprendizagem 
Processos de 

aprendizagem; conexões 
neurais 
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UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Wilson Dias da Silva 
O Instituto D. Escolástica Rosa: a gestão de Pedro Crescenti (1934 a 
1945) 

Formação de 
professores 

Maria Apparecida Franco 
Pereira 

2010 

 

2009 

André Luiz Meirelles Colégio Canadá: memória dos prof. na voz dos alunos (1934-1962) Vida de professores 

Danielle Lopes Aguiar 
A história e a educação em Santos na visão do professor Nelson Salasar 
Marques: imagens de um mundo submerso 

História da cidade 

Adilson Luiz Gonçalves 
Entre o presencial e o virtual: percepções de professores do ensino 
superior sobre a utilização de ferramentas de comunicação a distância e 
suas implicações no trabalho docente 

Trabalho docente 

Irene Jeanete Lemos 
Gilberto 

2008 
Antonio Reinaldo 

Navarro 
Interações na prática de docentes do ensino superior: percepção dos 
formadores sobre os saberes docentes 

Formação docente 

Maria de Lourdes Alves 
Pereira. 

A Leitura Digital na Percepção de Alunos e de Professores de Letras - 
01/06/2008 

Leitura digital, novas 
tecnologias, formação 

inicial 

Daiane do Amaral. 
Os desafios do professor de língua inglesa no Ensino Médio: entre a 
realidade educacional e as possibilidades pedagógicas oferecidas pelas 
tecnologias educacionais 

Educação e tecnologia; 
interatividade 

2007 Evani Magalhães Barros 
Arantes Correa 

Memórias da Escola Canadá: participação Estudantil nas Décadas de 
1950 e 1960 

Memórias de escola; 
Escola Canadá; 

participação estudantil 

Roselayne Duarte 
Ammirabile 

Ensino médio em rede: propostas de leitura na percepção de 
professores do ensino médio 

Formação continuada 

André Luís Marques 
Ferreira Rittes 

As histórias em quadrinhos na escola: a percepção de professores de 
ensino fundamental sobre o uso pedagógico dos quadrinhos 

Educação e mídia 2006 

 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20082033020019004P6
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20082033020019004P6
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Continuação Quadro 8 
 

UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Dalva Mendes 
Fernandes 

O papel do educador nas áreas de pobreza frente à exclusão social e 
digital 

Educação e inclusão; 
tecnologia; áreas de pobreza 

Irene Jeanete Lemos 
Gilberto 

2005 

José Hermenegildo da 
Silva 

A Geografia do Turismo e a formação do professor; aspectos formativos 
na percepção dos professores de Geografia 

Formação de professores; 
prática docente; Geografia do 

turismo 

Maria Cristina Pinto 
Tuzzolo Vidaller 

A utilização da informática na prática pedagógica: um estudo sobre as 
percepções dos docentes do ensino fundamental 

Informática educacional; 
ensino fundamental; formação 

de professores 

Melissa Elias Viana 
A escola do futuro nas amarras do passado: um olhar sobre as 
percepções dos professores quanto ao uso das tecnologias integradas à 
educação 

Tecnologia educacional; 
formação de professores; 

ensino fundamental e médio 

Renata Valente Ferreira 
Vilela 

Educação e música: a música popular na formação dos jovens do ensino 
médio 

Educação e linguagem; 
música; ensino fundamental e 

médio 

 Luciana Pierry Cardoso A educação moral: um olhar sobre a educação infantil Educação moral; criança 
Jefferson Ildefonso 

da Silva 
2005 Maria Lucia Espinar 

Bueno de Camargo 
Formação Profissional em tempos de Globalização; recuperação da 
educação e formação humana e cidadã  

Globalização; educação para 
o trabalho 

Paulo Bueno Guerra 
Educação ambiental em Cubatão: das diretrizes legais às práticas 
pedagógicas 

Educação ambiental; práticas 
pedagógicas; gestão escolar 

Maria Angélica 
Rodrigues Martins 

2010 

Beatriz Quaglia Pereira 
Inferências sobre a educação ética e moral a partir de Yves de La Taille: 
os sentimentos de auto-estima e auto-respeito em respostas de 
professores a situações simuladas no convívio com estudantes 

Formação ética e moral 2008 

Rejane Maria Emilio 
Ensino de língua inglesa no ensino fundamental: aproximação às 
representações sociais de professores sobre o componente curricular 

Representações sociais  

Solange Padilha Oliveira 
Guimarães 

Contribuições da dialogicidade para a construção do trabalho coletivo na 
escola 

Trabalho coletivo; 
dialogicidade 

2007 
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UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Maria da Paixão Gois 
Febronio 

Formação inicial de professores de educação infantil: que formação 
é essa? 

Formação de professores; teoria 
e prática 

Maria Amélia do 
Rosário Santoro Franco 

2010 

Ana Virgínia de Almeida 
Carrasco 

Professor-enfermeiro: significados e profissão docente Profissão docente 

2009 

Ângela Cancherini A socialização do professor iniciante: um difícil começo Práticas docentes 

Daniella Scalet A. Braz. 
Compreendendo e transformando a prática docente: um estudo a 
partir da autoscopia 

Prática docente, pesquisa-ação 
formativa, autoscopia 

Léllis Antonio Fincatti. 
Formação e atuação do educador no município de Guarujá – 1891 a 
1950 - 

Escola, Educação, História, 
Formação 

 Andréia Santana de 
Carvalho 

Formação de professores polivalentes: um estudo a partir das 
práticas pedagógicas dos cursos normais paulistas na década de 
1950 e 1960 

Formação inicial de professores 
polivalentes e práticas 

pedagógicas 

Maria Amélia do 
Rosário Santoro Franco 

2008 

Flavio Dalera de Carli 
Reflexividade crítico-emancipatória versus prescritividade 
neoliberal: uma análise do discurso oficial para a gestão escolar 

Gestão democrática da escola 

2007 
Patrícia Sanches 

Giordano 
Educadoras de creche: limites e possibilidades de sua 
profissionalização 

Formação de docentes; políticas 
públicas 

Rosana Aparecida 
Ferreira Pontes 

A construção da autoria pedagógica na formação de educadores Formação de educadores 

José Martins Ribeiro 
Um olhar sobre o desenvolvimento profissional do professor de 
História: reflexões a partir da proposta de ensino por eixos 
temáticos 

Desenvolvimento profissional 
docente; formação inicial e 

continuada; políticas públicas 
educacionais; propostas 

curriculares. 

2006 

Aparecida Maria 
Meneguim 

A escola como lócus de educação contínua: investigando a partir 
das HTPCs 

Trabalho coletivo; educação 
contínua 

2005 
Maria Lúcia dos Santos 

Machado 

Formação contínua: o caminho se faz ao caminhar (análise dos 
encontros de formação de professores para classes de aceleração/ 
recuperação de ciclo, em 2004, na Diretoria de Ensino de Santos) 

Formação de professores; 
educação contínua; paradigma 

de ensino 
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Continuação Quadro 8 

 

UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Kátia Maria Fernandes e 
Silva 

Lecionar: um ato de amor ou somente o exercício de uma profissão? 
Vínculo afetivo e 

docência 

Maria Apparecida Franco 
Pereira 

2008 

Eliane Guimarães de 
Campos Prates 

O perfil de uma cidade: o esporte feminino escolar na década de 1950 Educação física 

Lizete Moraes Aprendizagem por projetos: possibilidades na escola pública Trabalho com projetos 

Marcio Brasil 
O grupo escolar Visconde de São Leopoldo e a escolarização de Vila 
Macuco durante a Primeira República 

História das instituições 
escolares 

Maria Vera Pereira 
Skitnevsky 

O desafio das relações entre escola e comunidade: E.E. Profª Gracinda 
Maria Ferreira, da Cidade de Santos (1986-1997) 

Ações pedagógicas 

Melissa M. S. Caputo Eunice Caldas: uma voz feminina no silêncio da história (1879-1967) Educação feminina 

Valéria Diniz Toledo 
Inclusão social e arte na educação não-formal: a experiência do Instituto 
Arte no Dique 

Inclusão social 2007 

Marina Tucunduva 
Bittencourt Porto Vieira 

Asilo de órfãos de Santos: assistência à infância desvalida 1889-1914 Assistência à infância 

2006 
Raquel dos Reis Silva 

Dias 
Educação e depressão infanto-juvenil: uma abordagem na periferia da 
região portuária de santos 

Depressão infanto-
juvenil; cotidiano escolar 
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UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Denise Mattos Marino 
Educação na sala de visitas: testemunhos de uma educadora alemã em 
São Paulo, no século XIX 

História da educação; 
história das idéias 

pedagógicas; políticas 
públicas 

Maria Apparecida Franco 
Pereira 

2005 

Eliana Bruno Ferreira de 
Almeida 

O significado de participação da família na vida escolar das crianças: 
construção de propostas de aproximação na educação infantil. 

Escola e família; 
educação infantil; 

aprendizagem 

Elisabete Reis Aguiar A educação não-formal: socializando a criança através do lúdico 
Educação não-formal, 

socialização, jogo 

Henrique Seiji Ivamoto O ideário católico na história da sociedade Visconde de São Leopoldo 
Educação; universidade 

católica; pensamento 
cristão 

Silvio Carlos Ferreira 
Escola Nossa Senhora de Lourdes: pioneirismo na integração de valores 
sociais e educacionais de crianças e adolescentes enfermos em Santos 

Educação, escola, 
hospital, menor 

incapacitado físico 

Thais dos Santos Lucas 
O trabalho e as profissões na organização do processo pedagógico: 
possibilidades e limites 

Ação docente; educação 
básica; trabalho escolar 
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UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Cristina Maria da 
Conceição Dias 

Representações de professores de língua portuguesa sobre literatura e 
formação de leitores 

Representações de 
professores 

Maria de Fátima Barbosa 
Abdalla 

2010 
Sandra Mara Santos de 

Andrade 
Representações sociais dos estudantes dos cursos de licenciaturas 
sobre seus bons professores 

Representações sociais 

Adauto Galvão da 
Rocha 

Representações sociais sobre novas tecnologias da informação e da 
comunicação: novos alunos, outros olhares 

Representações Sociais 2009 

Janaína Cezar de Souza 
e Silva 

As representações sociais do aluno do Ensino médio: o contexto escolar 
sob o olhar do aluno 

Representações sociais 

2008 
Sheila Santos Costa 

Brancatti Borges 
A identidade do professor do EM: autoconhecimento e conscientização 

Saberes e trabalho 
docente 

Silvia Maria Coelho Mota Escola de Tempo integral: da concepção à prática 
Prática docente; oficinas 

curriculares 

Mônica Ribeiro Falcão 
As relações entre o ensinar e o aprender: o professor como mediador no 
processo ensino-aprendizagem 

O papel do professor 

2007 
Renato Hugo de Felice 

Filho 
O professor e suas representações: como sua imagem é vista no 
cotidiano da sala de aula 

Representação docente; 
identidade profissional 
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UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Maria Celeste de Jesus 
Mendes 

Práticas significativas de professores bem-sucedidas: a voz do aluno do 
ensino médio 

Formação docente e 
práticas significativas 

Maria de Fátima Barbosa 
Abdalla 

2006 

Rosemere Rosemira da 
Silva Pêgas 

Os desafios da formação: o enfermeiro no contexto hospitalar Formação continuada 

Edna Zarino Jorge Alves 
Da formação em psicologia: o problema da evasão: um estudo de caso 
na Universidade Católica de Santos 

Evasão, identidade; 
formação; escolha e 

profissão 

Flavia Henriques Do orientar ao estudar: a relação prática com o saber 
Ato de estudar; relação 

com o saber; 
aprendizagem 

Marcos Roberto 
Bittencourt 

Formação de professores de fisioterapia: um estudo a partir das 
percepções de professores sobre seus saberes e práticas 

Formação docente; 
fisioterapia; saberes e 

práticas docentes 

2005 

Maria Rita Carrijo 
Rodrigues 

Reflexões sobre a linguagem do corpo: um caminho possível para 
compreender as dificuldades de aprendizagem 

Linguagem do corpo; 
aprendizagem 

Neuza Fernandes 
Coutinho 

Professor farmacêutico: da escolha à identidade profissional 
Formação farmacêutica; 

formação docente; 
identidade profissional 

Sueli Maria Preda dos 
Santos Torres 

Perspectivas para o ensino de enfermagem a partir das necessidades e 
expectativas dos alunos: um estudo de caso na UNISANTOS 

Ensino de enfermagem; 
formação do enfermeiro 
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UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Isabel Cristina da Costa 
Kistner 

O professor e a pesquisa: uso em sala de aula 
Aprendizagem 

significativa 

Maria Helena Bittencourt 
Granjo 

2008 

Maisa de Almeida Braga Grupo escolar Dr. Cesário Bastos: memórias da escola e da cidade História 

Marcus Vinicius O. A. 
Batista 

Giz de cor: um olhar de professores negros sobre as relações raciais na 
escola pública 

Professores  

Maria Lucia Siqueira 
A implantação da Escola da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco: 
história da Instituição nas suas primeiras décadas de funcionamento 
(1969-1989) 

