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RESUMO 
 
 

 
Esse estudo tem como objeto de pesquisa a Educação Ambiental na prática do 
pedagogo e como sujeito os pedagogos que atuam nas Escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Curitiba. A pergunta orientadora da pesquisa foi Como se constitui a 
prática do pedagogo no enfoque da Educação Ambiental, nas escolas do Ensino 
Fundamental, do Núcleo Regional de Educação, da Cidade Industrial de Curitiba 
(NRE-CIC), da Rede Municipal de Ensino de Curitiba? A pesquisa teve como 
objetivos: analisar a Educação Ambiental na prática dos pedagogos que atuam nas 
escolas da educação básica da Rede Municipal de Ensino de Curitiba e caracterizar 
e analisar a prática do pedagogo no enfoque das ações da Educação Ambiental nas 
escolas pesquisadas diante da política da Educação Ambiental em vigor. A 
metodologia fundamenta-se na abordagem qualitativa de pesquisa. A coleta de 
dados utilizou documentos, observação e entrevistas com dez pedagogos, em sete 
escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, localizadas na Cidade Industrial 
de Curitiba e na área de abrangência da bacia do Rio Barigui. Nessa pesquisa, 
considerou-se a análise dos Projetos Políticos-Pedagógicos e a análise de conteúdo 
das entrevistas com os pedagogos das referidas escolas. Os resultados apontam: 
para a confirmação destacada da atuação dos pedagogos que acumulam as 
atividades pedagógicas e administrativas na gestão das escolas pesquisadas; os 
pedagogos desconhecem a atual legislação e os projetos e programas de Educação 
Ambiental existentes na Rede Municipal de Ensino; o entendimento superficial sobre 
Educação Ambiental ao considerar que a prática da Educação Ambiental vincula-se 
à área de Ciências; compreendem a Educação Ambiental no enfoque das 
tendências conservadora e pragmática; reconhecem que a temática de Educação 
Ambiental deve ser trabalhada na escola; quanto aos espaços físicos, atende de 
forma parcial aos aspectos de sustentabilidade e desenvolvimento de práticas 
socioambientais; relatam por unanimidade a falta de formação relacionada à 
Educação Ambiental. Ainda, constatou-se que a Educação Ambiental ampliou seu 
espaço nas políticas educacionais, sendo tratada de forma específica como um dos 
princípios nas Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino de Curitiba 
(2006) em vigor e no atual Plano Curricular (2016). Detectou-se que a Educação 
Ambiental está presente em um número reduzido de Projetos Políticos-Pedagógicos 
das escolas pesquisadas e constatou-se como desafios para se trabalhar com a 
Educação Ambiental nas escolas pesquisadas a necessária formação continuada 
dos pedagogos na perspectiva da Educação Ambiental, tendo em vista a atribuição 
deles na gestão pedagógica da escola e a infraestrutura adequada para concretizar 
as práticas escolares de Educação Ambiental. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Pedagogo. Prática Pedagógica. Política 
Educacional. 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This study has the objective of researching Environmental Education in the practice 
of the pedagogue and as a subject the pedagogues that work in the Schools of the 
Municipal Network of Education of Curitiba, the research question being: How is the 
practice of the pedagogue in the focus of Environmental Education in Elementary 
schools of the Regional Nucleus of Education of the Industrial City of Curitiba (NRE-
CIC) of the Municipal Network of Education of Curitiba? The objectives are: to 
analyze the Environmental Education in the practice of the pedagogues that work in 
the basic education schools of the Municipal Education Network of Curitiba; 
Characterizing and analyzing the pedagogical practice in the approach of the actions 
of Environmental Education in the schools researched before the policy of 
Environmental Education in force. The methodology is based on the qualitative 
research approach. The data collection used documents, observation and interviews 
with ten pedagogues, in seven schools of the Municipal Education Network of 
Curitiba, located in the Industrial City of Curitiba and in the area covered by the 
Barigui river basin. In this research the analysis of the Political Educational Projects 
and analysis of the content of the interviews with the pedagogues of said schools 
were considered. The results point out: to the outstanding confirmation of the 
pedagogues' performance accumulating the pedagogical and administrative activities 
in the management of the researched schools; The pedagogues are not aware of the 
current legislation and the projects and programs of Environmental Education 
existing in the Municipal Network of Education; Superficial understanding about 
Environmental Education when considering that the practice of Environmental 
Education is linked to the area of Sciences; Understand Environmental Education in 
the focus of conservative and pragmatic tendencies; Recognize that the theme of 
Environmental Education should be worked on in the school; As regards physical 
spaces partially attend to the aspects of sustainability and development of socio-
environmental practices; Unanimously report the lack of training related to 
Environmental Education. In addition, it was verified that Environmental Education 
expanded its space in educational policies, being specifically treated as one of the 
principles in the Curricular Guidelines of the Curitiba Municipal School Network 
(2006) in force and in the current Curricular Plan (2016). It was found that 
Environmental Education is present in a small number of Pedagogical Political 
Projects of the schools surveyed. It was verified as challenges to work with 
Environmental Education in the schools studied the necessary continuing education 
of the pedagogues in the perspective of Environmental Education, in view of its 
attribution in the pedagogical management of the school and the adequate 
infrastructure to materialize the school practices of Education Environmental. 
 
Keywords: Environmental Education. Pedagogist. Pedagogical Practice. 

Educational politics. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esse estudo apresenta como tema: Educação Ambiental: A prática do 

pedagogo em Escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, em que se busca 

investigar: “Como se constitui a prática do pedagogo no enfoque da Educação 

Ambiental, nas escolas do Ensino Fundamental, do Núcleo Regional de Educação, da 

Cidade Industrial de Curitiba (NRE-CIC), da Rede Municipal de Ensino de Curitiba?”. 

Essa pesquisa apresenta como objetivo geral: Analisar a Educação Ambiental 

na prática dos pedagogos que atuam nas escolas da educação básica da Rede 

Municipal de Ensino de Curitiba. Como objetivos específicos: a) Conhecer o 

pedagogo que atua nas escolas pesquisadas; b) Caracterizar a prática do pedagogo 

no enfoque das ações da Educação Ambiental nas referidas escolas pesquisadas; c) 

Analisar a prática do pedagogo diante das ações relacionadas aos eixos do espaço 

físico, da gestão escolar e da organização curricular conforme determina a atual 

política de Educação Ambiental em vigor. 

A relevância desse estudo está na contribuição para a produção de 

conhecimento no campo da Educação Ambiental. Outro aspecto de relevância que o 

justifica é o interesse pessoal e profissional da pesquisadora pelo fato de atuar como 

pedagoga em uma das escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba desde 2007 

e de ter participado de diversos cursos e palestras ofertadas pela mantenedora, bem 

como de vários projetos educacionais, que em sua maioria perpassam as questões 

ambientais e que a aproximaram do tema, entendendo que o educador 

verdadeiramente empenhado com uma educação transformadora é aquele que está 

comprometido em ofertar um ensino que não se restrinja apenas aos muros da 

escola, mas que propicie mudanças positivas nos educandos e, consequentemente, 

na sociedade. Para isso, é necessário constantemente aprofundar conhecimentos e 

atuar de forma a atender às necessidades sociais e educativas dos indivíduos. 

Assim surgiu o interesse pela reflexão e pela importância em estudar os 

aspectos referentes à atuação do pedagogo escolar para que se possa compreender 

os processos que ocorrem nessa prática e as possíveis dificuldades que estes 

encontram no exercício de sua atuação. 
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No decorrer de toda a trajetória histórica da educação brasileira, percebem-se 

grandes transformações, sempre imbuídas de desafios na busca de uma educação de 

qualidade1 para todos. 

Nessa busca, destacam-se os profissionais da educação que, por meio de sua 

atuação na escola e junto à comunidade, têm papel fundamental nesse processo. 

Dentre eles, está o pedagogo, que é um dos profissionais que integra a equipe da 

escola, encarregado pela coordenação e organização da prática pedagógica escolar. 

Sua atividade é relevante no desenvolvimento dos processos educativos que se 

realizam habitualmente no espaço escolar, já que procuram articular coletivamente 

com os docentes, com vistas a alcançar os objetivos educacionais planejados no 

Projeto Político-Pedagógico e colaborar no desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem e da formação para a cidadania. 

Nessa perspectiva, o pedagogo, em sua prática, necessita mediar, articular, 

transformar a educação, buscando adequá-la às mudanças sociais que vêm 

ocorrendo na sociedade. Dentre as várias dimensões do conhecimento com que 

trabalha, destaca-se um tema emergente, que envolve a sociedade e a própria 

escola: o meio ambiente.  

Atualmente, presencia-se uma crise ambiental cada vez mais evidente: 

degradação e uso incorreto do solo e da água, produção de lixo, mudanças 

climáticas, exploração descontrolada de áreas verdes, que transformam e ameaçam a 

vida do planeta.   

Com a crise ambiental ocorrendo em praticamente todos os países no mundo, 

busca-se incitar o conhecimento e despertar a criticidade e a ponderação dos 

indivíduos acerca dos problemas socioambientais e esse processo pode e deve 

acontecer por meio do sistema educacional. Portanto, a inserção da Educação 

Ambiental na escola pode estimular esse processo, na busca de uma reflexão que 

leve a uma conscientização, por meio da construção de soluções viáveis e mudanças 

na forma de se lidar com os problemas socioambientais. 

Numa era globalizada e de grandes avanços no desenvolvimento científico e 

tecnológico e em que ocorrem ao mesmo tempo graves problemas políticos, sociais e 

econômicos, que geram grandes desigualdades sociais, é preciso refletir sobre os 

                                                 
1
 Por educação de qualidade entende-se a que instrumentaliza o aprendente a promover mudanças 

significativas e positivas em seu meio; a que o leva a posicionar-se coletiva e individualmente, com 
responsabilidade sobre os bens naturais e culturais existentes; a que contribui para o desenvolvimento 
de pessoas e da sociedade (CURITIBA, 2004, p. 4). 
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problemas socioambientais e buscar uma maneira de pensar e agir frente a essa 

problemática. 

As questões ambientais vão além da busca da reflexão e da conscientização 

dos cidadãos, pois elas perpassam por questões políticas, interesses empresariais e 

de negócios. Por isso, apenas a educação não é suficiente para que elas sejam 

resolvidas, sendo necessário que todos estejam engajados em uma mesma proposta 

de proteção e melhoria do meio ambiente, exigindo que autoridades estejam imbuídas 

no mesmo propósito, para propiciar ações de pesquisa, de fiscalização mais efetivas 

em benefício da natureza, bem como de equacionamento das desigualdades sociais. 

Atualmente, percebe-se que a mídia, em seu papel de informação, tem se 

mostrado mais atenta ao apresentar, à população, vários problemas que envolvem o 

meio ambiente, aliados a alguns projetos educacionais de iniciativa privada e outros 

no âmbito governamental, que evidenciam a preocupação relacionada às questões 

ambientais, mas sabe-se que ainda há muito que se fazer em seu benefício. 

Diante dessa problemática ambiental, destaca-se a escola e seu papel social, 

que tem como desafio promover o acesso ao conhecimento, ao saber sistematizado, 

com vistas a desenvolver integralmente o educando. O conhecimento deve ser 

transformador para os educandos, para que estes possam tornar-se cidadãos 

responsáveis e críticos frente às diferentes questões postas, entre elas, aquelas 

ligadas ao contexto socioambiental, já que se almeja um futuro mais equilibrado tanto 

social quanto ecologicamente. Por meio da Educação Ambiental, é possível 

despertar, nos educandos, uma forma mais humanizada de relacionar-se com o outro 

e com a natureza, numa relação de interdependência, buscando minimizar e ou 

solucionar problemas ambientais. Projetos como “Economizar água faz sentido”, 

“Olho d’ Água” e Sustentabilidade”, da Prefeitura Municipal de Curitiba, demonstram o 

compromisso do governo municipal na busca de uma formação ampliada. 

Dessa forma, é necessário incentivar e oportunizar reflexões docentes acerca 

dos problemas socioambientais, bem como conscientizar sobre a necessidade de a 

Educação Ambiental estar articulada em todas as áreas do conhecimento, pois as 

questões socioambientais estão intrinsecamente presentes em nossas vidas e, para 

isso, é necessário um trabalho conjunto entre o pedagogo e os docentes.  

As ações desempenhadas pelo pedagogo estão intimamente vinculadas à 

prática pedagógica desenvolvida no espaço escolar e este atua em conjunto com os 



18 

 

docentes. Sendo assim, a escola é um espaço propício para essa abordagem, já que 

se trata de um espaço de formação humana. 

Com o propósito de verificar a existência de estudos acadêmicos referentes à 

prática do pedagogo e a Educação Ambiental, realizou-se um levantamento no banco 

de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), em agosto de 2015, sem período definido. A partir do tema central 

do estudo, não se encontraram registros. Usando outros descritores para buscar 

maior abrangência na temática a ser estudada, como a prática pedagógica na 

perspectiva ambiental; prática pedagógica na Educação Ambiental; prática 

pedagógica e Educação Ambiental; prática do pedagogo; Educação Ambiental, o 

número de registros foi maior, no entanto, muito abrangentes, envolvendo diversos 

níveis e modalidade da educação que pouco se relacionam com a pesquisa, conforme 

Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Número de teses e dissertações – CAPES 

DESCRITORES TOTAL DE 
REGISTROS 

DISSERTAÇÕES TESES 

    
Prática do pedagogo na perspectiva ambiental 1 1 - 
Prática pedagógica na perspectiva ambiental 12 11 1 
Prática pedagógica na Educação Ambiental 48 40 8 
Prática pedagógica e Educação Ambiental 50 40 10 

 
Prática do pedagogo 70 60 10 

 
Educação Ambiental 1441

2
 857 143 

    

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas informações contidas no banco de teses e dissertações da 
Capes (2015). 
 

 

Constataram-se a dificuldade e a escassez de produções acadêmicas que 

discorram sobre a prática do pedagogo articulada à Educação Ambiental, tornando-a 

inovadora. Dessa forma, pela relevância e inovação, torna-se importante analisar a 

prática do pedagogo e a Educação Ambiental em Escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba, bem como o aprofundamento teórico, com vista a contribuir para a 

formação acadêmica.  

                                                 
2 Encontradas somente 1000 disponíveis para análise.   
 



19 

 

Nesse estudo, delimitou-se como local da pesquisa escolas selecionadas para 

a coleta de dados, da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, representativas do total 

de 1853 estabelecimentos de ensino. 

A composição dos critérios de escolha das escolas como local de pesquisa 

definiu-se mediante a identificação dos Núcleos Regionais de Educação – NRE, de 

suas escolas de Ensino Regular4 e da localização geográfica de cada uma delas. 

A escolha do Núcleo Regional de Educação (NRE-CIC) ocorreu por conta de 

que suas escolas estão localizadas geograficamente próximas à Bacia do Rio Barigui 

e à APA Passaúna, ao Parque dos Tropeiros e ao Bosque do Trabalhador, 

localizados no bairro CIC, área urbana com expressiva quantidade de indústrias 

instaladas. 

O NRE-CIC é considerado o maior entre os dez Núcleos Regionais, lócus de 

atuação da pesquisadora, sendo composto por 27 escolas, das quais foram 

selecionadas sete5 escolas de Ensino Regular – Ensino Fundamental. A escolha 

levou em conta o fato de que as escolas de Tempo Integral UEIs e CEIs6 já ofertam 

atividades extracurriculares e contemplam, dentre suas ações, a Prática de Educação 

Ambiental.  

A escolha dos sujeitos participantes dessa pesquisa considerou o critério de 

atuação dos profissionais nas escolas selecionadas para a pesquisa conforme os 

critérios acima mencionados. Nos estabelecimentos de ensino, havia um ou dois 

profissionais em cada unidade educativa no turno escolhido para a pesquisa, 

totalizando dez pedagogos. 

A pesquisa constitui-se em uma abordagem qualitativa, tendo como base 

Minayo (1994), Chizzotti (2006) e Trivinõs (2006), já que ela propicia o 

aprofundamento e a compreensão do objeto de pesquisa.  

A coleta de dados realizou-se por meio de documentos, entre eles as Diretrizes 

Curriculares da Rede Municipal de Ensino de Curitiba (2006), o Currículo do Ensino 

                                                 
3
 Fonte: SME/Coordenadoria de Estrutura e Funcionamento e Departamento de Planejamento e 

Informações – 1993 a 2016. Elaboração: SME Departamento de Planejamento e Informações. 
4
 Ensino Regular das Escolas Municipais de Curitiba. 

5
 Ressalta-se que no NRE-CIC, são 8 escolas de Ensino Regular, totalizando 13 pedagogos. Houve a 

desistência de três profissionais de uma mesma escola em relação à participação na pesquisa. 
6
 Com o objetivo de contribuir para a formação integral do estudante, são desenvolvidas, no 

contraturno, nas Escolas de Tempo Integral e Unidades de Educação Integral da Rede Municipal de 
Ensino de Curitiba, as seguintes práticas educativas: Acompanhamento Pedagógico, Práticas de 
Educação Ambiental, Ciência e Tecnologia da Informação e Comunicação, Práticas de Movimento e de 
Iniciação Desportiva, Práticas Artísticas e Tempo Livre (Curitiba, 2012a, p. 9). 
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Fundamental da RME (2016a), o Projeto Político-Pedagógico de cada Unidade 

Educativa participante da pesquisa, observação participante, visando compreender a 

rotina de trabalho dos pedagogos e entrevista semiestruturada realizada com os 

pedagogos atuantes nas escolas selecionadas para a pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986; LAKATOS; MARCONI, 2011; CHIZZOTTI, 1998; TRIVINÕS, 2006). Na análise 

de conteúdo referente à entrevista semiestruturada, a fundamentação é baseada em 

Bardin (1995). 

A discussão de resultados norteou-se pela tríade: espaço físico, gestão 

democrática e organização curricular, que se caracterizam como as dimensões da 

Educação Ambiental indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (2012) para a 

Educação Ambiental. 

Esse estudo delineia-se em três partes, estruturadas em cinco capítulos.  

A primeira parte refere-se à fase exploratória, em que se apresentou o 

processo de estudo, delimitando como objeto de pesquisa a Educação Ambiental na 

prática do pedagogo e como sujeito os pedagogos que atuam nas Escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Curitiba, contextualizando-os. 

Para o estudo sobre as Abordagens da Educação Ambiental: Reigota (2014), 

Guimarães (1995), Carvalho (2012), Layrargues (2004, 2012), Layrargues e Lima 

(2014), Loureiro (2003, 2004, 2006 e 2007), Guimarães (2004), Carvalho (2012), Lima 

(2004). Para a Prática Pedagógica: Franco (2012), Souza (2006), Veiga (2000), 

Oliveira (2008), Alves e Oliveira (2012), Zaballa (1998), Libâneo (2004), entre outros. 

Para a Prática Pedagógica na Educação Ambiental: Tosi (2003), Morin (2001), Jacobi 

(2003, 2005), Zaballa (1998), Fazenda (2008), Guimarães (1995), Vasconcellos 

(1998), Carvalho (2012), Reigota (2014), Loureiro (2007). O referido capítulo também 

contextualiza o curso de Pedagogia, a formação do Pedagogo na legislação em vigor, 

o campo de atuação do Pedagogo: utilizou-se como referência: Brzezinski (2008), 

Silva (2003), Libâneo (2000), Gadotti (1995), Placco (2002), Scheibe e Durli (2011), 

Franco (2008), Ortega e Santiago (2009), Libâneo (1996, 2000). Para a Prática do 

Pedagogo no Contexto Educacional: Brandão (1981), Luzuriaga (1981), Libâneo 

(2000, 2004, 2012), Gadotti (1995, 2005), Franco (2008), Veiga (2013). Para Gestão 

Escolar e o Projeto Político-Pedagógico: Viera (2007), Lück (2009), Libâneo (2004), 

Veiga (2005, 2008) Bussmann (2008), Resende (2008), Martins (2005), Gadotti 

(2013), Vasconcellos (2000), Franco (2012).  
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Apresenta-se também um recorte de alguns acontecimentos sobre a Trajetória 

da Educação Ambiental: Dias (2000) e Reigota (2014). Ao abordar o contexto das 

políticas públicas, a referência em nível federal: Política Nacional do Meio Ambiente 

(BRASIL, 1981), Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988), PRONEA – 

Programa Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1994), Política Nacional de 

Educação Ambiental (BRASIL, 1999), Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental (BRASIL, 2001), Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental (BRASIL, 2012), Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014). 