Historia da instituição 

Mário Alberto Pinto 
A educação matemática no ensino primário na década de 1940: o 
arquivo escolar da E.E. Barnabé-Santos-SP 

Disciplinas escolares 

Ana Maria Pereira 
A educação no cotidiano popular: um estudo das diferenças entre os 
modos de educar da família e da escola 

Práticas educativas 

2007 Maria Lúcia Dondon 
Salum Silveira 

A indisciplina em sala de aula: o que pensam professores e alunos Indisciplina escolar 

Tânia Vieira Dias 
Diretor e comunidade na construção da "Boa Escola”: desafios a 
enfrentar 

Gestão democrática 2006 

Denise Maria Almada de 
Oliveira Pinto 

O registro como instrumento de reflexão do educador 
História da educação; 
documentos; registros; 

diário de classe 

Maria Helena Bittencourt 
Granjo 

2005 

Edna Gobetti Vieira 
Coelho 

Avaliação: lembranças do passado, história no presente (experiência de 
professores) 

Educação e cultura; 
História; avaliação 

Juan Andrés Baquedano 
Jiménez 

O ensino técnico profissionalizante na baixada santista no mercado de 
trabalho 

Ensino técnico; mercado 
de trabalho; 

Maria Carmen Lopes da 
Silva 

O espaço reservado para o ensino da matemática no curso de 
pedagogia: um estudo sobre a formação de professores das séries 
iniciais 

Formação de 
professores; ensino de 

Matemática 

Mirian de Fátima Q. R. 
Mendes 

A formação em serviço de professores de educação infantil; dilemas e 
perspectivas a partir da análise de casos na cidade de Santos 

História da educação; 
registro de aulas; 
educação infantil; 
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Continuação Quadro 8 

 

UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Antonio Claudio Viana 
da Silva 

Educação, (in)diferança e (de)sigualdade: um olhar sobre a questão 
racial no cotidiano escolar 

Currículo e diversidade 

Nereide Saviani 

2009 

Elaine Zipoli Martinez 
Novaes 

O coordenador pedagógico em escolas públicas da rede municipal de 
Santos/SP: contribuições nas questões da avaliação na etapa inicial do 
ensino fundamental 

Avaliação da 
aprendizagem 

2008 Humberto Hickel de 
Carvalho 

Educação técnica e formação cidadã: um estudo no Centro Federal de 
Educação Tecnológica de São Paulo - Universidade de Cubatão 

Currículo 

Zulmira Ferreira de 
Jesus Cacemiro 

Trabalho, alfabetização e inclusão social: trajetória de migrantes 
inseridos na comunidade do Areião-Guarujá/SP 

Inclusão social 

Adriana Cristina Pires 
Rial 

Avaliação da aprendizagem na educação de jovens e adultos: práticas 
correntes no ensino médio em história 

Avaliação da 
aprendizagem 

2007 
Edna Maria Gomes da 

Silva Bueno 

A dimensão pedagógica do papel do diretor na gestão escolar: análise 
do progestão - programa de capacitação a distância para gestores 
escolares da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

Projeto Pedagógico e 
dimensão pedagógica da 

gestão escolar 

Liliane Soares de 
Oliveira 

Educação física na etapa inicial do ensino fundamental: o olhar dos 
professores especialistas e regente de classes de escolas municipais de 
Cubatão/SP 

Currículo 
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Quadro 39 – UNISANTOS – Mestrado em Educação  

 

UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Mara Lúcia Caetano da 
Silva 

Dimensões da avaliação de aprendizagem: o lugar ocupado no curso de 
pedagogia 

Formação de 
professores; avaliação 

de aprendizagem 

Nereide Saviani 

2007 

Ocirema Grillo Brandão 
Pesquisa sobre Alfabetização - Análise de Trabalhos Apresentados nas 
Reuniões Anuais da Anped no período de 2000 a 2006 (23ª a 29ª RA) 

Alfabetização, EJA, 
prática docente 

Juvenal Tadeu Canas 
Prado 

Prescrição e realização do currículo: percepções de docentes e 
discentes sobre o componente curricular estágio na graduação em 
enfermagem 

Currículo e avaliação e 
formação do professor 

2006 

Marcelo Luciano Martins 
Di Renzo 

Nem Hertz, nem Marconi: ensino superior de radiojornalismo em tempos 
de internet na Universidade Católica de Santos 

Currículo 

Carlos Eduardo Mendes 
Gouveia 

Recursos didáticos para o ensino de Física no nível médio: um estudo 
de sistemas apostilados em escolas particulares da cidade de Santos–
SP 

Recurso didático; 
sistemas apostilados; 

currículo e ensino 

2005 
Claudete Terezinha 

Kretzschmar de 
Negreiros 

Currículo para formação do assistente social; análise dos processos de 
elaboração e implementação curriculares na Faculdade de Serviço 
Social da Universidade Católica de Santos 

Formação do assistente 
social; currículo serviço 

social; desenho 
curricular 

Enio de Almeida dos 
Anjos 

O enfoque dado às questões ambientais na escola: um estudo de caso 
em Santa Cruz dos Navegantes 

Educação ambiental; 
projetos alternativos; 
práticas pedagógicas 

Nereide Saviani 2005 

Luiz Maria 
A organização do trabalho pedagógico na disciplina Geografia no ensino 
médio: depoimentos de professores da Rede Estadual no Município de 
Guarujá/SP 

Trabalho pedagógico; 
seleção de conteúdo 

Maria Lucia Moreira 
Quando o professor precisa de ajuda: reflexões sobre os problemas que 
acercam professores do ensino fundamental 

Formação de 
professores; problemas 

escolares 

Roseane Marques da 
Graça Lopes 

Tecnologias educacionais, prática pedagógica e formação docente: 
estudo exploratório de Dissertações e Teses defendidas em Programas 
Brasileiros de Pós-Graduação em Educação (1972-2002) 

Tecnologia educacional; 
formação docente; 
prática pedagógica 
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Continuação Quadro 8 

 

UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Ricardo Costa 
Galvanese 

Ética e educação: o implícito moral da atividade pedagógica 
Tendências pedagógico-
morais 

Sonia Maria Ribeiro de 
Souza 

2008 

Carmen Silvia Moreira Escola e comunidade: a construção conjunta de valores 
Valores; escola; 
comunidade 

2007 
Luiz Carlos Nunes de 
Santana 

Sentido da filosofia no ensino médio: contribuição para formação do 
jovem na óptica do professor 

Filosofia; professor 

Sandra Regina Duarte 
O aluno disléxico no ensino fundamental II. Cotidiano Escolar, valores do 
conhecimento e valores da sensibilidade 

Dislexia; educação; 
valores do conhecimento 

2006 

José Gustavo Sampaio 
Garcia 

Educação e Liberdade em Wilhelm Reich: reflexão sobre contribuições 
do pensamento reichiano para a educação 

Educação, liberdade; 
funcionalismo orgânico 

2005 

Maria Aparecida 
Pedrosa dos Santos 

Investigando a relação médico-paciente: um desafio para a educação 
médica humanística 

Educação humanística; 
relação médico-paciente 

Cynthia Helena Fuschini 
Feliz 

Artigos sobre educação publicados pela Revista Leopoldianum: análise 
crítica dos valores veiculados 

Educação; valores; 
sociedade; filosofia; 
história 

Edinéia Loiola Reflexões sobre a formação dos professores de técnicas projetivas 
Formação do professor; 
técnicas projetivas; 
aprendizagem docente 

Eloah Planas Romani 
Conquistas e dificuldades na implantação da educação à distância: 
discussão conceitual e experiências cotidianas 

Educação à distância: 
novas tecnologias; 
capacitação humana 

Telma Antonio Gomes 
Inclusão educacional/social e engajamento político da pessoa com 
deficiência: a voz dos sujeitos 

Inclusão; educação e 
protagonismo; 
deficiência 

Maria Cristina Roma 
Feliciano 

Conservar e renovar o mundo: o pensamento educacional de Hannah 
Arendt 

Filosofia da educação; 
Hannah Arendt; discurso 
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Continuação Quadro 8 

 

UNISANTOS – Mestrado em EDUCAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 
Palavra-chave 

de ênfase 
ORIENTADOR DEFESA 

Gustavo Fiamengui Impactos do projeto São Paulo faz escola no trabalho do professor 
Trabalho docente; 
currículo prescrito; 
política educacional 

Sueli Mazzilli 

2009 

Marcelo Vasques Casati 
Pós-Graduação em Educação: lugar da formação para a docência do 
professor universitário de educação física 

Formação do professor 

2008 
Marcos Gonçalves da 

Silva 
Contribuições do mestrado em educação para a formação de 
professores universitário bacharéis 

Formação de 
professores 

Marli Aparecida Rosa 
Contribuições do Mestrado em Educação para a Formação de 
Professores de Língua Portuguesa 

Formação continuada, 
Pós-Graduação em 

Educação 

Mônica Marques de 
Paula 

Programa teia do saber: um olhar de professores das ciências da 
natureza 

Formação continuada de 
professores 

2007 

Ana Paula Nunes 
Viveiros Valeiras 

Aprendendo e ensinando: o que pensam os agentes comunitários de 
saúde sobre sua formação continuada 

Formação continuada 

Fátima Maria dos Santos 
A formação contínua do educador sem terra em um assentamento: 
alcances, limites e perspectivas 

Formação de 
educadores 

Virginia Fernandes 
Cavazzani 

A construção da gestão participativa na escola: um estudo de caso Gestão participativa 
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Nesta etapa, foram encontradas duas dissertações sobre Educação 

Ambiental realizadas no contexto escolar, na cidade de Cubatão e Guarujá e 

destacamos os respectivos resumos. 

O Enfoque dado às Questões Ambientais na Escola: um estudo de caso em 

Santa Cruz dos Navegantes cujo autor é Enio Almeida dos Anjos sob a orientação 

de Nereide Saviani e contou com a contribuição de Sonia Aparecida Ignacio Silva. 

Versou sobre Educação Ambiental, projetos alternativos, práticas pedagógicas e 

Educação. A defesa deu-se em 2005 na Universidade Católica de Santos/SP. Como 

subsídio para o presente trabalho recorreu-se o resumo da tese, como aqui vai 

demonstrado: 

 

 

Esta dissertação consiste em estudo de caso, que analisa o trabalho 
de professores do Ensino Básico, em torno das questões ambientais, 
numa escola pública da rede estadual, ligada a uma comunidade que 
evidencia grande variedade de ecossistemas litorâneos, que vêm 
sendo gradativamente impactados pela ação humana. Trata-se da 
comunidade de Santa Cruz dos Navegantes, situada no município do 
Guarujá, Estado de São Paulo, que abriga espaços naturais 
caracterizados pela presença de trechos de Mata Atlântica, praia, 
manguezal e costão rochoso. A comunidade em estudo possui apenas 
uma unidade escolar, a Escola Nossa Senhora dos Navegantes, que 
atualmente atende alunos da 1ª série do Ensino Fundamental até a 2ª 
série do Ensino Médio. A pesquisa tem os seguintes objetivos: 
investigar as maneiras pelas quais a escola trabalha a questão 
ambiental; averiguar se existem ações que visam a formar uma 
consciência ecológica entre os alunos; pesquisar a existência de 
projetos ambientais desenvolvidos pelos próprios professores ou por 
alguma entidade e como se dá a interação da unidade de ensino com 
projetos ambientais alternativos. Foram realizadas observações do 
cotidiano escolar, entrevistas com o corpo docente, levantamentos 
sobre projetos ambientais alternativos desenvolvidos com os alunos e 
estudo das questões mais significativas que degradam a natureza 
local. A análise foi feita à luz de contribuições teóricas e reflexões 
acerca da importância da prática da Educação Ambiental. O estudo 
revela que há, na escola, a preocupação com os problemas 
ambientais da comunidade, embora os professores, em suas 
respectivas áreas de conhecimento, apresentem dificuldades em 
contemplar as orientações relativas ao trabalho interdisciplinar e à 
abordagem de questões mais amplas que permitam a compreensão 
dos problemas ambientais contemporâneos no âmbito das relações 
sociais, econômicas, políticas, culturais. (ANJOS, 2005, resumo). 
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Educação Ambiental Em Cubatão: das diretrizes legais às práticas 

pedagógicas, cujo autor Paulo Bueno Guerra foi orientado por Maria Angélica 

Rodrigues Martins e contou com a contribuição de Marialva Rossi Tavares. A 

apresentação da dissertação deu-se em 2010, Na Universidade Católica de Santos. 