Em nível estadual: Política Estadual de Educação Ambiental e Sistema de Educação 

Ambiental do Paraná (PARANÁ, 2013a), Deliberação nº 04/2013 (PARANÁ, 2013b). 

Em nível municipal: Diretrizes Curriculares para Educação Municipal de Curitiba 

(CURITIBA, 2006a), Plano Municipal de Educação (CURITIBA, 2015). 

A segunda parte refere-se ao trabalho de campo, no qual ocorreu a coleta de 

dados por meio de: caracterização do Município de Curitiba, da Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba, local e sujeitos de pesquisa; para a pesquisa documental foram 

analisadas as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino de Curitiba (2006), 

o Currículo do Ensino Fundamental da RME (2016a), o Projeto Político-Pedagógico 

de cada Unidade Educativa (2016); a observação participante referente à prática dos 

pedagogos ocorrida nos meses de outubro a dezembro, que propiciaram 

compreender a rotina de trabalho destes e a entrevista semiestruturada com os sete 

profissionais selecionados no estudo.  

A terceira parte refere-se ao tratamento das informações coletadas na pesquisa 

de campo, que procuraram responder à questão norteadora da pesquisa, sobre a 

prática do pedagogo na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, em que se possibilita 

conhecer o pedagogo, sua prática relacionada às ações de Educação Ambiental e a 

constituição da prática pedagógica em relação às ações de Educação Ambiental 

realizadas nas escolas.  

Nas Considerações Finais, conclui-se a pesquisa, a partir da questão 

norteadora e dos objetivos inicialmente colocados à realização desse estudo, em que 

se estabelecem reflexões sobre aspectos significativos e indicam-se contribuições 

sobre a Educação Ambiental no âmbito da prática do pedagogo na escola. 
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 

2.1 ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 

Por considerar aspectos de conceituação sobre a Educação Ambiental como 

significativos para o estudo, inicialmente será abordado o conceito sobre meio 

ambiente sob a visão de Reigota (2014) e Guimarães (1995), contribuindo para a 

ampliação da compreensão referente à Educação Ambiental.  

O meio ambiente, para Reigota (2014, p. 36-37), é “[...] um lugar determinado 

e/ou percebido onde está em relação dinâmica e em constante interação com os 

aspectos naturais e sociais”. Dessa forma, as relações causam “[...] processos de 

criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos de transformações da 

natureza e da sociedade”. Sua definição de meio ambiente não contempla apenas o 

meio natural, pois parte do princípio de que Educação Ambiental envolve as questões 

sociais e que ambas são indissociáveis. 

Guimarães (1995, p. 11), ao definir o que é natureza ou meio ambiente, afirma 

ser “[...] um conjunto de elementos vivos e não vivos que constituem o planeta Terra”. 

O autor declara ainda que há entre esses elementos uma relação estreita e de 

reciprocidade, em que cada um influencia os demais e é influenciado por eles. Essa 

definição de meio ambiente é essencial para sustentar sua proposta de Educação 

Ambiental como educação política, possibilitando maior clareza.  

Denota-se, com base nas definições dos autores, que com o transcorrer do 

tempo, amplia-se o número de pessoas engajadas às questões ambientais, as quais 

passam a compreender que os problemas ambientais não se referem somente ao 

aspecto natural, mas que se associam às questões socioambientais, portanto, para 

analisar os problemas ambientais, faz-se necessário levar em conta as inter-relações 

do meio natural com o social e pensar em todos os aspectos de forma global.  

A partir desses indicativos, o entendimento sobre o antropocentrismo torna-se 

importante à medida que contribui para entender a posição que o homem tem em 

relação ao meio ambiente e posteriormente como as abordagens foram se 

desenvolvendo nessa perspectiva. 

Referente ao antropocentrismo, Guimarães (1995, p. 11-13), ao analisar a 

interação entre os seres vivos e não vivos, indica que no processo de evolução da 

terra, o ser humano está integrado à natureza e demonstra interação entre eles, mas 
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nesse processo evolutivo, o homem assume uma postura de dominação sobre a terra, 

o que indica o que o autor chamou de “uma postura antropocêntrica”, em que o ser 

humano assume a centralidade dessa relação, postura que o leva a ter o ambiente 

colocado a sua disposição. Nesse processo, as relações de interdependência deixam 

de ser percebidas pelo homem. Essa forma de pensar e agir sobre a natureza são 

provenientes “[...] de uma visão de mundo e de um sentimento de dominação que 

estão também presentes nas relações de classe dentro de uma sociedade, assim 

como na relação entre as diferentes nações da comunidade internacional”. Há, 

portanto, uma visão unilateral do homem em relação ao meio ambiente.  

Segundo Guimarães (1995, p. 13), a sociedade atualmente encontra-se 

inserida numa era que busca intensamente o crescimento econômico e não há limites, 

já que busca cada vez mais o acúmulo de riquezas, o aumento na produção de bens, 

não pensando e tão pouco preocupando-se com as consequências ambientais ou 

com a extração ilimitada dos recursos naturais renováveis. Nessa forma de sistema, 

ressalta-se que apenas a minoria da população é que se apodera desses benefícios. 

Decorrente dessa postura, vislumbra-se uma sociedade consumista, que busca o 

acúmulo de bens materiais e instiga-se a uma competição que excede limites, o que 

torna os seres humanos cada vez mais individualistas e egoístas. Esse modelo não é 

possível de “[...] ser alcançado pelo conjunto da população planetária ou até mesmo 

pela grande maioria das nações existentes”, bem como não é possível sustentar a 

ideia de que todos os países atinjam um mesmo padrão de desenvolvimento e um 

padrão de consumo idêntico aos demais “[...] países desenvolvidos, sem que isso não 

resultasse em graves consequências ambientais” (GUIMARÃES, 1995, p. 13). 

Denota-se, a partir da posição do autor, que nos atuais modelos de produção – 

consumo e cenário político – as mudanças na perspectiva socioambiental tornam-se 

um problema difícil de resolver. 

Ainda segundo o autor, esse modelo de civilização que busca satisfazer 

apenas suas aspirações, com um modelo econômico que necessita sempre crescer, 

não importando os impactos que podem ocasionar, está sendo questionado. Para 

Guimarães (1995, p. 14), é preciso arquitetar “[...] uma nova ética nas relações sociais 

e entre diferentes sociedades, e estas na relação com a natureza, precisa ser 

construída para que possamos conseguir um desenvolvimento realmente sustentável 

ambientalmente”, que beneficie a todos sem distinção. 
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É necessário superar a visão de que o ser humano é o centro do universo e de 

que todas as demais espécies e ou recursos naturais estão a seu dispor infinitamente. 

Para mudar essa visão, a Educação Ambiental deve priorizar o equilíbrio e a inter-

relação entre todos os seres da natureza. Para o autor, a Educação Ambiental, 

 

[...] vem sendo definida como eminentemente interdisciplinar, orientada para 
a resolução de problemas locais. É participativa, comunitária, criativa e 
valoriza a ação. É uma educação crítica da realidade vivenciada, formadora 
da cidadania. É transformadora de valores e atitudes através da construção 
de novos hábitos e conhecimentos, criadora de uma nova ética, 
sensibilizadora e conscientizadora para as relações integradas ser 
humano/sociedade/natureza objetivando o equilíbrio local e global, como 
forma de obtenção da melhoria da qualidade de todos os níveis de vida 
(GUIMARÃES, 1995, p. 28). 

 

Essa ideia também é defendida por Reigota (2014, p. 16), que indica que o ser 

humano, na contemporaneidade, não se considera um elemento pertencente à 

natureza, mas um ser à parte, que a observa e ou a explora. Esse afastamento 

humano da natureza “[...] fundamenta as ações humanas tidas como racionais, mas 

cujas graves consequências exigem, neste início de século, respostas pedagógicas e 

políticas concretas para acabar com o predomínio do antropocentrismo”. Dessa 

forma, o autor trata a mudança da visão antropocêntrica como um dos pilares éticos 

da Educação Ambiental. 

Guimarães (1995) e Reigota (2014) compartilham das mesmas ideias 

referentes às questões ambientais, questões estas que assolam esses novos tempos, 

provenientes de uma relação na qual o ser humano deixou de pensar na natureza 

como ser integrante e parte dela. Eis aí uma tarefa para a Educação Ambiental, ou 

seja, fazer o ser humano sentir-se natureza! 

Ampliando o tema, apresenta-se uma análise do vocábulo Educação 

Ambiental, apresentado por Layrargues (2004), e a partir de fundamentos indicados 

por Layrargues e Lima (2014), apresenta-se a Educação Ambiental na perspectiva de 

seu surgimento, visando práticas sociais relacionadas à questão ambiental, capazes 

de resolver ou ao menos minimizar os problemas ambientais. 

Layrargues (2004, p. 7) traz inicialmente uma análise do vocábulo Educação 

Ambiental, indicando que ele é formado de um substantivo e um adjetivo, em que 

Educação está relacionada ao fazer pedagógico, à prática educativa, e o adjetivo 

Ambiental vincula-se ao contexto em que essa prática está inserida. Entende-se que 

diante dos problemas vivenciados mundialmente, relacionados à questão ambiental, a 
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educação e os sistemas sociais não têm conseguido equacioná-los, havendo, 

portanto, a necessidade de reestruturar o modo de pensar e de agir dos governantes 

e de todos os cidadãos.  