O resumo da pesquisa já traz os eixos que interessam ao presente trabalho: 

 
 

A pesquisa fundamenta-se em teorias sobre questões 
socioambientais; diretrizes legais e orientações sobre Educação 
Ambiental e analisa de que forma são incorporadas na rede pública 
do Município de Cubatão, Estado de São Paulo. Neste trabalho 
discutem-se as características ambientais do Município de Cubatão, 
as principais medidas para a Educação Ambiental e de que forma se 
dá a articulação entre a Secretaria Municipal de Educação de 
Cubatão e as Unidades Municipais de Ensino, no que diz respeito ao 
enfrentamento dessas questões. O Município de Cubatão foi rotulado 
de “Vale da Morte” no início da década de 1980, por conta da 
concentração de poluentes oriundos da atividade industrial. Houve 
necessidade de mobilização de vários segmentos da sociedade para 
encontrar soluções que conseguissem reverter essa situação 
extremamente caótica. Este processo se constituiu em vitória 
ambientalista. Porém, o município continua com um parque industrial 
em plena atividade e ainda emite poluentes no ar, nos rios e no solo. 
Sem dúvida, Cubatão permanece um município de grande risco 
ambiental. Sendo assim, é necessário que as questões ambientais e 
sociais estejam presentes na educação escolar de forma muito 
articulada, para que tenhamos uma formação voltada para a 
cidadania plena, com cidadãos que conheçam sua História, seu 
ambiente e os problemas socioambientais instalados na região, na 
expectativa de gerarmos nas comunidades, por intermédio da 
educação, a compreensão e a percepção do direito a lutar por uma 
melhor qualidade de vida. Como fundamentação teórica para analisar 
as questões socioambientais utilizou-se: Carvalho (2008a e 2008b); 
Grüm (1996) e (2007); Löwy (2005); Mészáros (2008); Minc (2005). 
Para discutir as questões relacionadas às políticas públicas de 
educação foram utilizados os seguintes autores: Foster (2005); 
Gentili e Alencar (2003); Libâneo, Oliveira e Toschi (2007); Loureiro 
(2007); Martins (2002); Sacristán e Gómez (1998). As consultas a 
gestores e professores, indicaram problemas decorrentes da não 
implementação de diretrizes, que deveriam articular a Educação 
Ambiental no município de Cubatão e as práticas pedagógicas 
efetivadas nas UMEs. Práticas que por este e outros fatores, acabam 
tendo eficiência reduzida quanto à necessidade de uma Educação 
Ambiental crítica, que colabore com a conscientização da 
comunidade em relação aos problemas socioambientais do 
município. Os resultados indicam a fragilidade das iniciativas em 
Educação Ambiental desenvolvidas nas escolas, além de não 
integrá-las ao currículo de forma transversal, como esperado. Outro 
ponto a destacar encontra-se na desvinculação da maioria dos 
projetos desenvolvidos, em relação ao entorno escolar e ao histórico 
socioambiental do município. (GUERRA, 2010, resumo) 
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Nesta etapa, destacam-se somente os resumos. A análise de conteúdo não 

será realizada aqui como nas demais selecionadas, pois elas serão também, base 

para a proposta curricular a ser elaborada ao término do trabalho. Outro ponto a ser 

clarificado é o fato de não ser destacada nenhuma dissertação orientada pelo Prof. 

Dr. Ícaro Cunha, pois a atual pesquisa está voltada ao contexto escolar e a área de 

concentração da Educação. No entanto, diante da relevância dos estudos realizados 

pelo pesquisador, no segundo capítulo – Consciência Ambiental: gerenciamento de 

riscos – foi criado um subitem em que foi registrada a produção desenvolvida e 

orientada por ele, que também foi o motivador deste estudo. 

 

 

   3.4 Quarta etapa: currículo e os projetos em EA desenvolvidos nas escolas 

municipais de Santos  

 

 

Realizou-se um questionário dirigido à Secretaria Municipal de Educação de 

Santos (SEDUC) com o objetivo de se conhecer os trabalhos direcionados à 

Educação Básica no município de Santos que versassem sobre Educação 

Ambiental, Currículo, Gerenciamento de Risco e Petrobras. 

Os resultados estão aqui registrados: 

Titulo: Currículo: Educação ambiental e gerenciamento de riscos em escolas 

próximas à Petrobras no Município de Santos/SP  

 

1. Qual é o organograma da Secretaria Municipal da Educação que envolve os 

projetos da Educação Ambiental. 

 Em relação ao organograma da SEDUC,  não temos um  específico dos 

projetos da Educação Ambiental, mas temos um Departamento Pedagógico (DEPED 

– Chefe: Profª. Dra. Selma Lara – Doutora em Educação pela USP) que gerencia as 

questões pedagógicas. (Organograma - Anexo 1) 

 



167 

2. Quais os objetivos de cada “departamento” da Secretaria da Educação e 

qual a formação dos assistentes ou técnicos pedagógicos (um mini currículo 

dos responsáveis).  

 O Departamento Pedagógico (DEPED), Chefe: Profª Selma Lara (Doutora em 

Educação pela USP/SP) encontra-se sub-dividido em Coordenadoria de Políticas 

Educacionais (COPED), cuja chefe é a Profª Ms. Susanna Artonov (Mestre em 

Educação pela PUC/SP e Coordenadora Pedagógica da Rede Municipal) e a 

Coordenadoria de Formação Educacional (COFORM), que é chefiada pela Profª. 

Ms. Maria do Carmo Gonzalez Borges (Mestre em Educação pela PUC/SP e 

Orientadora Educacional da Rede Municipal). Na COFORM existe a SEPROJE 

(Seção de Projetos Educacionais Especiais) que tem como responsável as 

Professoras Vânia Bernal (Coordenadora Pedagógica) e Valéria Vegas (Professora). 

Esta seção faz a interface dos projetos com as escolas, ONGs e outras secretarias. 

 

3. Como ocorre o dialogo sobre o projeto pedagógico das escolas entre a 

equipe da SEDUC, gestores, professores e comunidade escolar? 

 Podemos explicar que a SEDUC orienta a elaboração do PPP, tendo a 

Supervisão de Ensino como companheira neste acompanhamento. Além disso, as 

seções de Ensino Fundamental e de Educação Infantil da COPED (ver 

organograma) também promovem explicações, acompanhamentos, leitura e 

reflexões e avaliações. 

 

4. Como se dá a formação continuada promovidas pela SEDUC? 

 A formação continuada se dá em diversos momentos: nas reuniões 

desenvolvidas nas próprias UMEs (Hora de Trabalho Pedagógico) em formações 

continuadas por convocação e por convite, por cursos a distância (possuímos um 

Núcleo de Educação a Distância). Além disso, temos promovido assessorias 

pedagógicas com alunos e professores na própria UME. 

 

5. Como são elaborados os projetos pedagógicos e a construção curricular 

das series iniciais do ensino fundamental? 

 Enviamos materiais escritos, produzidos pelos professores da Equipe 

Interdisciplinar e temos uma biblioteca e videoteca (DVDs) especializada em 

educação. 
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6. De que forma está contemplada a Educação Ambiental no Currículo de 

Educação Básica no Município de Santos? 

 A Educação Ambiental está contemplada em nosso currículo de forma 

transversal, sendo abordada em todos os anos da educação infantil ao ensino 

fundamental. Propomos uma EA crítica que valorize a mudança de hábito e o 

pensamento sistêmico. 

 

7. Como é o trabalhado os temas transversais no cotidiano escolar das séries 

iniciais. 

 De acordo com a Lei Municipal 2.657, de 03/12/2009, em seu art. 3º, inciso 

XII, o Sistema Municipal de Ensino de Santos deve promover a Educação Ambiental 

em todos os níveis de modalidade de ensino, integrada aos programas e projetos 

educacionais. Assim, a Secretaria de Educação vem promovendo a Educação 

Ambiental nas escolas de forma interdisciplinar e/ou transversal permeando todas as 

áreas do currículo, bem como por meio de projetos e programas mais específicos 

nessa área, como o Projeto Horta Escolar, Coleta Seletiva, Expedições Pedagógicas 

e VouVolto, por exemplo. 

 Há uma publicação, elaborada pelos educadores da Secretaria de Educação 

que visa a orientar a criação de projetos de educação ambiental nas escolas. Todas 

as Unidades Municipais de Educação de Santos receberam esta publicação. O 

documento pode, também, ser acessado por qualquer interessado no endereço: 

www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/request.php?298 

 

8. Quais critérios metodológicos de aplicação são utilizados pelos docentes na 

Educação Ambiental. 

 A filosofia do trabalho adotada pela Secretaria na área de EA vem ao 

encontro de uma proposta pedagógica com pressupostos sociointeracionistas. 

Desse modo, buscamos enfatizar os seguintes critérios: clareza dos objetivos (com 

relação ao tema, à forma de trabalho e ao aluno), variedade de recursos e 

estratégias, flexibilidade do plano de ação e o trabalho coletivo. 

 

 

 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/request.php?298
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9. Como são elaborados os projetos de Educação Ambiental? Discorra o 

máximo possível sobre trabalho que vem desenvolvendo nos últimos anos. 

Objetivos: delimitação do tema do projeto, sua idealização, organização, 

aplicação e analise dos resultados obtidos. 

 Geralmente, os projetos são elaborados a partir dos problemas que 

observamos (SEDUC e equipes das escolas) nas escolas, podemos citar entre 

outros: 

a) A falta de consciência com relação aos resíduos (que deu origem ao projeto 

sobre coleta seletiva).  

b) A relação incipiente das crianças com o meio natural (que originou o Projeto 

Expedições Pedagógicas). 

c) A dificuldade de incluir na refeição das crianças alimentos mais saudáveis e a 

constatação de que essas mesmas crianças não percebem a importância da 

terra e do reaproveitamento dos recursos naturais para sua própria 

subsistência (que deram origem ao Projeto Horta Escolar). 

 

10. Poderia citar alguns projetos em EA desenvolvidos no ensino fundamental 
de preferência nas séries iniciais que se destacaram nos últimos anos?  
 
a) DE OLHO NO ÓLEO - O Projeto de Olho no Óleo é realizado em parceria com a 

Marim Resíduos e tem o intuito de coletar óleo de cozinha usado, evitando assim o 

descarte inadequado deste resíduo. Os alunos são estimulados a levar para a 

escola (ponto de coleta) o óleo usado acondicionado em uma garrafa que será 

despejado em um recipiente maior e coletado posteriormente pela empresa.  A 

justificativa é a de que atualmente, torna-se cada vez mais urgente a adoção de 

ações que objetivem a preservação ambiental. O mundo todo vem se mobilizando 

em busca de soluções que minimizem a degradação ambiental. A SEDUC, enquanto 

instituição preocupada com a sustentabilidade do planeta, acredita no projeto como 

forma de educação ambiental para os alunos e para a comunidade. 

 Espera-se com tal projeto: 

 ▪ Sensibilizar os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental sobre 

a importância de cada cidadão em colaborar para a preservação do Meio Ambiente; 



170 

 ▪ Destinar adequadamente o óleo de cozinha, para que seja utilizado na 

produção de biodiesel, evitando formas inadequadas de descarte; 

 ▪ Fortalecer o processo de conscientização ambiental entre todos os 

envolvidos no processo educativo. 

 

b) HORTA ESCOLAR-  O Projeto Horta é realizado em parceria da SEDUC com o 

Jardim Botânico e a Casa da Agricultura e tem o intuito de disponibilizar aos 

educadores da rede municipal condições para a implantação/implementação de 

horta nas escolas. Os técnicos do Jardim Botânico disponibilizam espaço físico para 

as oficinas de formação dos educadores. São realizadas visitas técnicas para 

assessorar o processo nas escolas participantes. A partir desse processo 

colaborativo, surgiu a criação do blog Mãos à Terra com o objetivo de possibilitar a 

troca de informações entre o grupo e partilhar experiências sobre o tema: 

http://maosaterrahorta2009.blogspot.com/ 

 A justificativa para este projeto é a de que vivemos na atualidade uma crise 

de valores, provocada por uma sociedade de consumo que valoriza o “ter” sem a 

consciência dos prejuízos ambientais e sociais desta cultura. Faz-se necessário 

buscar espaços de discussão em que haja a reflexão acerca dessas questões e de 

seus impactos na qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido projetos de 

educação ambiental que utilizam a horta na escola como um instrumento de 

aprendizagem, são alternativas importantes que contribuem para a consciência 

ambiental e para a mudança na cultura alimentar. A horta permite o convívio 

cooperativo entre funcionários, professores, pais e alunos. 

Os objetivos apontados são: 

Instrumentalizar professores e equipes técnicas para desenvolverem o projeto 

pedagógico sobre horta escolar; 

▪ Apresentar a horta escolar como ferramenta da educação ambiental; 

▪ Conduzir o professor a atrelar conteúdos curriculares ao cultivo da horta; 

▪ Proporcionar por meio do contato com a terra, momentos prazerosos de 

aprendizado. 

http://maosaterrahorta2009.blogspot.com/
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c) ECOVIVER -  O Projeto Ecoviver nas Escolas é realizado em parceria com a 

Concessionária Ecovias com o intuito de minimizar a problemática do acúmulo e 

geração do lixo e contribuir para a redução do seu impacto negativo no meio 

ambiente, por meio de formação, contando com oficinas para educadores e alunos. 

Uma das ações é sensibilizar a comunidade escolar a mudar seus hábitos de 

consumo e fazer o descarte adequado dos resíduos sólidos. 

A justificativa para este projeto é  que segundo especialistas, o problema do 

lixo é tão sério quanto o do aquecimento global ou das armas nucleares. Há uma 

necessidade crescente de atuarmos por meio de práticas educativas que visem à 

abordagem crítica sobre a questão dos resíduos em nosso planeta. Por oferecer 

uma proposta baseada neste contexto, o Projeto Ecoviver vem contribuir para o 

aperfeiçoamento dos educadores e para a conscientização de nossos alunos com 

relação ao exercício da cidadania em benefício das causas socioambientais. 

Quanto aos objetivos convém registrar:  

▪ Despertar a consciência dos educadores em relação ao papel fundamental e 

transformador que exercem na formação das crianças; 

▪ Sensibilizar alunos e professores para a problemática da geração e acúmulo 

de lixo em nosso planeta; 

▪ Multiplicar a idéia de que é possível contribuir para a redução dos resíduos, 

diminuindo seu impacto destrutivo no meio ambiente; 

▪ Despertar a percepção em relação ao meio em que vivemos, possibilitando 

a reflexão, a busca de novas soluções e um novo comportamento em relação ao 

consumo e descarte dos resíduos. 

 

d) COLETA SELETIVA  -  Em cumprimento ao Decreto nº 4.959, de 03 de dezembro 

de 2007, que dispõe sobre a coleta seletiva interna na Administração Pública no 

Município de Santos, foram formadas Comissões Setoriais da Secretaria de 

Educação para gerenciar e acompanhar o processo de implementação da coleta nas 

unidades educacionais. São realizados encontros bimestrais para os representantes, 

quando recebem informações relativas ao processo de coleta, bem como a sugestão 

de ações para facilitar a implantação nas escolas. Este projeto tem como justificativa 
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o fato de toda sociedade estabelecer uma relação com o ambiente em que vive, 

alterando as condições originais dos recursos naturais. Grande parte dos recursos 

consumidos é lançada no ambiente sob forma de resíduos. No passado, esses 

resíduos não significavam um problema tão grave quanto na atualidade, pois 

surgiram uma variedade de materiais que são descartados resultando em 

degradação ambiental para o planeta. A partir da implementação das políticas de 

controle ambiental pelo poder público de nosso município, a escola tem papel 

fundamental nesse processo por tratar-se da aprendizagem de um tema transversal 

sugerido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Educação Ambiental. Os 

objetivos expostos são: 

▪ Sensibilizar toda a comunidade escolar para a educação ambiental de forma 

crítica, abordando o conceito dos 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) e oferecendo 

oportunidade para o exercício da cidadania. 

▪ Promover a busca de soluções para os problemas gerados pelos resíduos 

da escola. 

▪ Contribuir para a preservação dos recursos naturais. 

▪ Facilitar o processo de reciclagem. 

 

e) VOUVOLTO -  O Projeto VouVolto, realizado em parceria com a USP,  visa 

ampliar o repertório cultural dos alunos de 4º e 9º anos do Ensino Fundamental, 

inserindo o estudo de um patrimônio histórico da cidade de Santos - as Ruínas  

Engenho São Jorge dos Erasmos. O projeto evidencia a importância da preservação 

da história e do meio ambiente, assim como o respeito ao bem cultural e natural. 

Promove-se a visita antecipada do educador ao local de estudo para que se aproprie 

do projeto e desenvolva as atividades com as crianças. As visitas ocorrem uma vez 

por semana no espaço educativo. 

 

f) EXPEDIÇÕES PEDAGÓGICAS -  O projeto contempla a participação de 

alunos em estudos do meio, que são vinculados à formação dos professores 

(encontros realizados no horário de reunião pedagógica - Hora de Trabalho 

Pedagógico).  
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 Estes estudos, denominados expedições, possibilitam a apropriação de 

conhecimentos sobre os ecossistemas: manguezal (Zona Noroeste de Santos), praia 

(Praia do José Menino) ou Mata Atlântica (trilha no Morro da Nova Cintra), de acordo 

com o interesse dos professores. As “expedições” despertam a consciência 

ambiental e sensibilizam os participantes para a necessidade de repensar o 

consumo e o cuidado e destinação do lixo. 

 

g) RIO DO NOSSO BAIRRO -  O projeto, realizado em 2010, procurou fomentar 

práticas de Educação Ambiental voltadas à preservação dos recursos hídricos dos 

municípios da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. 

 Permitiu às escolas a produção de conhecimentos, a criação de propostas 

sustentáveis e a proposição de uma carta de responsabilidades sobre a gestão 

sustentável daquele(s) recurso(s) estudado(s): rio(s)/ córrego(s), canalizados ou não. 

As informações e análises resultantes desses projetos constituíram um banco de 

dados de práticas e experiências que servirão de referência para as redes de ensino 

da região. 

 Como produto foi elaborado um mapa socioambiental da região que poderá 

ser complementado a cada ano, por meio de uma rede colaborativa de 

aprendizagem (Internet). Escolas participantes: Oswaldo Justo e Lourdes Ortiz. Mais 

informações: www.riodonossobairro.org.br/o-projeto/sobre-o-projeto 

 

h) PROJETO CIDADÃO: “TODOS CONTRA A DENGUE” - O projeto é uma 

realização do Jornal da Orla em parceria com a Secretaria de Educação e tem como 

objetivo promover ações que estimulem o exercício da cidadania, incentivando as 

crianças a atuarem como agentes multiplicadores sobre diferentes problemáticas de 

nossa sociedade. O primeiro tema do ano de 2010 foi “Combate à Dengue”, devido 

aos índices alarmantes nesta região. Os alunos foram estimulados, a partir da leitura 

semanal das matérias jornalísticas relacionadas ao tema, a observarem o ambiente 

da sua residência e imediações para a verificação de possíveis focos do mosquito. A 

partir daí foram convidados a participar de um concurso de produção de imagens e 

de história em quadrinhos referentes ao tema Dengue.   

 

http://www.riodonossobairro.org.br/o-projeto/sobre-o-projeto
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i) PROJETO CONHEÇA O PORTO -  O projeto “Conheça o Porto”, realizado pelo 

Jornal  A TRIBUNA, no ano de 2010, teve como finalidade levar aos jovens da 

Baixada Santista informações sobre o maior porto marítimo do Brasil. São atendidos  

jovens de 12 a 17 anos que, por meio de um passeio de escuna (duração de 1h30), 

participam  de uma aula flutuante ministrada por monitores especializados que 

abordam conhecimentos da história do Porto de Santos e  as transformações que 

ocorreram naquela paisagem. São abordados temas diversos como história, 

curiosidades, meio ambiente, vida marinha, carreiras e profissões, influência do 

porto na economia da região etc. A saída da escuna ocorre na marina dos práticos 

com destino ao canal do estuário onde está localizado o Porto de Santos. São 

atendidos alunos dos 8º e 9º anos da rede municipal. Para 2011, o projeto será 

retomado no segundo semestre. 

 

11. Quais contribuições as unidades escolares da região de Santos oferecem? 

Conscientização de toda comunidade a partir do trabalho educativo com as 

crianças e Conselhos escolares. 

 

12. Quais são as escolas que estão mais próximas a Petrobras?  

UME José da Costa e Silva Sobrinho - Rua Lúcia Hehl Caiaffa, 375 – Jardim 

Piratininga; UME Pref. Oswaldo Justo - Rua Ana Santos, 125 – Chico de Paula;  

UME José Carlos de Azevedo Jr. - Rua Nicolau Moran, 21 – Jardim São Manoel  

 

13. Quais os projetos em EA que foram desenvolvidos nessas escolas.  

 

 Coleta Seletiva, Horta Escolar (apenas a UME José da Costa e Silva 

Sobrinho) e De Olho no Óleo. Estes projetos estão diretamente ligados ao 

Departamento Pedagógico. Fora estes as escolas desenvolveram projetos voltados 

à questão ambiental elaborados pelos próprios professores.  
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AÇÕES DE FORMAÇÃO DE EQUIPES TÉCNICAS E PROFESSORES DA REDE 

MUNICIPAL 

CONPET -  Criado por decreto federal, o CONPET está vinculado ao Ministério de 

Minas e Energia e é conduzido pela PETROBRAS. Tem o objetivo de contribuir na 

formação de professores quanto às questões de eficiência energética, relativas ao 

consumo racional dos derivados do petróleo e do gás natural. Em Santos, a 

formação dos professores foi realizada nos dias 9 e 10 de junho de 2010 (4 horas 

cada encontro), no auditório do Hotel Atlântico e beneficiou 69 educadores, entre 

professores e equipes técnicas das Unidades Municipais de Educação.  

 

Comunidade Educativa - Escola sustentável - Fundação Bunge -  Em 2010, a 

Fundação Bunge iniciou uma parceria com a UME Padre Waldemar Valle Martins 

(Santos) através do projeto “Comunidade Educativa – um Programa de Escola 

Sustentável”, tendo como objetivo principal contribuir para a formação de alunos 

cidadãos, aptos em leitura e escrita e conscientes do seu papel no cotidiano, porém, 

comprometidos com o futuro. A formação continuada dos professores considerou o 

desenvolvimento do projeto “Memória da Água”. O “Memória da Água” trata-se de 

um Projeto Didático que tem como foco o aperfeiçoamento do comportamento leitor 

e escritor para alunos de 4º e 5º anos. O tema “Memória” associado ao tema “Água” 

tem o propósito de envolver alunos, professores e comunidade na questão da 

preservação do Meio Ambiente, resgatando, através de suas reminiscências, o valor 

e a importância da relação do homem com a natureza. No primeiro semestre de 

2010, a Fundação Bunge, através do Comunidade Educativa, desenvolveu 18 

encontros de Formação para professores e educadores da UME Padre Waldemar 

Valle Martins. 

 

Curso Educação Ambiental: Construindo Novas Visões (Educação a Distância) 

- O curso é destinado a todas as pessoas que sentem a necessidade de entender e 

aprender sobre as questões ambientais. A educação ambiental, segundo a lei  nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, constitui-se uma forma abrangente de educação, que 

propõe atingir todos os cidadãos, por meio de um processo pedagógico participativo 

permanente que procura promover uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental. O curso, realizado pela Secretaria de Educação em parceria com Núcleo 

de Educação a Distância – NuED,  oferece um espaço  virtual de aprendizagem.  
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Curso Ecopedagogia -  O curso é destinado aos educadores da rede municipal 

com o objetivo de despertar um novo olhar e uma nova postura frente às questões 

socioambientais. Os encontros de formação acontecem quinzenalmente, às terças-

feiras, no período noturno e a cada módulo é realizado um estudo do meio aos 

sábados, com enfoque no tema em estudo.  Os temas propostos para os módulos 

referem-se aos quatro elementos naturais: terra, água, fogo e ar, que deverão estar 

vinculados às estratégias de trabalho do professor de aula. 

As considerações a serem feitas sobre o envolvimento da SEDUC de Santos 

demonstram que muito trabalho está sendo desenvolvido nesta cidade. O primeiro a 

receber destaque é a formação acadêmica dos profissionais das equipes que 

contam com chefias experientes e capacitadas. Ressalta-se também que além dos 

projetos voltados para todos os alunos da educação básica, há uma diversidade de 

projetos específicos para cada unidade escolar. Isto revela uma preocupação em 

atender as necessidades das diferentes comunidades escolares. Se por um lado há 

projetos circunscritos, há também atenção ao todo, quanto à formação dos 

professores já que há programas de EAD destinados a EA.  

Após as pesquisas sobre diferentes opções pedagógicas consoantes com as 

diferentes ideologias, constatou-se que em diversas publicações sobre Educação 

Ambiental, percebe-se como resultados a tendência de elucidar os pontos positivos 

nesta área de concentração do conhecimento. Todas elas são alicerçadas em 

propósitos válidos. Torna-se relevante, após um breve levantamento do histórico da 

EA desenvolver um currículo viável para aplicação na Educação Básica, quando 

ocorre o alicerce para a construção da consciência crítica relacionada à Pedagogia 

da Terra.  

 

 
 
 
 
 



177 

4 FUNDAMENTOS PARA UMA ABORDAGEM CURRICULAR: 

EXISTIR EM GAIA 

 

 

   4.1 Introdução 

 

 

Propor uma abordagem curricular significa chamar à autonomia à auto-

governabilidade. Deseja-se um currículo com um projeto diligente, circunstancial, um 

ato colegiado, numa perspectiva holística e hermenêutica, fruto de decisões éticas, 

que podem confrontar-se com a cultura e interesses políticos sociais pré-

estabelecidos pelo sistema. Uma orientação curricular, que englobe os temas 

transversais, mas indo além, já que o Meio Ambiente deve ser, a espinha dorsal das 

construções dos saberes sobre a VIDA. 

A proposta tem como base a Lei nº 11.114 de 16 de maio de 2005 que 

estabelece como obrigatória a matricula das crianças de 6 (seis) anos de idade no 

Ensino Fundamental, pela alteração dos artigos 6º, 32 e 87 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996). O presente plano está  

direcionado à fase dois, das séries iniciais, que  correspondem aos 4º  e 5º  anos da 

Educação Básica. 