A Educação Ambiental despontou no final do século XX diante de uma crise 

ambiental, havendo a necessidade de estruturar uma prática social capaz de reduzir 

os impactos ambientais e proporcionar uma visão de mundo. Constatou-se que a 

Educação Ambiental, segundo Layrargues e Lima (2014, p. 26), ao envolver o “[...] 

indivíduo, a sociedade, a educação e a natureza foi exigindo aprofundamentos que se 

desdobraram em sucessivas análises e aportes teóricos de crescente sofisticação, 

tornando essa prática educativa mais complexa”. Com isso, buscou-se um conceito 

único na práxis educativa para a Educação Ambiental, o que tem se mostrado inviável 

devido à multiplicidade de visões dos profissionais envolvidos. Ainda segundo os 

autores, essa multiplicidade de visões levou ao desenvolvimento de diferentes bases 

teóricas e práticas, que se diferenciaram conforme as concepções e as experiências 

individuais e que a busca de uma hegemonia de entendimento e de percepção 

política sobre o contexto socioeducativo é presente, o que demonstra que há um 

longo caminho a se construir na busca de aproximar pontos de vista e suas 

definições. 

A Educação Ambiental, em todo o seu percurso, revestiu-se de diferentes 

abordagens devido às variadas formas de compreendê-la e pela própria percepção e 

formação de seus protagonistas. Em função disso e das diversas formas de entendê-

la, vislumbra-se a idealização da relação entre a educação e o meio ambiente. 

Portanto, a forma como a Educação Ambiental é desenvolvida em diferentes 

contextos e realidades depende diretamente das concepções daqueles que irão 

trabalhar com essa temática. Nessa perspectiva, 

  

[...] uns acreditam ser determinante o desenvolvimento da sensibilidade na 
relação com a natureza, outros entendem que é fundamental conhecer os 
princípios ecológicos que organizam a vida. Alguns têm forte expectativa no 
autoconhecimento individual e na capacidade de mudança do próprio 
comportamento em relação à natureza, outros estão seguros que é preciso 
contextualizar o problema ambiental com suas dimensões sociais e políticas, 
entre outras possibilidades (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 27-28). 

 
 

Diante disso, constata-se que o campo da Educação Ambiental apresenta-se 

polarizado, em função dos debates provenientes das diferentes visões sobre o tema, 

podendo-se afirmar que ele é ainda um campo em construção.  
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Inicialmente, a Educação Ambiental era compreendida como uma prática 

educativa conservacionista, numa perspectiva de despertar para “[...] uma nova 

sensibilidade humana para com a natureza, desenvolvendo-se a lógica do ‘conhecer 

para amar, amar para preservar’, orientada pela conscientização ‘ecológica’ e tendo 

por base a ciência ecológica” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 27). Isso se deu 

certamente por que: 

 

[...] a face mais visível da crise ambiental em seu período inicial foi a 
degradação de ambientes naturais e porque as ciências ambientais naquela 
época ainda não estavam maduras o suficiente para compreender a 
complexidade das relações entre sociedade e natureza. Os problemas 
ambientais eram percebidos como efeitos colaterais de um projeto inevitável 
de modernização, passíveis de serem corrigidos, ora pela difusão de 
informação e de educação sobre o meio ambiente, ora pela utilização dos 
produtos do desenvolvimento tecnológico (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 
27). 

 

Segundo Layrargues e Lima (2014, p. 28), a vertente conservacionista deixa de 

ser comum entre os educadores ambientais, surgindo a vertente crítica, que desponta 

“[...] capaz de realizar o contraponto à vertente conservacionista; e a vertente 

pragmática, derivação ainda não tão nítida da vertente conservacionista, nutrindo-se 

inicialmente da problemática do lixo urbano-industrial nas cidades”, sendo um tema 

muito usado nas práticas pedagógicas (grifo dos atores). 

A macrotendência Conservacionista presente na Educação Ambiental 

encontra-se na educação formal, não formal e informal, fazendo parte de: 

 

[...] práticas no contexto de áreas protegidas e unidades de conservação, nas 
atividades de ecoturismo e senso percepção em ambientes naturais com forte 
expressão da biodiversidade ou de biomas especiais sob regime de proteção 
ambiental. Tem uma sintonia muito forte com a faixa etária infantil em idade 
escolar, na perspectiva de se trabalhar a ideia do amor à natureza, na lógica 
do ‘conhecer para amar, amar para preservar’, mote sensibilizador bastante 
presente (LAYRARGUES, 2012, p. 408-409). 

 

Para Layrargues (2012, p. 409-410), numa macrotendência pragmática, 

trabalha-se “[...] a ideia de um planeta limpo para as gerações futuras, trabalhando as 

ideias da reciclagem e reaproveitamento dos resíduos”, em que a mídia faz-se 

presente e constitui-se numa ferramenta eficaz de reprodução de seus valores na 

esfera social. “O slogan ‘cada um faz a sua parte’ que ‘o meio ambiente agradece’ é o 

centro dessa narrativa, que se pretende manter vivo e forte a qualquer custo na 
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configuração do que venha a ser um sujeito ecologicamente correto”, evidenciando-se 

uma postura acrítica sobre o consumo e suas consequências diretas. 

A macrotendência crítica, segundo Layrargues (2012. p. 410), vem expandindo-

se, mas está presente quase que somente na esfera da “[...] pós-graduação na 

universidade, seu maior ‘reduto’ político, produzindo conhecimento social e 

politicamente engajado, por meio de reflexões e análises acadêmicas”, que contesta 

“[...] o atual modelo de desenvolvimento”, que aprofunda a visão sobre o tema e 

amplia o acesso de pessoas via aqueles que desenvolvem as pesquisas. 

De acordo com Loureiro (2006), desde 1970, as primeiras experiências com a 

Educação Ambiental apontavam dois grandes blocos político-pedagógicos que 

disputavam a hegemonia entre os envolvidos, o conservador e o transformador. 

Aponta também a existência daquilo que chamou de “macroeixos norteadores”, que 

no decorrer do processo obtiveram “[...] maior destaque no cenário da educação 

ambiental, seja pela proximidade com as discussões políticas da área, pela tradição 

na educação ou pela afinidade com teorias que obtiveram maior acúmulo no debate 

ambientalista” (LOUREIRO, 2006, p. 133). 

Loureiro (2006, p. 133-134) classifica-os e indica as características centrais de 

cada bloco (Quadro 1). 

 

 Quadro 1 – Características da Educação Ambiental  

CONSERVADOR OU COMPORTAMENTALISTA 

 
TRANSFORMADOR, CRÍTICO OU 

EMANCIPATÓRIO 

- compreensão naturalista e conservacionista da crise 
ambiental; 

- busca da realização de autonomia e liberdades 
humanas em sociedade, redefinindo o modo como nos 
relacionamos com a nossa espécie, com as demais 
espécies e com o planeta; 

- educação entendida em sua dimensão individual, 
baseada em vivências práticas; 

- politização e publicização da problemática ambiental 
em sua complexidade; 

- despolitização do fazer educativo ambiental, 
apoiando-se em pedagogias comportamentalistas ou 
alternativas de cunho místico; 

- convicção de que a participação social e o exercício da 
cidadania são práticas indissociáveis da educação 
ambiental; 

- baixa problematização da realidade e pouca ênfase 
em processos históricos; 

- preocupação concreta em estimular o debate e o 
diálogo entre ciências e cultura popular, redefinindo 
objetos de estudo e saberes; 

- foco na redução do consumo de bens naturais, 
descolando esta discussão do modo de produção que 
a define e situa; 

- indissociação no entendimento de processos como: 
produção e consumo; ética, tecnologia e contexto 
sócio-histórico; interesses privados e interesses 
públicos; 

- diluição da dimensão social na natural, faltando 
entendimento dialético da relação sociedade-natureza 
(sociedade como realização coletiva e objetivada da 
natureza humana, ou melhor, como realização e 
exigência para a sobrevivência da espécie humana – 
Morin, 2002b); 

- busca de ruptura e transformação dos valores e das 
práticas sociais contrários ao bem-estar público, à 
equidade e à solidariedade. 
 

- responsabilização pela degradação posta em um 
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homem genérico, fora da História, descontextualizado 
social e politicamente. 

  Fonte: Organizado com base em Loureiro (2006, p. 133-134). 
 

Segundo Loureiro (2006, p. 134-135), esses blocos tiveram a influência de 

concepções pedagógicas diferentes, que buscaram compreender a educação, a 

sociedade e o mundo, “[...] independente de a ‘questão ambiental’ ser um objeto de 

interesse direto ou não, estruturaram-se sobre categorias centrais para a perspectiva 

ambientalista (integração, totalidade, processos, movimento, relações, entre outras)”.  

A vertente conservadora ou comportamentalista “[...] está fortemente influenciado pela 

Teoria dos Sistemas Vivos, pela Teoria Geral dos Sistemas, pela visão holística, pela 

cibernética e pelo pragmatismo ambientalista da proposta de ‘alfabetização ambiental’ 

norte-americana”. Já na vertente transformadora, crítica ou emancipatória, insere-se 

“[...] nos debates clássicos do campo da educação propriamente dita, pela dialética 

em suas diferentes formulações de orientação marxista ou em diálogo direto com 

esta”, caracterizando visões distintas e, em determinados pontos, bastante 

contraditórias.  