No contexto escolar há um desafio contemporâneo que é a organização 

curricular com o objetivo de incorporar os princípios da Pedagogia da Terra 

(GADOTTI, 2010). A tomada de consciência crítica sobre o antropocentrismo e os 

prejuízos para a ecologia do existir no que se refere à dignidade, ao respeito, à 

justiça e à igualdade de oportunidades de todos os seres  que habitam a Terra 

determinaram a urgência no trato de uma outra pedagogia que envolvesse o Homem 

no seu planeta. Porém a educação não se faz solitária, ela pertence a um sistema 

maior que deve ser analisado e incorporado ao currículo que é a economia, a 

sociedade e a política. 
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Para essa construção curricular voltada a uma ecoformação  deve-se ter claro 

a seguinte afirmação “[...] o ser humano é um subcapitulo do capitulo da vida.” 

(BOFF12, apud GADOTTI, 2008. p. 12) e para que se torne viável urge promover a 

cumplicidade de dois pontos, o compromisso do profissional da educação e uma 

gestão democrática. 

 

 

   4.2 O Existir em Gaia 

 

 

Uma proposta curricular que pense em uma práxis crítica e emancipatória 

pode ser denominada de EXISTIR em GAIA por promover uma ecologia do existir.  

Boff (1997, p. 191) apresenta a definição de ecologia como sendo o estudo (logos) 

da casa comum (oikos) e o existir uma visão complexa “da estrutura básica do 

universo.” (BOFF 1997, p. 72).  Nesse sentido, o professor não está voltado para um 

conteúdo especifico a ser transmitido, mas compreende e pertence à Gaia e opta 

por um currículo que contemple a complexidade. A escola não será mais isolada 

com um currículo pragmático, mas a escola passa a ser considerada como parte da 

estrutura básica do universo. Não se pode compreender a vida por uma única 

dimensão ou dicotomizá-la como a escola, tem feito há séculos, ao construir o 

currículo. A ecologia do existir na construção curricular necessita de uma visão de 

expressões de complexidade como os “[..].múltiplos fatores, energias, relações, 

intro-retro-reações que caracterizam cada ser  em conjunto com outros seres do 

universo.” (BOFF 1997, p.72).  O conhecimento nesse contexto, não pode ser 

concebido por um único ponto de vista, em um processo egocêntrico, característico 

da impossibilidade de analisar as interrelações entre os fatos.   O diálogo entre os 

distintos pontos de vista promove a lógica das relações por meio da reciprocidade 

intelectual. É o construir dos saberes no Existir em  Gaia “Tudo co-existe e 

interexiste com todos os outros seres do universo” (BOFF 1977.p.72).   

   

                                                 
12

  Não fica claro o ano da obra de Leonardo Boff. 
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Em comunhão com esses saberes, apresenta-se uma organização curricular 

para a educação básica nas séries do segundo ciclo. Os profissionais da educação 

serão os co-autores de um currículo interdisciplinar, que contemple a cultura, as 

questões políticas sociais  e os saberes. Eles serão membros de uma organização 

dinâmica colaboradores de uma gestão democrática que envolva os docentes, 

discentes e os parceiros externos à escola. Propõe-se uma gestão que promova nos 

participantes da construção curricular, um olhar atento e crítico às necessidades e 

ao desenvolvimento sustentável da região. Parafraseando Abdalla (2008), isto seria 

ser e estar ecológico; o desvelar, analisar e gerenciar os possíveis riscos a que a 

comunidade está exposta, em decorrência do não respeito à Gaia e resultado  de 

um planejamento político e econômico voltado ao lucro. 

Para o norte do currículo buscam-se as reflexões do Instituto Paulo Freire e a 

Carta da Terra e as propostas de gerenciamento de riscos de Cunha. Segundo 

Gadotti (2010) a Carta da Terra é análoga à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. É nela que estão abalizados os princípios éticos, norteadores de 

indivíduos, grupos, culturas, e Estados, com o objetivo de fazer e compreender uma 

educação que priorize os saberes sobre o desenvolvimento sustentável, sobre a 

equidade e a justiça.  

O Instituto Paulo Freire (IPF) em colaboração ao Conselho da Terra (1998) 

junto com Instituto Latino-americano para a Educação e a Comunicação (ILpec) 

organizaram a redação de um documento sobre a Carta da Terra na perspectiva da 

Educação e  o resultado  foi a aprovação da Carta da Ecopedagogia [...] em defesa 

de uma Pedagogia da Terra. (GADOTTI, 2010, p. 20). 

 A proposta curricular está fundamentada em pesquisadores que 

instrumentalizaram para desarmar-nos das construções reais, mentais e simbólicas 

sobre o Meio Ambiente. Um convite para uma descentração cognitiva, piagetiana 

(1989) sobre o percurso egocêntrico/antropocêntrico  da humanidade. Tem o ponto 

central na Pedagogia da Terra, termo definido por (Gadotti 2001) como o sinônimo 

de ecopedagogia  e o foco da proposta está na construção de uma  educação para o 

desenvolvimento sustentável (EDS). Esta escolha contempla os preceitos da 

Década das Nações Unidas, para o desenvolvimento sustentável. A Carta da Terra 

“[ ...] pode servir como base para a criação de um sistema global de educação uno e 

diverso sob a coordenação da Unesco que poderá colocar uma base humanista 
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comum para os sistemas nacionais de educação”. (GADOTTI 2008 p.11) a proposta 

incorpora  a seguinte definição de sustentabilidade: 

 

 

[...]opõe-se a tudo o que sugere desequilíbrio competição, 
ganância,  individualismo, domínio destruição, expropriação e 
conquistas materiais indevidas e desequilibradas em termos de 
mudança e transformação da sociedade ou do ambiente. 
Assim, em seu sentido mais generoso e amplo, a 
sustentabilidade significa uma nova maneira igualitária, livre 
justa, inclusiva e solidária de as pessoas se unirem para 
construírem os seus mundos de vida social, ao mesmo tempo 
em que lidam, manejam ou transformam sustentavelmente os 
ambientes naturais onde vivem os de que dependem para viver 
e conviver.  (RODRIGUES BRANDÃO 2008, p.16 apud 
GADOTTI 2008, p.14). 

 

 
Princípios estes que são fundamentais para que se promova nos participantes 

do contexto escolar, a conscientização para a era planetária. A escola torna-se um 

espaço de reflexão e ações norteadas, pela construção dos saberes sobre o 

desenvolvimento sustentável e a exploração dos recursos naturais.  Visa conhecer e 

compreender o aquecimento global e os seus desdobramentos. As alterações 

climáticas e a extinção das espécies, as catástrofes naturais ou tecnológicas, a 

geografia regional, os meios de sustentabilidade local, devem ser saberes 

construídos de forma interdisciplinar para  que os alunos possam  avaliar e gerenciar 

os riscos que podem estar  presentes ou vir a ocorrer na região. 

 

 

   4.3 Algumas reflexões para a Proposta Curricular 

 

A vida cotidiana é o lugar do sentido da pedagogia, pois a condição 
humana passa inexoravelmente por ela. A ecopedagogia implica uma 
mudança radical de mentalidade em relação à qualidade de vida e ao 
meio ambiente.13 

                                                 
13

 As epigrafes no início de cada subitem desta proposta curricular referem-se a trechos da Carta da 

Ecopedagogia:em defesa de uma Pedagogia da Terra (GADOTTI,  2010, p. 75-78). 
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Neste sentido,  faz-se  uma reflexão sobre a pedagogia ambiental como uma 

proposta sobre os fundamentos e as implicações práticas educativas, a qual, Leff 

(2003)  denomina de complexidade ambiental. Refere-se a uma nova racionalidade 

do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e busca a reconstituição de 

identidades que envolvem o material e o simbólico e as questões sociais já que a 

apropriação da natureza  tem como foco novas estratégias sustentáveis, por meio da 

democracia participativa. O pensar ambiental deve ser orientado por uma nova ética 

e por uma nova epistemologia. 

A pedagogia ambiental vai à contramão das desigualdades geradas pela 

distribuição elitista do conhecimento e dos bens materiais[...]”a marginalização social 

gerada pelo processo científico e educativo; a superespecialização do 

conhecimento, a  concentração do poder tecnológico [...] a dependência por falta de 

conhecimento e a alienação por desconhecimento”. (LEFF 2003, p.8.). 

A pedagogia ambiental é uma composição entre o pensamento da 

complexidade e a pedagogia crítica e tem como princípio a interação do sujeito com 

as distintas culturas e espera que essa união, promova a construção de saberes 

significativos. Uma visão norteada por uma consciência ecologizada e tem como 

método a hermenêutica que envolve o processo auto-reflexivo e o emancipatório  

porque acredita que o ser se constrói  na intersubjetividade, no diálogo dos saberes 

“[...] em um contexto de interculturalidade[..].”( LEFF 2003, p.9).  

Segundo Carvallho (2003), a hermenêutica é ponderada na postura filosófica 

de compreensão/ interpretação das interrelações históricas do sujeito e sociedade. A 

complexidade ambiental busca nesse processo compreender a crise ambiental e 

esta perspectiva está apoiada, segundo Leff (2003) em Heidegger : 

 

 

[...] propõe um salto fora do ser e do pensar representativo, que 
funda todo ente enquanto tal, não somente um salto no vazio do não 
pensado, mas um reencontro nesse domínio em que” „o homem e o 
ser tem se encontrado sempre em sua essência [...] A porta de 
entrada para o domínio em que isso sucede, combina e determina 
pela primeira vez a experiência de pensar‟. (HEIDEGGER 
1957/1988:79 apud LEFF, 2003, p.18). 
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Um currículo que contemple o pensar sobre o existir e os limites humanos. 

Como se quer viver ou até sobreviver. Quais recursos existem para prevenir e 

recolher os “estragos” dos avanços desmedidos?  Muitas vezes se esquece que a 

consciência da nossa existência, esta entrelaçada com a natureza e a cada tempo e 

espaço, busca-se um significado para oexistir. Isto envolve transformações, 

instintos, emoções, saberes, valores, características de cada ser, fruto do que 

naturalmente é constituído, figurante de um enorme espetáculo que é a Vida. 

Estamos condenados a nos interrelacionar com a natureza, assim interligados, 

tecidos, na trama do Existir em Gaia. Este é o nosso Lar, dentro do espaço e com o 

tempo que construímos o nosso existir. 

Espaço vivo, a intercomunicação com o meio. Capta-se da natureza o que a 

natureza nos permite como recurso, porém ao se adaptar a esse meio, no sentido 

piagetiano, um mundo interno pode ser ressiginificado: sentimentos, emoções, 

criações, valores, inteligência. Esta explosão de possibilidades só será possível se 

houver distribuição de saberes para todos os humanos e equidade de oportunidades 

para o desenvolvimento de todos os seres do Planeta. 

O que Gadotti (2008 p.30) chamou de cidadania planetária é um conjunto de 

princípios e valores que concebe como única comunidade, ligada ao 

desenvolvimento sustentável; ou ainda, quando os profissionais da educação são 

convidados para o que se destacou na  categorização  aqui apresentada de uma 

Consciência e cidadania planetária. 

 

 

Nossa mãe Terra é um organismo vivo e em evolução. O que for feito 
a ela repercutirá em todos os seus filhos. Ela requer de nós uma 
consciência e uma cidadania planetária, isto é, o reconhecimento de 
que somos parte da Terra e de que podemos perecer com a sua 
destruição ou podemos viver com ela em harmonia, participando do 
seu devir. (Trecho da Carta da Ecopedagogia: em defesa de uma 
Pedagogia da Terra, GADOTTI, 2010, p. 75). 
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   4.4 COMPROMISSO SOLIDÁRIO COM A SUSTENTABILIDADE 

 

 

Consciência e cidadania planetária. Pertencemos a uma única 
comunidade da vida. Cidadania planetária envolve a prática da 
planetariedade, o planeta como um ser vivo e inteligente. Harmonia 
com o universo, com todos os seres do planeta e com a natureza. 

 

O professor com o compromisso na educação precisa ser consciente e 

escolher com que modo de vida quer contribuir para o seu Lar Terra. Em qual 

caminho ele irá construir, com seus pares, o projeto pedagógico.  O homem é um 

dos maiores responsáveis pela constante degradação do Planeta.  

A organização curricular necessita em suas bases de valores institucionais e 

estes, deverão ser decididos pela equipe escolar, nas escolhas das disciplinas,  na 

condução dos saberes, na missão que se propõe para aquela comunidade escolar.  

Freire afirma que para se ter uma educação emancipatória não se pode ter  

medo da liberdade, [...] numa atitude em que manifestam o seu "medo da liberdade”, 

se referem ao que chamam de “perigo da conscientização” Freire (1987, p.12).  A 

consciência crítica do professor no processo de organização curricular em 

Pedagogia da Terra adota uma proposta interdisciplinar , holística e hermenêutica, 

na qual o profissional da educação deverá dar um sentido às palavras de Freire 

(2007) “[...] sentido mais antropológico do que antropocêntrico de nossa época 

humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores”(p12). 

Interessante como essas idéias de Freire são atuais e aplicadas para a elaboração 

de  um currículo que envolva a  Pedagogia da Terra. Envolver na organização 

curricular a comunidade que circunde a escola, seus problemas, suas necessidades. 

Escolas instaladas em regiões vulneráveis a riscos, na maioria das vezes, não 

conhecem seus direitos de cidadão.  Freire  alerta  sobre o fato de que os 

desprotegidos ignoram seus direitos. Hoje, pode-se interpretar as sábias palavras do 

autor como  opressão de Gaia. 

 

 

 



184 

Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, 
não podem ter, por este poder, a força de libertação dos oprimidos 
nem de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos 
oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Por isto é 
que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a 
debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em 
falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores, 
falsamente generosos, têm necessidade, para que a sua 
„generosidade‟ continue tendo oportunidade de realizar-se, da 
permanência da injustiça. A „ordem‟ social injusta é a fonte geradora, 
permanente, desta „generosidade‟ que se nutre da morte, do 
desalento e da miséria. (FREIRE, 1987, p. 17, grifos do autor).  

 

 

Não é difícil verificar que os objetivos e metas propostos nos fóruns e 

conferências sobre a Educação Ambiental (EA) ainda não foram atingidos, apesar 

dos esforços de diversos segmentos para a conscientização planetária, que tivemos 

como base, os valores da declaração do milênio, entre outros: o início dos 

movimentos ecológicos nos anos 60, que alertavam para os riscos do aquecimento 

global; a origem no Rio 92, por 176 chefes de Estado e do governo, da Agenda 21, 

com o compromisso de um desenvolvimento sustentável; o Fórum Global; à 

apresentação de dois documentos o Tratado da Educação Ambiental para as 

sociedades sustentáveis e a responsabilidade global e a Carta da Terra - em que 

são proclamados os valores: liberdade, igualdade, tolerância, respeito à natureza e 

responsabilidade compartilhada. Além desses, podemos citar a proposição dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que inclui o Meio Ambiente como tema 

transversal (Brasil, 1996). Enfatiza-se por ultimo, em 2002 que as Nações Unidas  

compuseram a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) 

(2005-2014). Trata-se de um convite para a conscientização de uma cidadania 

planetária na ecoformação das crianças nas instituições escolares, decisão  esta de 

valor  inquestionável. Tal meta vem sendo conquistada individualmente ou em 

pequenos grupos na comunidade escolar por meio de eventos,  projetos escolares 

que envolvem os alunos e a comunidade como um todo. Mas questiona-se, o que 

efetivamente está mudando para erradicar  a opressão sobre Gaia?  
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Consideramos hoje a Terra também como um oprimido o maior de 
todos Por isso, precisamos também de uma pedagogia desse 
oprimido que é a Terra. Precisamos de uma Pedagogia da Terra 
como um grande capítulo da pedagogia do oprimido, precisamos de 
uma ecopedagogia. A ecopedagogia é uma pedagogia centrada na 
vida: considera as pessoas, as culturas, os modos de viver, o 
respeito á identidade e à diversidade. (GADOTTI, 2008, p. 15). 

 

 

   4.5 Currículo a Ecologia dos Saberes e a Interdisciplinaridade  

 

 

A sustentabilidade e a preservação do meio ambiente devem ter um 
princípio interdisciplinar, reorientador da educação, do planejamento 
escolar, dos sistemas de ensino e dos projetos político-pedagógicos 
da escola. Os objetivos e currículo devem priorizar a saúde 
planetária. 

 

 

Nesta acepção, pensa-se na organização curricular que desencadeie  uma 

ação que deva  contemplar a ecologia dos saberes, como também possibilitar, nas 

áreas de risco, os construtos necessários para compreender a vida  e a razão da 

própria existência.  Enfim, construir saberes reais, no respeito à singularidade e 

necessidades locais para poder compreender, no concreto, quais riscos que existem 

e quais benefícios podem ser considerados para a região e exigir das políticas 

públicas condições mais justas, mais íntegras e dignas da existência planetária. 

  Santos (2008)  fundamenta que a ecologia dos saberes não é uma luta por 

uma distribuição dos saberes pautados na ciência positivista, pois  todos os 

conhecimentos envolvem objetivos, práticas e sujeitos. A ecologia dos saberes tem 

como foco, envolver os diversos sujeitos e uma epistemologia que possa ser 

construtivista e realista. Esta busca da convergência entre os saberes diversos 

caminha para a luta contra a opressão e a desorientação, num  ato de liberdade e de 

risco.  

  Para atender a esta proposta, elege-se  Ivani Fazenda,  pois ela  convida  a 

desmoronar os rígidos limites impostos, ao longo dos séculos,  das disciplinas 

encapsuladas e abrir para   o diálogo,   para o pensar por meio de um sistema 

complexo. Boff (2011, p.198) define – “Conjunto de elementos interconectados entre 
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si forma um sistema; ele é complexo quando numerosos e diversos  são os  tipos de 

relação que vigoram entre eles” assim há um tecer de saberes: filosófico, 

epistemológico, sociológico, psicológico, ecologia e o ecossistema, entre outros.  

Uma união de saberes dando forma ao novo, à  interdisciplinaridade. Nas palavras 

da autora: 

 

 

Acreditamos na força mitológica de um novo tempo, onde todos nós 
nos disporíamos a um processo de realfabitização, não apenas do 
substantivo, mas do verbo, não mais do predicativo, mas do sujeito, 
não mais do modelo, mas da hipótese, não mais da resposta, mas da 
pergunta. (FAZENDA 2008, p. 15). 

  

 

Ivani Fazenda, com sua prática docente faz refletir sobre o currículo como um 

saber cuidar da Vida. Na sala de aula,  desperta para olhar e sentir os pares e 

promove entre os participantes o respeito ao  conhecimento, às divergências de 

opiniões, à singularidade de cada ser, às experiências pessoais e cognitivas, aos 

posicionamentos políticos sociais.  Isto torna o ambiente dinâmico, formado pelos 

alunos da sala, pelo professor, pelos  convidados e  tem como foco discutir saberes 

científicos, sociais, existenciais. A aula agora é Gaia, composta de corpo, saberes, 

sabores, cores, alma, sentimentos e crenças com o objetivo claro da transformação 

do aluno em saber  ser melhor para com os outros seres.  

Uma práxis para as virtudes: a humildade, a tolerância e o amor. Fazenda 

(2008) abaliza a classificação de Lenoir (2001 apud FAZENDA, 2008) na sua teoria,  

quando descreve o que ele denominou de concepção brasileira de 

interdisciplinaridade que foi incorporada para à ecoformação interdisciplinar. 

Desse modo, os saberes estão pautados no saber ser, essa forma de conceber o 

conhecimento, implica em incluir, nos saberes científicos e práticos do profissional, o 

sentido e a intencionalidade, do que se  pretende, com esses saberes em relação à 

cidadania planetária e o  desenvolvimento sustentável. 
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Muitos são os sujeitos destas mudanças.  Elas se orientam por um 
novo sentido de viver e atuar. [...] cresce seminalmente um novo 
paradigma de re-ligação, de re-encantamento pela natureza e de com-
paixão pelos que sofrem; inaugura-se uma nova ternura para com a 
vida e um sentimento autêntico de pertença amorosa à Mãe–Terra. 
(BOFF, 2011, p. 26). 

 

 

Neste sentido, um currículo ecopedagógico voltado para qual significado tem 

o Nosso Lar e sua existência para nós e o que se pretende para o futuro. 

Para isso, o conhecimento científico teria que poder responder aos dilemas 

ser com o outro, ser para sua comunidade, ser para o próximo. Não apenas uma 

linguagem figurativa ou retórica, mas o bem do próximo, o que está ao seu lado, 

proteger, cuidar, ser guardião do próprio espaço e tempo, em um esforço gigantesco 

de inventar o novo, realizar a construção da Pedagogia da Terra por meio de um 

calidoscópio crítico dos saberes, para um Existir em Gaia.  

Compreender o próprio local e o todo, saber quais são os riscos planetários é 

o que se espera, pois não basta ler a Agenda 21 ou a Carta da Terra que é sem 

dúvida,  um apelo para a solidariedade planetária, um tocar de almas, um tributo 

para o bem comum. A escola precisa distribuir os saberes sobre as reais condições 

dos seres no Planeta. . Educação Ambiental não pode apenas ser prioridade de 

conferências, em momentos pontuais de encontros de cúpulas, deve sim, ser 

discutida no dia a dia, com  todos os seres humanos.  

 

 

Constatar esta preocupação implica, indiscutivelmente, em 
reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade 
ontológica, mas como realidade histórica. É também, e talvez sobre 
tudo, a partir desta dolorosa constatação, que os homens se 
perguntam sobre a outra viabilidade – a de sua humanização. 
Ambas, na raiz de sua inconclusão, que os inscreve num permanente 
movimento de busca. Humanização e desumanização, dentro da 
história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos 
homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. 
(FREIRE, 1987, p. 16).  
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Ao se pensar  no bem de Gaia, pergunta-se:  somos bons hospedes? Quais 

as reais ações que se revertem em favor da Vida ? Discute-se na educação a 

cidadania planetária, a sustentabilidade solidária, mas no cotidiano, muitos são ora 

protagonistas, ora figurantes de brigas pessoais, entre os pares, e em outras 

alimenta-se processos de competições,  de exclusão de pessoas ou grupos.  

Perpetuam-se obras, em nome da ética, da moral do desenvolvimento sustentável, 

mas no cotidiano há respeito com o parceiro que está a seu lado? Fácil é amar a 

Humanidade, respeitá-la, discursar sobre as desigualdades, no entanto,  o difícil é 

respeitar com solidariedade  para com os pares, colegas de trabalho, amigos e 

familiares. 

Somos Gaia, o Existir em Gaia, somos o que somos,  uma natureza humana 

que se revela ora ética, consciente  e planetária, mas outras tantas vezes 

predadores, destruidores  tanto em palavras como em ações.  Precisa-se construir o  

humano como afirma Freire (1987), pois se  está em estado de inconclusão.  Não  

se pode neste contexto falar em humanização, pois para isso teria que se pensar 

que um dia houve um Humano perfeito, perdido na Bíblia, a imagem e semelhança 

de Deus  e  que  depois se perdeu e agora precisa se reencontrar. Ao contrário, 

precisa-se da conscientização dos riscos da visão egocêntrica, do antropocentrismo, 

do delírio de grandeza, e assim enfrentar o lado onipotente que desculpabiliza o 

homem  de dominar o meio e refletir sobre as transformações irreversíveis  que  já 

foram feitas. Simbolizando a conduta humana , encontra-se a imagem do gafanhoto 

que extermina uma plantação e quando o recurso natural acaba,   faz um revoar 

alucinado para outros campos em sucessivas desvastações.  

 

 

 ecopedagogia tem por finalidade reeducar o olhar das pessoas, isto 
é atitude de observar e evitar a presença de agressões ao meio 
ambiente aos viventes e o desperdício. Experiências cotidianas 
aparentemente insignificantes, como uma corrente de ar, um sopro 
de respiração, a água da manhã na face, fundamentam as relações 
consigo mesmo e com o mundo. Na ânsia de dominar o mundo, elas 
correm o risco de desaparecer do nosso campo de consciência, se a 
relação que nos liga a ele for apenas uma relação de uso.  
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4.6 Gestão Democrática e a Ecosustentabilidade  

 

 

Cidadania planetária a construção de uma cultura da 
sustentabilidade, uma bio-cultura da convivência harmônica entre 
seres e natureza. Nova forma de governo propondo a 
descentralização da educação baseada na ação comunicativa, 
gestão democrática, na autonomia, na participação, na ética e na 
diversidade cultural. 

 

No  Município de Santos,  os gestores  devem promover no contexto escolar a 

Pedagogia da Terra, isto é, compreender a totalidade dos desequilíbrios ambientais 

que estão afetando as comunidades, as consequências do  aquecimento global, as 

extinções de espécies e adotar o enfrentamento com a co-responsabilidade cidadã, 

envolvendo as comunidades ou grupos de pessoas em situações de riscos. 

 

O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2005 (PNUD, 2005 apud 

LAYRARGUES, 2009), destaca que há uma distinção entre pobreza e desigualdade.  

Pobreza implica a desigualdade econômica, mas a desigualdade em si, se manifesta 

de diversas maneiras na distribuição ou ausências de serviços públicos e de 

conhecimento. No relatório, os redatores destacam que a desigualdade  por ser 

multifacetada 

 

 

[...] se combate transversalmente, por meio de várias outras políticas 
e não apenas por políticas educacionais, sociais ou de renda [....] ao 
revelar a categoria ´desigualdade‟ como um problema fundamental a 
ser enfrentado, o documento deixa claro que não existe dicotomia 
entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, são 
elementos indissociáveis. (p. 13) 

 

 

Sugere-se à equipe da educação que reflita sobre a relação da cidadania 

planetária e as questões das desigualdades, no sentido de priorizar  quatro questões 

sobre as construções dos saberes relativos à ecoformação e ao gerenciamento dos 

riscos  frente  aos  problemas encontrados na região: o que é; como ocorre; por quê;  
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qual a causa e como pode ser transformado ou gerenciado. Interrogações que 

podem colaborar na análise  da interdependência do município de Santos com a 

Petrobras, a fim de identificar o que há de real nos benefícios e malefícios, quais  os 

riscos presentes  e como gerenciá-los.  