Educar, para Loureiro (2006), é emancipar a humanidade, criar estados de 

liberdade diante das condições colocadas no processo histórico e propiciar 

alternativas para ir além de tais condições. Partindo da ideia do autor como um 

processo de emancipação, de busca de liberdade e de superação das condições 

sociais historicamente postas, entende-se que “[...] a ação emancipatória é o meio 

reflexivo, crítico e autocrítico contínuo pelo qual podemos romper com a barbárie do 

padrão vigente de sociedade e de civilização”, no contexto no qual nos inserimos, 

mediante a “[...] reflexão problematizadora da totalidade, apoiada numa ação política, 

propicia a construção de sua dinâmica”. Nessa abordagem pedagógica crítica, o ser 

humano e a natureza são pensados numa totalidade, assim:  

 
[...] emancipar não é estabelecer o caminho único para a salvação, mas sim a 
possibilidade de construirmos os caminhos que julgamos mais adequados à 
vida social e planetária, diante da compreensão que temos destes em cada 
cultura e momento histórico, produzindo patamares diferenciados de 
existência (LOUREIRO, 2006, p. 143). (Grifo do autor).  

 
 

Portanto, a principal marca na Educação Ambiental Crítica: 

 
[...] está em afirmar que, por ser uma prática social como tudo aquilo que se 
refere à criação humana na história, a educação ambiental necessita vincular 
os processos ecológicos aos sociais na leitura de mundo, na forma de intervir 
na realidade e de existir na natureza. Reconhece, portanto, que nos 
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relacionamos na natureza por mediações que são sociais, ou seja, por meio 
de dimensões que criamos na própria dinâmica de nossa espécie e que nos 
formam ao longo da vida (cultura, educação, classe social, instituições, 
família, gênero, etnia, nacionalidade etc.). Somos sínteses singulares de 
relações, unidade complexa que envolve estrutura biológica, criação 
simbólica e ação transformadora da natureza (LOUREIRO, 2007, p. 66). 

 

De acordo com Loureiro (2007, p. 66), a Educação Ambiental Crítica está 

inserida “[...] no mesmo bloco ou é vista como sinônimo de outras denominações que 

aparecem com frequência em textos e discursos (transformadora, popular, 

emancipatória e dialógica)”, também próxima da abordagem denominada 

ecopedagogia.  

Para Loureiro (2003, p. 44), a Educação Ambiental Transformadora “[...] não é 

aquela que visa interpretar, informar e conhecer a realidade, mas busca compreender 

e teorizar na atividade humana, ampliar a consciência e revolucionar a totalidade que 

constituímos e pela qual somos constituídos”. Remete para uma nova forma de 

pensar e agir frente às questões ambientais, sociais e políticas, que interferem na 

realidade da vida e ampliam o conhecimento. 

É necessário atuar de forma crítica para superar questões:  

 

[...] sociais vigentes, na conformação de uma ética que possa se afirmar 
como ‘ecológica’ e na objetivação de um patamar societário que seja a 
expressão da ruptura com os padrões dominadores que caracterizam a 
contemporaneidade (LOUREIRO, 2004, p. 73).   

 
 

Dessa forma, para Loureiro (2004, p. 73-81), favorecer “[...] somente um dos 

aspectos que formam a nossa espécie (seja o ético, o estético, o sensível, o prático, o 

comportamental, o político ou o econômico, enfim, separar o social do ecológico e o 

todo das partes) é reducionismo”, o que não possibilita uma “[...] educação 

integradora e complexa de mundo”. É necessário que o educador tenha uma visão 

ampliada, relacionada à necessidade de mudanças frente aos problemas 

socioambientais, em que o conhecimento esteja articulado com a realidade, 

problematizando-o frente às questões políticas e econômicas, que busca “[...] 

caminhos sustentáveis e sinaliza para novos padrões societários”, pois a “[...] 

educação ambiental não se refere exclusivamente às relações vistas como naturais 

ou ecológicas, [...] mas sim todas as relações que nos situam no planeta e que se dão 

em sociedade”, redefinindo ao “[...] modo como nos relacionamos conosco, com as 
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demais espécies e com o planeta”, uma vez que a espécie humana é inseparável da 

natureza, sendo necessário integrar-se a ela de forma harmônica. 

Referente a uma Educação Ambiental Emancipatória, Lima (2004, p. 94) 

procura enfatizar e associar as noções de mudança social e cultural, de 

emancipação/libertação individual e social e de integração no sentido de 

complexidade. Ao pensar na mudança social, esta remete à situação atual do mundo, 

já que muitas vezes há perplexidade e insatisfação diante de tantas injustiças sociais, 

do reconhecimento dos diferentes problemas ambientais e das relações sociais que 

se estabelecem uns com os outros e com o ambiente. Uma mudança cultural que 

busca uma renovação de valores relacionada à ética deve pautar-se na valorização 

do humano e de todos os demais seres vivos pertencentes ao ambiente. Essa ideia 

tem como foco o conceito de emancipação “[...] historicamente utilizada para significar 

a abolição de restrições e opressões jurídicas, sociais e políticas que motivaram 

movimentos de libertação de diversos matizes – maioridade, escravos, camponeses, 

operários e de etnias”, que se insere no desenvolvimento das liberdades humanas e 

de todos os demais seres vivos, estendendo-se “[...] além de seu sentido jurídico e 

político convencional, integrando tanto a emancipação no nível da vida e da saúde 

psíquica do indivíduo quanto a emancipação da natureza de todas as formas de 

dominação” impostas. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, Lima (2004, p. 99) 

estabelece uma relação com a pedagogia freireana, que propõe uma educação 

libertadora, uma vez que encontra nesta uma rica contribuição à educação ambiental 

emancipatória quando “[...] procura despertar a consciência do educando” e 

problematizar questões de seu entorno a partir de temas geradores, que possibilitem, 

a partir da realidade, que os “[...] educandos reconhecem sua situação como 

problema e se deparam com a possibilidade de assumirem sua história, superando os 

obstáculos que impedem seu crescimento e humanização”.  

Essa vertente educacional emancipatória visa expandir: 

  
[...] os espaços de liberdade de indivíduos e grupos que dela participam, 
transformando as situações de dominação e sujeição a que estão submetidos 
através da tomada de consciência de seu lugar no mundo, de seus direitos e 
de seu potencial para recriar as relações que estabelece consigo próprio, com 
os outros em sociedade e com o ambiente circundante (LIMA, 2004, p. 104). 
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Essa metodologia, que visa problematizar a realidade de forma crítica, aplica-

se aos problemas socioambientais e já vem sendo trabalhada por educadores 

ambientais.  

Para Lima (2004, p. 101-102), a educação é uma prática política, pois a partir 

do encaminhamento pedagógico há a possibilidade de uma mudança social e cultural, 

embora seja importante reconhecer seus limites, pois ela não consegue resolver 

todos os problemas. Nessa perspectiva, a educação estimula as sensibilidades, 

desperta consciências e exercita “[...] ações libertadoras, humanizadoras e cidadãs 

capazes de promover a vida e as relações dos indivíduos consigo mesmos, com os 

seus semelhantes em sociedade e com o meio envolvente”, cabendo aos 

profissionais da escola cumprir esse papel. Lima (2004, p. 91) ainda afirma que a 

educação ambiental faz parte de “[...] uma prática duplamente política por integrar o 

processo educativo, que é inerentemente político e a questão ambiental que também 

tem o conflito em sua origem”. Deve-se considerar que: 

 

[...] apesar de sermos todos responsáveis pela degradação ambiental não 
somos igualmente responsáveis. Existe uma hierarquia na responsabilização 
dessa degradação que precisa ser considerada na negociação e na busca de 
soluções para a crise socioambiental. Há agentes econômicos, países, 
classes sociais e setores produtivos que inegavelmente infringiram e 
continuam infringindo danos de maior magnitude ao ambiente e que deveriam 
oferecer uma contribuição diferenciada na superação desses problemas 
(LIMA, 2004, p. 91). 

 

De acordo com Loureiro (2006, p. 148), somos educados “[...] na atividade 

humana coletiva”, localizados no tempo e no espaço. “Ter clareza disso é o que nos 

leva a atuar em educação ambiental, mas não a partir do discurso genérico de que 

todos nós somos igualmente responsáveis e vítimas do processo de degradação 

ecossistêmica”. O autor indica a educação como 

 
[...] um dos meios humanos que garantem aos sujeitos, por maior que seja o 
estado de miséria material e espiritual e os limites de opções dados pelas 
condições de vida, o sentido de realização ao atuar na História modificando-a 
e sendo modificado no processo de construção de alternativas ao modo como 
nos organizamos e vivemos em sociedade (LOUREIRO, 2006, p. 149). 

 

Ao demonstrar preocupação com uma educação que leve a processos de 

reflexão e a ações mais conscientes, os autores citados delineiam caminhos para 

uma Educação Ambiental que efetivamente possa contribuir com transformações na 

forma de pensar e agir no e sobre o meio ambiente. 
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Ao se analisar a Educação Ambiental, percebe-se que ela não ocorre apenas 

dentro da escola, mas deve ser estendida a outros ambientes e envolver a 

comunidade e os diferentes setores da sociedade. A partir dessa percepção, Carvalho 

(2012) aborda a EA comunitária ou EA popular, que são práticas fora do ambiente 

escolar. 

Segundo Carvalho (2012, p. 159), a Educação Ambiental também se 

desenvolve nas práticas educativas fora do âmbito educacional, numa educação não 

formal, que inclui, além de crianças e jovens, “[...] adultos, agentes locais, moradores 

e líderes comunitários. Tais práticas educativas não formais evolvem ações em 

comunidade e são chamadas de EA comunitária ou, ainda, EA popular”. Essa prática 

educativa busca a identificação de dificuldades e situações conflituosas no ambiente 

em que esse processo se dá e é por meio do trabalho que se procura a melhoria das 

condições ambientais do entorno e dos indivíduos, valorizando práticas culturais 

específicas de manejo do local. Dessa forma, “[...] o ambiente apresenta-se como 

espaço onde se dá na prática cotidiana, o encontro com a natureza e a convivência 

dos grupos humanos. É nessa teia de relações sociais, culturais que as sociedades” 

criam seu jeito próprio de viver.  