  Para  Freire (2007), pode-se pensar em duas formas de conceber  a 

Educação em relação à  pedagogia que envolva o impacto do Meio Ambiente: 

quando engloba homens  e  a realidade. Na primeira concepção, o profissional  

apresenta  uma visão ingênua sobre as interações sociais e o impacto sobre o meio, 

na segunda, apresenta um olhar crítico sobre os fatos, mas ao  radicalizar seu ponto 

de vista, pode conceber a realidade como imutável e cristalizada sem possibilidades 

mudanças. 

Há um alerta sobre o perigo desta dicotomização de  posturas, torna-se 

necessário atender à Carta da Ecopedagogia, que nos aponta para uma mudança 

de paradigma econômico. “Desenvolvimento com justiça e equidade cultural e social, 

economicamente factível, ecologicamente apropriado como bem-estar sócio-

cósmico.”( GADOTTI 2010, p.75).  

No caso do gerenciamento de riscos, o profissional  da educação  deve ter o 

cuidado ao julgar as ações da Petrobras  ou  avaliando como a  solução econômica, 

ou mal ecológico para a  Baixada Santista, sem entender a  complexidade 

geográfica, estrutural e econômica do processo. 

Há nesta relação, um número enorme de espécies vivas que dependem da 

organização, da estrutura, da ética e do respeito ao seres que habitam a região, na 

qual a Petrobras está instalada.  Não há sentido de uma economia se não houver 

seres vivos, há a necessidade, por parte da equipe educacional, de ter um olhar 

crítico e complexo  e pensar uma nova organização curricular   que inclua entre os 

saberes, a inclusão das espécies e o Meio Ambiente (social, econômico e político). 

A evolução tecnológica é irreversível e dicotomizá-la no sentido de seres 

vivos versus  tecnologia seria insustentável “O erro desta concepção é tão nefasto 

como o erro da sua contrária –, a falsa concepção do humanismo -, que vê na 

tecnologia a razão dos males do homem moderno.” (FREIRE, 2007, p. 23). Para o 

autor, o profissional deve compreender a totalidade da relação dos pertencentes à 

Gaia, todos os seres que habitam a Terra e assim a tecnologia pode ser 

compreendida como útil para um desenvolvimento sustentável.  “Se o meu 
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compromisso é realmente com o homem concreto”, [...] “de sua libertação, não 

posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me 

vou instrumentando para melhor lutar por esta causa.” (FREIRE, 2007, p. 23). 

Gadotti (2008) “[...] nos acena para um caminho ecozóico, numa nova relação 

saudável com o planeta, reconhecendo que somos parte natural da terra e 

precisamos estar atentos a harmonização ecológica.” (p. 62, grifos do autor). 

 

 

Uma nova pedagogia dos direitos associada aos direitos 
humanos-econômicos, culturais, políticos e ambientais – e 
direitos planetários. Ela desenvolve a capacidade de 
deslumbramento e de reverência diante da complexidade do 
mundo e a vinculação amorosa com a Terra.  

 

 

      4.6.1 Objetivos do gerenciamento de riscos 

 

 

Neste momento da proposta traz-se os estudos de Cunha (2002) sobre o 

gerenciamento de riscos e da ação de emergências da Petrobras no município de 

Santos. Entende-se que há necessidade de uma proposta curricular que leve em 

conta o gerenciamento de riscos ao enfrentar o dilema dos desordenados 

agrupamentos urbanos, nos quais há um encontro entre rodovias, de ferrovias, os 

dutos de óleo e gás, muitas vezes deparados na Baixada Santista. 

Diante do exposto é relevante salientar alguns objetivos entre outros que 

poderão ser sugeridos pelos próprios grupos envolvidos no âmbito das ações 

pedagógicas.  

a) Conscientização planetária na prevenção, no cuidar e no gerenciamento de 

riscos  da  Petrobras no que diz respeito às escolas do Município de Santos. 

b) A aproximação das Universidades da região, Graduação e Pós- graduação,  

com a Secretaria de Educação de Santos, no sentido de estabelecer o diálogo 
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entre a cultura científica, com o discurso e as práticas da população, no que 

se refere à sustentabilidade à luz das ações da Petrobras. 

c) Parceria da Secretaria da Educação e das escolas do Ensino Básico, a 

comunidade, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Petrobras, 

Universidades locais e com a Defesa Civil do município. O objetivo é 

estabelecer a coordenação e a responsabilidade da administração local, na 

organização de planos de gerenciamento de riscos e de ação de emergência.  

As políticas públicas de educação devem  estar presentes nos projetos 

pedagógicos, os princípios da gestão democrática,  possibilitando a 

autonomia das unidades escolares em firmar parcerias atuantes com os 

órgãos públicos, objeto desse trabalho, marcando o conhecimento consensual 

de todos os envolvidos em busca da eficácia desse gerenciamento. 

d) Construção coletiva pela comunidade escolar, um plano de emergência 

que possa responder às questões: o que fazer na ocasião de um acidente?  

como será a mobilização dos diferentes setores da comunidade? quais os 

órgãos e serviços que serão responsáveis, para estarem inclusos  na 

construção e organização de um plano de fuga?. 

 

 

      4.6.2 Conhecer e compreender 

 

 

Em relação aos conteúdos curriculares, devem obedecer as especificidades 

de cada componente disciplinar, e suas interações na aquisição do conhecimento 

contextualizado na interdisciplinaridade  tanto sobre os conhecimentos geográficos e 

territoriais da região, tipos de solo, vegetação, rios, municípios vizinhos, riscos dos 

municípios vizinhos, estradas, melhores caminhos para escoamento, diferentes 

meios de transporte.  

 Os alunos deverão conhecer e compreender os seguintes conceitos 

pertinentes ao assunto para a construção de  planos de emergências: 
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a) A Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás), e uma de suas substidiárias, a 

Petrobras Transporte S.A (Transpetro), são as empresas que atuam em 

nossa região no setor de transporte dutoviário de petróleo e derivados. O duto 

em questão é o Osbat. O oleoduto Osbat possui extensão aproximada de 120 

quilômetros.  É um duto subterrâneo construído em aço-carbono, com 24 de 

diâmetro externo, que transporta petróleo do Terminal de São Sebastião 

(Terminal Almirante Barroso – Tebar) para a Refinaria Presidente Bernardes 

(RPBC) de Cubatão. (TORRES e CUNHA, 2008, p. 214). 

O trajeto percorrido, pelo oleoduto atravessa quatro municípios (São 

Sebastião, Bertioga, Santos e Cubatão), duas Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (Baixada Santista e Litoral Norte), estradas, áreas urbanas, 

o Parque Estadual da Serra do Mar, a área tombada da Serra do Mar e 

ecossistemas de alto interesse, como manguezais, mata atlântica de encosta 

e restinga. (TORRES e CUNHA, 2008, p. 218). 

b)  Cálculos estimativos tais como a Petrobras trabalha com base na equação 

de risco ambiental. Isto é, (R = f x c - risco é frequência ou probabilidade do 

evento multiplicada pela consequência) e qual o cálculo de riscos ambientais 

é, para a engenharia ambiental, um processo pelo qual são identificados, 

analisados e quantificados os riscos à saúde humana ou a algum bem 

ambiental a ser protegido (SERPA, 2000 apud CUNHA, 2008). 

c) Diferentes tipos de Riscos de Segurança de Processos: Risco à Saúde 

Humana: Risco Ecológico: Gerenciamento do Risco e ter habilidades para 

fazer a  análise das informações e da “avaliação de risco” e dos fatores 

políticos, sociais e econômicos, para a definição das ações para a redução do 

risco. O gerenciamento do risco requer o balanceamento dos seguintes 

fatores: efeitos; custos; benefícios e confiabilidade (CUNHA, 2008). 

d) As medidas preventivas da Petrobras em relação aos riscos. Elucidação 

dos conceitos de Risco Ecológico, Comunicação de Riscos, Gerenciamento 

de Riscos, Probabilidades de Riscos e sobretudo os papéis dos órgãos 

fiscalizadores (ministério público,IBAMA,CETESB, PEGASO ,dentre outros) e 

principalmente como se dá a implantação de Sistemas de Gestão Ambiental-

SGA nas organizações e o comprometimento destas com a comunidade em 

geral. 
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e) A implantação de Sistemas de Gestão Ambiental – SGA na Refinaria 

Presidente Bernardes de Cubatão-SP, que envolve o conjunto nas dimensões 

de Saúde e Segurança, que compõem na sua missão o Sistema de Saúde, 

Meio Ambiente e Segurança – SMS. Ter como meta a ampliação cada vez 

mais o envolvimento de seus stakeholders (comprometimento da empresa 

com suas relações, com os fornecedores, funcionários, comunidades 

próximas, entre outros). 

f) As probabilidades de riscos, o que é o plano APELL, pois ele apresenta 

uma metodologia desenvolvida pela Agência de Indústria e Meio Ambiente e 

da ONU, como alternativa viável diante dos fracassos contínuos dos planos 

de defesa civil tradicionais. 

g)   Os trabalhos em parceria  para a implantação do plano APELL - Alerta e 

Preparação da Comunidade para Emergências em Nível –  semelhante ao 

realizado  em São Sebastião - SP, sede do maior terminal petrolífero da 

América Latina (Terminal Almirante Barroso), que promove todos os anos seu 

“Dia do Alerta”. A estratégia de comunicação empregada conta com 

publicação de uma cartilha desenvolvida em São Sebastião pelos órgãos 

responsáveis pelo plano, que tem como meta, o esclarecimento e a 

mobilização dos setores da comunidade para uma gincana cujas tarefas 

esclareciam aspectos da situação do alerta.  (CUNHA, 2002). 

     

 

  4.6.3 Plano de Ação para emergências em Santos. 

 

 

Nas escolas surge depois da teorização, um plano de ação que envolva as 

questões de previsibilidade e previnibilidade em atenção ao cuidar e ao 

gerenciamento de riscos  em Santos. 

As instituições de ensino em suas ações devem propor atividades didático-

pedagógicas uniformes e com equidade entre elas, promovendo debates sobre a 

natureza da região e a sustentabilidade da Petrobras (Riscos oferecidos). A partir de 
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esses conteúdos levanta-se dados e ações concretas para o gerenciamento de 

riscos. Segue-se a construção de projetos pelos alunos, para o gerenciamento de 

riscos, para a população. Discussões que envolvam todas as parcerias apontadas 

nos objetivos, no sentido de se criar um banco de idéias, um banco de propostas, 

em cada escola, sobre os riscos e sustentabilidade na região. 

Os modelos de planos de ações devem existir e ao longo do tempo,  deve  ser 

adotado  um plano de forma e igual teor para todas as escolas, com o apoio de 

órgãos especializados, para garantir a segurança da população, uma vez que o 

pânico pode representar o fracasso da ação. 

Para viabilizar essa união, sugere-se que após a coleta do banco de 

propostas sobre os riscos das diversas escolas, com a participação da comunidade, 

haja eleição das idéias mais viáveis para a construção de um plano de fuga. Com 

todas as propostas gestadas pelos alunos e a escolha pela comunidade de algumas 

propostas, a Petrobras, os órgãos responsáveis  pela defesa civil, com a Secretaria 

de Educação e uma comissão que represente a comunidade escolar, socializem  

tais idéias de modo que sejam criadas políticas de emergência. 

Nesse sentido para ser viável a tarefa acima a equipe escolar deve  

apresentar a autonomia de multiplicar à população as orientações pertinentes em 

caso da prevenção e acidentes, pois se sabe que a grande preocupação está em 

como um grupo de indivíduos em situação de risco pode se auto-proteger,  ou saber 

evacuar  o local com  sucesso e não piorar  a própria catástrofe. Essas medidas são 

necessárias e indispensáveis no trato do currículo escolar, que deve contemplar por 

intermédio da transversalidade os papéis da defesa civil que coordena e administra 

a região e que pode socializar a organicidade do plano de gerenciamento de riscos 

em situação emergencial. 

A socialização dessas decisões deve ser base para uma proposta  organizada 

pelas instituições responsáveis em um único plano de emergência para o município, 

no qual a escola torna-se instrumento de multiplicação tendo como protagonista 

neste processo, os alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Um projeto à luz da diversidade, abalizado pela Pedagogia da Terra, um 

currículo que tem como valores os princípios da Carta da Terra pode ajudar a 

compreender o sentido da existência humana, nos diferentes espaços em relação ao 

outro, e com os outros habitantes da Terra. 

A escola é um dos tantos ambientes em que se pode promover  

interdisciplinarmente os saberes/ser, a partir do dilema proposto por Cortella (2010). 

Ou seja: Quero? Devo? Posso? Quero amar Gaia? Sim quero, mas amo? Devo 

respeitar a Terra?  Devo, mas, respeito? Posso fazer justiça em relação à 

apropriação dos recursos naturais, mas quanto aos riscos da existência de Gaia? 

Posso, mas como proceder? 

Para compreender estas questões se faz necessário reportar ao percurso 

realizado pelo presente trabalho. Investigou-se a bibliografia produzida por 

pesquisadores da educação, voltados às teorias curriculares na suas diversas 

concepções e, verificou-se no geral, um posicionamento científico em relação a  uma 

educação emancipatória, crítica, comprometida com a equidade na distribuição dos 

saberes e  com a luta pela interdisciplinaridade. Pesquisou-se trabalhos 

desenvolvidos em gerenciamento e planos de emergências relativos aos riscos 

referentes à presença de dutos de petróleo e derivados na região. Pesquisaram-se 

ainda, as dissertações e teses sobre Educação Ambiental, gerenciamento de riscos 

e Petrobras, escritas no período de 2005 a 2010  que envolvessem  as séries iniciais  

do ensino fundamental da rede de educação básica do Estado de São Paulo.  

Destacaram-se alguns projetos do Estado de São Paulo e outros, direcionados para 

a Baixada Santista, que envolviam instituições escolares e risco de acidentes 

ambientais, e constatou-se que, apesar dos projetos analisados apresentarem 

distintos métodos, procedimentos e instrumentos de aplicação, tinham em comum a 

educação ambiental, currículo, ecopedagogia, e o princípio da consciência planetária 

entre outros fatores. A dificuldade relatada pelos pesquisadores externos à 

instituição escolar, na aplicação dos projetos foi, na maioria das vezes, a falta de 

aderência de toda a comunidade, pois a participação ocorreu somente com grupos 
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isolados. Outro ponto comum era a não compreensão da interdisciplinaridade e 

como aplicá-la no cotidiano escolar. 

Nas pesquisas que analisaram os contextos escolares foi constatado que, 

muito frequentemente, os projetos desenvolvidos em Educação Ambiental, pelos 

professores, eram direcionados à coleta seletiva e à preservação e poluição da 

água. Na Secretaria da Educação de Santos, constatou-se  uma gestão democrática 

na condução do currículo  e em relação à ecoformação da comunidade escolar, 

verificando-se  também a preocupação de que os objetivos dos projetos viessem a 

atender  as necessidades de cada unidade escolar. 

Ao analisar toda essa produção, somada aos movimentos sociais em luta por 

uma consciência planetária, pensa-se que ainda  há   pontos isolados em um imenso 

mar revolto. Porém, ser minúsculos pontos já não basta, é preciso dar um passo 

adiante em busca de melhor coesão. Apesar de quase invisíveis, aquelas pesquisas, 

projetos e trabalhos comunitários, estão lá, para quem tiver olhos e sensibilidade, 

para ver e sentir. Pode-se pensar que sejam apenas discursos destituídos de 

resultados efetivos, pois a maioria não  se sente pertencer à Gaia,  a ponto de 

cometer erros como jogar embalagens plásticas no solo ou na água,  ou achar 

irrelevante os vazamentos de óleo ou gás no solo, água ou ar. 

O que quero, devo e posso fazer para uma  ecosustentabilidade? Esse é o 

grande dilema da Pedagogia da Terra que na maioria das vezes só existe nas 

escolas como utopia, com projetos pontuais envolvendo prêmios de 

sustentabilidade. Outro dilema: Como se pode pensar em prêmios quando se trata 

na própria preservação?  Muito estranho premiar quando o esperado seria agir pelo 

bem comum.  A Pedagogia da Terra deveria ser a missão da educação e a Carta da 

Terra deveria nortear os valores institucionais que orientariam o projeto político 

pedagógico. 

No trabalho foram apontadas as virtudes como o respeito à humildade, a 

justiça e o amor à  TERRA; nada foi dito sobre a virtude  da gratidão. Parece uma 

virtude fácil de ser entendida, no entanto é uma virtude trabalhosa, pois exige um 

cuidado constante para expressar-se a gratidão por tudo que se tem, que se 

recebeu e por tudo que foi possível de se criar e construir . 
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Mas aqui fica a questão: somos gratos à TERRA? Se ela  falta  a tantos é 

mais por incapacidade de dar do que receber, mais antropocentrismo do que 

consciência planetária. No egocentrismo, não se consegue a descentração do 

próprio  ponto de vista. Sabe-se que ser admirado pelo outro é a felicidade  dos 

homens,  no entanto o egoísta regozija-se em receber, mas  ele  não gosta de 

reconhecer o que deve aos outros. O valor da gratidão seria de fato, retribuir com o 

agradecimento “[...] como um eco de alegria, [...], pelo que ela é amor, pelo que ela é 

partilha, pelo que ela é dom”. (SPONVILLE, 1996, p. 146). Gratidão à nossa Terra  

ligada ao amor por tudo que ela nos proporciona, ao respeito aos seres que estão ao 

nosso lado, à justiça  na equidade do sustento e sobrevivência e dos seres que 

comungam o mesmo espaço. Um mergulho interior, sobre as próprias decisões 

como humanos em relação à nossa co-responsabilidade com a ecoformação. 

Cortella (2010) afirma que se pode ter autonomia, mas não soberania, porque 

para ser soberano necessita-se da ética que é a capacidade de julgamento de 

decisão.  Que as produções acadêmicas – como esta – ganhem espaço na 

comunidade e sejam elas um convite ao reencantamento com a VIDA, um apelo à  

integridade, isto é, o princípio ético de “não apequenar a vida” já que “integridade é 

honestidade, é sinceridade.” (CORTELLA, 2010, p.113). 

Nesse sentido, ousa-se acrescentar a gratidão por receber tudo. Tudo o que 

se ganha da Mãe Terra, o eu, e tudo o que não é, o eu.  
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 GAB/SEDUC  

Assessoria Técnica 
Tel 3228-1818 

r.1845/1862/1875/1827 
Tel 3211-1818 r.1851 

seduc@santos.sp.gov.br 

 

   
Programa Escola Total 

Tel 3224-3754/ 3221-6945 
escolatotal@santos.sp.gov.br 

  

Assessoria de Imprensa 
Tel 3228-1818 r. 1803/1873 
seducimp@santos.sp.gov.br 

 

SAAF-GAB/SEDUC 
Seção de Apoio 
Administrativo e 

Financeiro 
Tel 3228-1818 

r.1805/1820 
seduc@santos.sp.gov.br 

 

SEACON-SEDUC 
Seção de Apoio aos 

Conselhos - Educação 
Tel 3228-1818 r.1803 

seacon-seduc@ 
santos.sp.gov.br 

 

COSUP 
Coordenadoria de Supervisão das 

Unidades Escolares 
Tel 3211-1818 r.1941/1929 

cosup-seduc@santos.sp.gov.br 
 

Projeto Pra ver a banda tocar 
Tel 3228-1818 r. 1886 

 

CAIS – Colégio Santista 
Centro de Atividades 
Integradas de Santos 

Tel: 3228-1818 
r.1817/1863 

cais@santos.sp.gov.br 
 

NuED/Santos 
Núcleo de Educação 

A Distância 
Tel 3232-5876 
ead-seduc@ 

santos.sp.gov.br 

Apoio Jurídico 
Tel 3228-1818 r. 1872/1877 

seduc@santos.sp.gov.br 

 

 

 

    

Grupo Articulador 
deFortalecimento dos 
Conselhos de Escola    

Tel 3232-2347    
gestaodemocrativa-seduc 

@santos.sp.gov.br 

    

             
DEPLAN 

Departamento de Planejamento Educacional 
Tel: 3211-1808   e-mail: mgaulicino@santos.sp.gov.br 

 
DEPED 

Departamento Pedagógico 
Tel 3211-1818    e-mail: saaf.deped-seduc@santos.sp.gov.br 

 
DEAFIN 

Departamento Administrativo, Financeiro e de Infraestrutura-Educação 
Tel 3211-1818             e-mail: jussara-seduc@santos.sp.gov.br 

             
SAAF-DEPLAN 

Seção de Apoio Administrativo 
e Financeiro 

Tel 3211-1809    liliane-
saaf@santos.sp.gov.br 

 

 

 SAAF-DEPED 
Seção de Apoio Administrativo 

e Financeiro 
Tel 3211-1821   saaf.deped-

seduc@santos.sp.gov.br 

   

SAAF-DEAFIN 
Seção de Apoio Administrativo 

e Financeiro 
Tel: 3211-1818 r.1882 

ketherine@santos.sp.gov.br 

    

 
COPLANE 

Coordenadoria de 
Planejamento da Rede de 

Ensino 
Tel 3211-1818 r.1957/1958 

e-mail: marta-
seduc@santos.sp.gov.br 

 

COVIDA 
Coordenadoria de Vida 
Escolar, Legislação e 
Norrmas Educacionais 

Tel 3211-1818 ramal 1967 

 

COPED 
Coordenadoria de Políticas 

Educacionais 
Tel 3211-1818 ramal 1951 

e-mail: coped-
seduc@santos.sp.gov.br 

 

COFORM-SEDUC 
Coordenadoria de Formação 

Educacional 
Tel 3228-1818 ramal 1850 

e-mail: coform-
seduc@santos.sp.gov.br 

 

COFI 
Coordenadoria de Controle 
Orçamentário e Financeiro-

Educação 
Tel: 3211-1818 r. 1859 

simone-
seduc@santos.sp.gov.br 

 

COADI-SEDUC 
Coordenadoria 

Administrativa-Educação 
Tel: 3211-1818 r. 1834 
elaineseduc@santos 

.sp.gov.br 

 

COMERE 
Coordenadoria de 
Merenda Escolar 
Tel: 3222-8048 

 comesc-
seduc@santos.sp.gov.br 

             

SEPLANE 
Seção de Planejamento 

Educacional 
Tel 3211-1818 r. 1961 

seplane@santos.sp.gov.br 

 

SEASE 
Seção de Apoio as 

Secretarias Escolares 
Tel 3211-1818 r. 1990/1992 

 geresluiz-
seduc@santos.sp.gov.br 

 

SEINF 
Seção de Educação Infantil 
Tel 3211-1818 ramal 1952 

 seinf-seduc@santos.sp.gov.br 

 

SEFORM-DEPED 
Seção de Formação Continuada 

Tel 3228-1818 r. 1854 
seform-deped@santos.sp.gov.br 

 

SECOF-SEDUC 
Seção de Controle 

Orçamentário e Financeiro-
Educação  

Tel: 3211-1818 r. 1868 
 gilce-

seduc@santos.sp.gov.br 

 

SALOM 
Seção de Alocação de 
Materiais e Mobiliário-

Educação 
Tel 3211-1818 r 1856 

fernandoromano@ 
santos.sp.gov.br 

 

SENUTRI-SEDUC 
Seção de Nutrição  

tel: 3222-1334 
comesc-

seduc@santos.sp.gov.br 

             
SEORGE 

Seção de Organização de 
Equipamentos da Educação 

Tel 3211-1818 r. 1956 
seorge-

coplane@santos.sp.gov.br 

 

SELNOR 
Seção de Legislação e 

Normas 
Tel 3211-1818 ramal 1987 

selnor-
seduc@santos.sp.gov.br 

 

SEFEP 
Seção de Ensino Fundamental 

e Educação Profissional 
Tel 3211-1818 r. 1850 

sefep.seduc@santos.sp.gov.br 

 

SENUTEC 
Seção Núcleo Tecnológico 

Tel 3232-1451 
cemid-seduc@santos.sp.gov.br 

 

SECONV-SEDUC 
Seção de Contratos e 

Convênios   
 TEL: 3211-1818 r.l 1866  

matheusvital@santos.sp.gov.
br 

 

SEAP-SEDUC 
Seção de Atendimento de 

Pessoal-Educação 
Tel 3211-1818 r. 1880 

soniafigueiredo@santos. 
sp.gov.br 

 

SEALM-SEDUC 
Seção deAlmoxarifado- 

Merenda Escolar 
Tel 3236-9116    

aristideslopes@santos. 
sp.gov.br 

             
SECEV-SEDUC 

Seção de Central de Vagas 
da Educação 

Tel 3211-1877     
  secev-

seduc@santos.sp.gov.br 

   

SEJA 
Seção de Educação de Jovens 

e Adultos 
Tel 3211-18118 ramal 1896 

 seja-seduc@santos.sp.gov.br 

 

SEBIBLI 
Seção de Biblioteconomia e 

Multimídia 
Tel 3228-1818 ramal 1844 

 biblioteca-
seduc@santos.sp.gov.br 

 

SEEC-SEDUC 
Seção de Elaboração de 

Editais e Compras-Educação 
Tel 3211-1818 r. 1863 

fabrício-
seduc@santos.sp.gov.br 

 

SALOP-SEDUC 
Seção de Alocação de 

Pessoal-Educação 
tel: 3211-1818 r. 1839 

salop-
seduc@santos.sp.gov.br 

  

             

SEPROIE 
Seção de Projetos Especiais 
de Integração Educacional 
Tel 3211-1885    seproie-
deplan@santos.sp.gov.br 

   

SEDESP 
Seção de Educação Especial 

Tel 3211-1818 ramal 1962 
sedesp@santos.sp.gov.br 

 

SEPROJE 
Seção de Projetos Educacionais 

Especiais 
Tel 3228-1818 r. 1827 

seproje.seduc@santos.sp.gov.br 

    
 
 

          

SECONFREQ-SEDUC 
Seção de Controle de 

Frequencia e Distribuição-
Educação     

Tel 3211-1818  R. 1836      
seconfreq-

seduc@santos.sp.gov.br   

    
EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

Tel 3228-1818 r. 1807          
deped.seduc@santos.sp.gov.br 

 
SITE DA EDUCAÇÃO      
 Tel 3228-1818 r. 1855 

webadmseduc@santos.sp.gov.br 
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