Assim, Carvalho (2012, p. 159-160) expressa que as práticas de EA 

comunitárias ou populares estão, de modo geral, diretamente relacionadas ao 

desenvolvimento social local, já que produzem a predisposição para “[...] perceber 

problemas, pesar as consequências ambientais das escolhas coletivas e decidir sobre 

a qualidade de vida das populações”. A Educação Ambiental possibilita uma 

aproximação da prática formal da não formal, pois envolve os educandos dentro e 

fora da escola e permite unir a escola e a comunidade acerca da realidade 

socioambiental na qual estão inseridos.  

Para Carvalho (2012, p. 37), compreender a Educação Ambiental numa 

perspectiva socioambiental requer superar a visão de sociedade e natureza e 

perceber a ligação entre a vida humana e a vida biológica da natureza, efetivando-se 

entre o homem, em suas relações de vida social, cultural e o meio ambiente uma 

estreita inter-relação. Portanto, para compreender a problemática ambiental numa 

visão socioambiental, é premente estender o olhar para além de contextos específicos 

na busca da visão de complexidade das relações que aí se estabelecem.  

Ao analisar a posição dos autores, percebe-se que as diferentes abordagens 

caracterizam um processo evolutivo, que caracteriza períodos pelos quais passou a 
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Educação Ambiental. A visão conservadora conseguiu trazer à tona o tema do meio 

ambiente numa perspectiva ecológica, despertando para a necessidade do cuidado e 

da preservação da natureza e da responsabilidade dos homens. Já a pragmática 

amplia essa visão, pois traz como foco o desenvolvimento e o consumo sustentável, 

que supera a mera conservação do meio ambiente. Embora seja uma evolução, ainda 

preserva apenas a preocupação na busca de soluções e a despreocupação com a 

responsabilidade na geração do problema. Já a abordagem crítica, que levou em 

conta os processos sociais e a indissociabilidade entre o meio ambiente e o homem, 

tem como base a reflexão e a crítica dos diferentes aspectos que permeiam o tema.  

Os autores apontam características que explicam as abordagens da Educação 

Ambiental e comungam ideias, apresentando similaridades em suas afirmações, que 

indicam as mudanças decorrentes de processos de aprofundamento da percepção 

individual e coletiva tanto da base conceitual quanto em suas práticas.  

 

2.1.1 Trajetória da Educação Ambiental  
 

Diante dos graves problemas ambientais na contemporaneidade, como 

consumo sem limites, pobreza extrema em muitos países do mundo, escassez de 

recursos naturais e ou renováveis, desmatamentos, entre outros, evidenciou-se a 

necessidade de se estabelecer reflexões e discussões sobre o tema, o que estimulou 

o desenvolvimento de movimentos que buscaram entender e discutir as questões 

ambientais e que levaram a grandes eventos internacionais. Para compreender a 

inserção da Educação Ambiental no Brasil e no mundo, sua trajetória no contexto 

nacional e internacional relacionada a conferências e movimentos sociais, torna-se 

necessário um recorte histórico e político de alguns fatos. O quadro 2, a seguir, 

apresenta de forma sistematizada esses acontecimentos. 
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Quadro 2 – Perspectiva Histórica e Política da Educação Ambiental (1962-2015) 

ANO PERSPECTIVA HISTÓRICA E POLÍTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1962 Lançamento do livro Silent spring (Primavera silenciosa). 

1965 O termo environmental education (educação ambiental) é ouvido pela primeira vez 
na Grã-Bretanha. 

 
 

1968 

Conferência sobre Educação na College of Education Leichester - Grã-Bretanha, 
em que se recomendou a fundação da Society for environmental education – SEE 
(Sociedade para a Educação Ambiental). 

Clube de Roma. 

1970 A expressão environmental education (Educação Ambiental) começa a ser usada 
nos Estados Unidos - primeira nação a aprovar a Lei sobre a Educação Ambiental. 

1972 Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente – Estocolmo (Suécia). 

1973 É criada a SEMA – Secretaria Especial do Meio Ambiente (Brasil, 1973). 

1975 Encontro Internacional em Educação Ambiental em Belgrado – Iugoslávia, 
originando o documento intitulado Carta de Belgrado. 

1977 Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental – Tbilisi 
(Geórgia). 

1981 Aprovada a Lei n° 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA 
(BRASIL, 1981). 

1986 Aprovada a Resolução 001/1986, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, que determina as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes 
gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como 
um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

 
1987 

Segundo Congresso Internacional de Educação Ambiental da Unesco – Moscou. 

Publicação do livro Nosso Futuro Comum, conhecido como relatório Brundtland. 

1988 Constituição Federal Brasileira declara que o Poder Público tem como missão 
impulsionar a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1988). 

1989 Lei n° 7.335 – Institui o Ibama com o propósito de formular, coordenar e executar a 
Política Nacional do Meio Ambiente. 

 
1991 

Portaria 678 do MEC (BRASIL, 1991) – Os sistemas de ensino, em todas as 
instâncias, níveis e modalidades, contemplem nos seus currículos, temas, 
conteúdos referentes a Educação Ambiental. 

Lei Municipal n° 7.833/91 – Política de Proteção, conservação e recuperação do 
meio ambiente (CURITIBA, 1991). 

1992 RIO-92 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento; 
Rio de Janeiro-Brasil. 

1994 PRONEA – Programa Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1994). 

1997 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs são divulgados pelo MEC (BRASIL, 
1997). 

1999 Lei n° 9.795/99 – Política Nacional da Educação Ambiental – PNEA (BRASIL, 
1999). 

2002 RIO+10 – Realizou-se em Johannesburgo na África do Sul, a Conferência das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. 

2006 Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba – Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (CURITIBA, 2006a, vol.1). 

 
2012 

Rio+20 – conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 

Resolução n° 02/2012 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012). 

2013 Lei n° 17.505/2013 – Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de 
Educação Ambiental – (PARANÁ, 2013a). 

2013 Deliberação 04/2013 Institui normas estaduais para a Educação Ambiental no 
Sistema Estadual de Ensino do Paraná (PARANÁ, 2013b). 

2014 Lei n° 13.005/2014 – Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2014). 

2015 Lei n° 14.681/2015 – Plano Municipal de Educação de Curitiba (CURITIBA, 2015). 

Fonte: A autora (2016). 
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Além de indicar cronologicamente alguns dos importantes eventos ligados ao 

tema, é possível destacar no quadro anterior que os primeiros indicativos sobre a 

Educação Ambiental já tem mais de 50 anos, o que demonstra que a preocupação 

com o meio ambiente e a necessidade de educar os cidadãos para solucionar 

problemas ambientais já tem um bom caminho trilhado.7 

De acordo com Dias (2000, p. 33), a partir do lançamento do livro Silent spring 

(Primavera silenciosa), em 1962, escrito por Rachel Carson, que se tornou “[...] um 

clássico na história do movimento ambientalista”, desencadeou-se uma apreensão 

relacionada à perda da qualidade de vida, com narrativas que abordam as 

calamidades ambientais que ocorriam em diversas partes do mundo, provenientes de 

um modelo econômico adotado, chamando a atenção da sociedade ao redor do 

mundo. Dentre os problemas destacado por Carson, estavam: 

 

[...] rios mortos, transformados em canais de lodo, o ar das cidades 
envenenado pela poluição generalizada, destruição das florestas, solos 
envenenados por biocidas, águas contaminadas e tantas outras mazelas 
compunham, enfim, um quadro de devastação sem precedentes na existência 
da espécie humana (DIAS, 2000, p. 74). 

 

A publicação desse livro alertando sobre os problemas ambientais, segundo 

Dias (2000, p. 74), possibilitou que “[...] a temática ambiental passaria a fazer parte 

das inquietações políticas internacionais, e o movimento ambientalista mundial iria 

tomar um novo impulso”, concebendo a sua história a partir de um conjunto de fatos. 

Nessa linha histórica, Dias (2000, p. 33) coloca que março de 1965, na Grã-

Bretanha, torna-se um marco, pois se ouve pela primeira vez o termo environmental 

education (educação ambiental). Na ocasião, a Educação Ambiental é admitida como 

fundamental para a “[...] educação de todos os cidadãos e deixa de ser vista 

essencialmente como conservação ou ecologia aplicada, cujo veículo seria a 

biologia”. Em dezembro de 1966, a Organização das Nações Unidas (ONU), em uma 

Assembleia Geral, “[...] estabelece o Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos”. 

Em 1968, realiza-se uma Conferência sobre Educação na College of Education, 

Leichester, Grã-Bretanha, em que se recomenda a fundação da Society for 

environmental education – SEE (Sociedade para a Educação Ambiental). No mês de 

                                                 
7
 A Diretriz Curricular de Curitiba – v. 1; a Lei n° 17.505/2013 (PARANÁ, 2013); a Deliberação 04/2013 

que Institui normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná; a 
Lei n° 13.005/2014 (BRASIL, 2014); a Lei n° 14.681/2015 (CURITIBA, 2015) estão contempladas no 
item 2.2. 
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abril do mesmo ano, o industrial Arillio Peccei lidera um grupo de especialistas de 

diferentes áreas, reunidos em Roma, “[...] para discutir a crise atual e futura da 

humanidade”, que tem como resultado a formação do Clube de Roma.  

Segundo Reigota (2014), a reunião realizada em Roma, com importantes 

nomes da indústria da época, alavancou discussões sobre a forma como estava 

ocorrendo o consumo das reservas naturais, principalmente das não renováveis, 

estabelecendo uma relação estreita entre esse fato e o aumento da população 

prevista para o século XXI. O desfecho dessa reunião trouxe à tona uma emergência 

na busca de estratégias que levassem à preservação dos recursos naturais, uma 

preocupação com o crescimento da população e a necessidade de desenvolver uma 

mudança na forma de consumir e de procriação. Os participantes dessa reunião 

indicaram que:  

 

[...] o homem deve examinar a si próprio, seus objetivos e valores. O ponto 
essencial da questão não é somente a sobrevivência da espécie humana, 
porém, ainda mais, a sua possibilidade de sobreviver sem cair em um estado 
inútil de existência (REIGOTA, 2014, p. 22). 

 

Ainda segundo Reigota (2014, p. 22-23), a partir das reuniões do Clube de 

Roma, foi escrito o livro8 Limites do crescimento, tornando-se por muitos anos 

referência quando se travava de políticas e projetos. Isso ocorreu porque se 

compreendeu que “[...] para se conservar o padrão de consumo dos países 

industrializados, era necessário controlar o crescimento da população nos países 

pobres” (Grifo do autor).  

O livro também revela, segundo Dias (2000, p. 35-36), uma sociedade que não 

mede esforços para crescer e desenvolver-se, sem importar-se com as causas desse 

crescimento. “Os modelos demonstram que o crescente consumo geral levaria a 

humanidade a um limite de crescimento, possivelmente a um colapso”. Os dois 

autores destacam, em suas análises sobre o livro, a existência de uma relação entre o 

crescimento populacional e os problemas ambientais, o que poderia indicar uma 

relação de causa e efeito entre elas.   

Em 1970, Dias (2000, p. 34) expressa que a expressão environmental 

education (educação ambiental) começa a ser usada nos Estados Unidos, sendo “[...] 

a primeira nação a aprovar a Lei sobre Educação Ambiental”. A revista Ecologist é 

                                                 
8
 O livro foi publicado pela editora Perspectiva, em 1978. 
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lançada na Grã-Bretanha, contribuindo de maneira eficaz para difundir ideias na área 

ambiental (Grifo do autor). 

De acordo com Reigota (2014, p. 23-24), as discussões realizadas pelo Clube 

de Roma propiciaram debates acerca dos problemas ambientais em nível planetário, 

tanto que em 1972, a ONU realiza, em Estocolmo, Suécia, a “Primeira Conferência 

Mundial de Meio Ambiente Humano”, que traz como principal temática a poluição 

causada pelas indústrias. 

Segundo Dias (2000, p. 36), nessa Conferência, participaram 113 países, com 

o objetivo de estabelecer princípios que orientassem a população sobre a 

necessidade de se preservar e melhorar o meio ambiente, com vistas a proporcionar 

um direcionamento aos governos e instituir “[...] o Plano de Ação Mundial que [...] 

recomenda que seja estabelecido um programa internacional de Educação Ambiental, 

visando educar o cidadão comum, para que este maneje e controle seu ambiente”. 

Aliado a isso, Reigota (2014, p. 24-25) expressa que a partir da decisão da 

Conferência de Estocolmo de que se deve educar os cidadãos para solucionar 

problemas ambientais, é possível considerar como o marco do surgimento da 

Educação Ambiental.  

De acordo com Dias (2000, p. 36), “[...] a recomendação nº 96 da Conferência 

reconhece o desenvolvimento da Educação Ambiental como o elemento crítico para o 

combate à crise ambiental do mundo”. A Conferência de Estocolmo é “[...] 

considerada um marco histórico e político internacional, decisivo para o surgimento de 

políticas de gerenciamento do ambiente”, chamando a atenção em nível mundial para 

os problemas ambientais e gerando discussões polêmicas, pois “[...] os 

representantes dos países em desenvolvimento acusam os países industrializados de 

querer limitar seus programas de desenvolvimento industrial, usando a desculpa da 

poluição”, o que impossibilita a concorrência dos países pobres. 

 Em 1973, o Brasil cria, por meio do Decreto nº 73.030, de 30 de outubro, na 

esfera do Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), a 

qual compete: 

 

a) acompanhar as transformações do ambiente através de técnicas de 
aferição direta e sensoreamento remoto, identificando as ocorrências 
adversas, e atuando no sentido de sua correção; 
b) assessorar órgão e entidades incumbidas da conservação do meio 
ambiente, tendo em vista o uso racional dos recursos naturais; 
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c) promover a elaboração e o estabelecimento de normas e padrões relativos 
à preservação do meio ambiente, em especial dos recursos hídricos, que 
assegurem o bem-estar das populações e o seu desenvolvimento econômico 
e social; 
d) realizar diretamente ou colaborar com os órgãos especializados no 
controle e fiscalização das normas e padrões estabelecidos; 
e) promover, em todos os níveis, a formação e treinamento de técnicos e 
especialistas em assuntos relativos à preservação do meio ambiente; 
f) atuar junto aos agentes financeiros para a concessão de financiamentos a 
entidades públicas e privadas com vista à recuperação de recursos naturais 
afetados por processos predatórios ou poluidores; 
g) cooperar com os órgãos especializados na preservação de espécies 
animais e vegetais ameaçadas de extinção, e na manutenção de estoques de 
material genético; 
h) manter atualizada a Relação de Agentes Poluidores e Substâncias 
Nocivas, no que se refere aos interesses do País; 
i) promover, intensamente, através de programas em escala nacional, o 
esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso adequado dos 
recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente (BRASIL, 
1973, Art. 4°).  
 
 

Segundo Dias (2000, p. 38), após a Conferência de Estocolmo, em 1975, 

acontece em Belgrado, Iugoslávia, um “[...] encontro internacional em Educação 

Ambiental (The Belgrado Workshop on Environmental Education)”, promovido pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

o qual reuniu especialistas de 65 países “[...] e culmina com a formulação dos 

princípios e orientações para um programa internacional de EA (a Educação 

Ambiental deve ser contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e 

voltada para os interesses nacionais)”. Esses princípios tornam-se norteadores para 

as diferentes ações desencadeadas em cada país. 

Reigota (2014, p. 27) complementa que o grupo de participantes do seminário 

de Belgrado era composto por “[...] especialistas em educação, biologia, geografia e 

história, entre outros”, o que possibilitou a definição dos “[...] objetivos da educação 

ambiental, publicados no documento”, intitulado a Carta de Belgrado.  

Segundo Dias (2000, p. 39-40), em 1977, aconteceu, em Tbilisi9, “[...] a I 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, proposta pela Unesco, 

em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(Pnuma)”, seguindo a “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano” ocorrida em Estocolmo, em 1972. Essa conferência tornou-se ponto-chave 

à implementação da primeira fase do “Programa Internacional de Educação 

Ambiental, iniciado em 1975, pela Unesco/Pnuma”. A Conferência de Tbilisi 

                                                 
9
 Capital da Geórgia. 
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estabeleceu-se a partir “[...] de um programa internacional de EA, contribuindo para 

precisar a natureza da EA, definindo seus objetivos e suas características, assim 

como as estratégias pertinentes no plano nacional e internacional”, sendo 

considerada atualmente um evento de grande importância e decisivo para os rumos 

da EA na esfera mundial. Reigota (2014, p. 27) complementa que, nesse evento, 

oportunizou, a cada país, apresentar os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. 

No Brasil, os primeiros movimentos ocorrem a partir de 1981, quando foi 

aprovada a Lei nº 6.938/1981, sancionada pelo presidente João Figueiredo, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação (BRASIL, 1981). 

Como consequência da promulgação da Lei, em 1986, é aprovada, pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a Resolução 001/86, que segundo 

Dias (2000, p. 43), determina “[...] as responsabilidades, os critérios básicos e as 

diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente”. Ainda segundo o 

autor (2000, p. 44), em 1987, “[...] o Plenário do Conselho Federal de Educação 

(MEC) aprova, por unanimidade, a conclusão da Câmara de Ensino, a respeito do 

parecer 226/87”, que julga essencial incluir a Educação Ambiental nas escolas e que 

esta deve permear os conteúdos a serem abordados nas propostas curriculares para 

o 1º e 2º graus. 

De acordo com Reigota (2014, p. 28), o Segundo Congresso Internacional de 

Educação Ambiental da Unesco ocorreu em Moscou (1987), dez anos após a 

Conferência de Tbilisi. Nesse período, a “União Soviética vivia o início da perestroika 

e da glasnost10, que culminou com o fim do regime socialista e a separação das 

diversas repúblicas que compunham aquele país”, em que questões referentes a “[...] 

desarmamento, acordos de paz entre URSS e os Estados Unidos, democracia e 

liberdade de opinião permeavam as discussões dos presentes”. Dessa forma, muitos 

especialistas pensavam que seria em vão “[...] falar de educação ambiental e em 

                                                 
10

 A Glasnost (transparência, em russo) e a Perestroika (reestruturação, em russo) foram medidas 
políticas e econômicas adotadas na ex-União Soviética, em meados da década de 1980, durante o 
governo de Mikhail Gorbachev. Tinham como principais objetivos modernizar e abrir a economia 
soviética, além de garantir maior abertura política. Essas medidas foram as principais responsáveis 
pelo fim da União Soviética e do seu sistema político econômico (socialismo), que vigorava desde a 
Revolução Russa de 1917. Foram também de fundamental importância para o fim da Guerra Fria. 
Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/historia/glasnost_perestroika.htm>. Acesso em: 1 fev. 
2017. 
 

http://www.suapesquisa.com/historia/glasnost_perestroika.htm
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formação de cidadãos enquanto vários países (incluindo o anfitrião) continuavam a 

produzir armas nucleares e a viver sob regimes totalitários”, não permitindo a 

participação dos cidadãos nas decisões políticas (Grifo do autor). 

De acordo com Dias (2000, p. 45), na conferência de Moscou, foi realizada 

uma análise das “[...] conquistas e dificuldades na área da EA, desde a Conferência 

em Tbilisi, e estabelecidos os elementos para uma estratégia internacional de ação, 

em matéria de educação e formação ambientais, para a década de 90”. Ressalta-se, 

também, que conforme acertado na conferência em Tbilisi, cada país deveria 

apresentar um relatório apresentando os avanços na Educação Ambiental e destaca-

se o fato de o Brasil não apresentar o seu. 

Nesse mesmo período (1987), segundo Reigota (2014, p. 28), várias reuniões 

foram realizadas em diferentes cidades do mundo, inclusive em São Paulo, 

patrocinadas pela primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtlnd, “[...] para se 

discutir os problemas ambientais e as soluções encontradas após a conferência das 

Nações Unidas realizada em Estocolmo em 1972”. A partir das conclusões, foi escrito 

o livro Nosso futuro comum, conhecido como Relatório Brundtland, editado em 

diversos idiomas. 

A Comissão Brundtland, que trata de temas relacionados ao meio ambiente e 

ao desenvolvimento, foi criada pela ONU, sendo uma organização independente, com 

o objetivo de: 

 

[...] reexaminar os principais problemas do ambiente e do desenvolvimento, 
em âmbito planetário, de formular propostas realistas para solucioná-los e de 
assegurar que o progresso humano seja sustentável através do 
desenvolvimento, sem comprometer os recursos ambientais para as futuras 
gerações. O relatório trata de preocupações, desafios e esforços comuns 
como: busca do desenvolvimento sustentável, o papel da economia 
internacional, população, segurança alimentar, energia, indústria, desafio 
urbano e mudança institucional (DIAS, 2014, p. 44). 
 
 

O Relatório Brundtland, segundo Dias (2000, p. 44), foi um dos documentos de 

maior importância da década e que atualmente constitui-se numa fonte de consulta 

obrigatória a todos os envolvidos com questões ambientais e aqueles que têm alguma 

responsabilidade em tomar decisões nos programas de desenvolvimento. 

No Brasil, a Constituição Federal Brasileira, de 1988, claramente declara que o 

Poder Público tem como missão impulsionar a Educação Ambiental em todos os 

níveis de ensino (BRASIL, 1988). 
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Em 1989, o Ibama é criado pela Lei 7.335, com o propósito “[...] de formular, 

coordenar e executar a política nacional do meio ambiente”, assim: 

 
[...] compete-lhe a preservação, conservação, fomento e controle dos 
recursos naturais renováveis em todo o território federal, proteção dos bancos 
genéticos da flora e fauna brasileiras e estímulo à Educação Ambiental, nas 
suas diferentes formas (DIAS, 2000, p. 46-47). 

 
 

Em 1991, a Portaria 678, do MEC, resolve que na esfera educacional, em 

todas as instâncias, níveis e modalidades, seja contemplada a Educação Ambiental 

em seus respectivos currículos (BRASIL, 1991).  

Referente ao município de Curitiba, em 19 de dezembro de 1991, é aprovada a 

Lei Municipal nº 7.833, que trata da Política Municipal de Meio Ambiente e que dispõe 

sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente. Destaca-

se no Capítulo I: 

 

Art. 1º - A Política do Meio Ambiente do Município de Curitiba tem como 
objetivo, respeitadas, as competências da União e do Estado, manter 
ecologicamente equilibrado o meio ambiente, considerado bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual 
dispõe-se ao poder público o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo 
(CURITIBA, 1991, Art. 1°). 
 
 

Segundo Curitiba (1991, Art. 2º), apresentam-se os princípios fundamentais 

para se estabelecer a política do meio ambiente, na qual se destaca o inciso IX – o 

qual expressa que a Educação Ambiental deve contemplar todos os níveis de ensino 

e também a educação da comunidade.  

 No Art. 5º, há a indicação de que compete à Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (SMMA), além de outras atribuições expressas na Lei nº 7.671, de 10 de 

junho de 1991, colocar em prática os objetivos e instrumentos da Política do Meio 

Ambiente do Município, fazendo cumprir a Lei, dando destaque aos incisos XXI e 

XXII:  

 

XXI - Promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente, 
criando os instrumentos adequados para a educação ambiental como 
processo permanente, integrado e multidisciplinar, em todos os níveis de 
ensino, formal ou informal; 
XXI I- Estimular a participação comunitária no planejamento, execução e 
vigilância das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da 
qualidade ambiental (CURITIBA, 1991, Art. 5º). 
 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/24261324/art-2-inc-ix-da-lei-7833-91-curitiba
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 Na presente Lei, salienta-se, ainda, no Título IV, a aplicação da Política 

Municipal do Meio Ambiente, no qual se destaca o Capítulo V referente à Educação 

Ambiental, que expressa: 

 
Art. 45 - A Educação Ambiental será promovida: 
I - Na Rede Municipal de Ensino, em todas as áreas do conhecimento e no 
decorrer de todo processo educativo em conformidade com os currículos e 
programas elaborados pela Secretaria Municipal da Educação em articulação 
com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.  
II - Para os outros segmentos da sociedade, em especial aqueles que 
possam atuar como agentes multiplicadores através dos meios de 
comunicação e por meio de atividades desenvolvidas por órgãos e entidades 
do Município.  
III - Junto as Entidades e Associações Ambientalistas, por meio de atividades 
de orientação técnica (CURITIBA, 1991, Art. 45). 

 

 A Lei Municipal nº 7.833 possibilitou, ao município de Curitiba, estabelecer a 

concepção e a organização de ações no trato da Educação Ambiental e que 

contribuíram sobremaneira nos processos de ensino nas escolas municipais. 

Em 1992, ocorre no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio-92. Reigota (2014, 

p. 25-26) leva-nos a perceber que já há uma mudança na nomenclatura em relação à 

conferência de Estocolmo. Essa foi a primeira conferência das Nações Unidas na qual 

a sociedade civil teve a oportunidade de participar, marcando “[...] as reuniões 

posteriores realizadas pelas Nações Unidas e inclui, com destaque, o meio ambiente 

na agenda política planetária”. A participação cidadã tornou-se fundamental na 

agenda política planetária e, dessa forma, “a ‘formação’ do cidadão e da cidadã para 

atuar diante dos problemas e desafios ambientais adquiriu visibilidade pública”, a 

Educação Ambiental passou a ser difundida, não se restringindo a pequenos grupos 

ou militantes. Muitos documentos originaram-se da Rio-92, entre eles a Agenda XXI, 

com “[...] indicações aos governos (inclusive a de promover a educação ambiental) e 

os tratados elaborados pela sociedade civil, como o Tratado sobre a Educação 

Ambiental para as Sociedades Sustentáveis”, tornando-se importantes para as ações 

que foram efetivadas na sequência.  

Segundo Dias (2000), a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Unced), conhecida como Rio-92, teve a participação de 170 países, 

sendo “[...] secretariada por Maurice Strong, o mesmo da Conferência de Estocolmo”. 

Essa Conferência teve como objetivos: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/24258520/art-45-da-lei-7833-91-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/24258494/art-45-inc-i-da-lei-7833-91-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/24258479/art-45-inc-ii-da-lei-7833-91-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/24258454/art-45-inc-iii-da-lei-7833-91-curitiba
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a) examinar a situação ambiental do mundo e as mudanças ocorridas depois 
da Conferência de Estocolmo;  
b) identificar estratégias regionais e globais para ações apropriadas 
referentes às principais questões ambientais; 
c) recomendar medidas a serem tomadas, nacional e internacionalmente, 
referentes à proteção ambiental através de política de desenvolvimento 
sustentado;  
d) promover o aperfeiçoamento da legislação ambiental internacional;  
e) examinar estratégias de promoção do desenvolvimento sustentável e da 
eliminação da pobreza nos países em desenvolvimento, entre outros (DIAS, 
2000, p. 50). 

 

Segundo Dias (2000), nessa conferência, verifica-se que o modelo de 

desenvolvimento não é mais viável e torna-se insustentável, buscando a partir de 

então o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21, assim nomeada, “[...] como um 

Plano de Ação para a sustentabilidade humana. Reconhece-se a Educação Ambiental 

como o processo de promoção estratégico desse novo modelo de desenvolvimento”. 

A Conferência Rio-92 comprova os estudos iniciados em Tbilisi, sendo “[...] 

reconhecida como o encontro internacional mais importante desde que o ser humano 

se organizou em sociedades” (DIAS, 2000, p. 50). 

As posições assumidas na Eco-92, segundo as DCNEA (2012), ao fazer 

referência aos documentos que nela se originaram, indica que: 

  

[...] há de se destacar a importância, para o Brasil, da Eco-92, que frutificou a 
expressão da Carta da Terra, três convenções aprovadas pelo Brasil: a da 
Diversidade Biológica, a de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 
da Seca e a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima; a Declaração de 
Princípios sobre Florestas; a Declaração do Rio sobre Ambiente e 
Desenvolvimento; Agenda 21, que foi incluída nas atividades e debates 
escolares (BRASIL, 2012, p. 8). 
 
 

Em 1994, o presidente da República aprova o Programa Nacional de Educação 

Ambiental – PRONEA (BRASIL, 1994). 

Segundo Dias (2000, p. 53), já em 1996, a Unesco realiza a II Conferência das 

Nações Unidas, em Istambul, na Turquia, a respeito de “[...] assentamentos Humanos 

– Habitat II (City Summit)”. A conferência sugere uma pesquisa atenta e minuciosa a 

respeito “[...] das condições nas quais a maior parte da humanidade vive e reforça a 

emergência do manejo sustentável dos assentamentos humanos”. A Agenda 21 é 

eleita “[...] como a estratégia reconhecida para a promoção do desenvolvimento 

sustentável”. Nesse mesmo ano, há a elaboração dos Parâmetros Curriculares 
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(PCNs), do MEC, sendo o tema ambiental contemplado dentro da transversalidade no 

currículo.  

Os PCNs são divulgados pelo MEC (BRASIL, 1997) e no PCN – Meio 

Ambiente e Saúde, a dimensão ambiental é incorporada como tema transversal no 

currículo do Ensino Fundamental.  

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) é instituída em 27 de abril 

de 1999, por meio da Lei nº 9.795, que dispõe sobre a Educação Ambiental (BRASIL, 

1999). 

De acordo com Reigota (2014, p. 26-27), em 2002, realizou-se “[...] em 

Johannesburgo na África do Sul, a Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável”, a Rio+10, cujo objetivo foi “[...] avaliar as aplicações e 

progressos das diretrizes estipuladas no Rio de Janeiro”, realizada num momento em 

que o mundo estava perplexo diante do atentado terrorista de 11 de setembro e 

poucos meses antes da invasão americana ao Iraque. Essa conferência “[...] foi 

considerada um fracasso por uns e por outros uma possibilidade de encontros, 

debates e elaboração de estratégias comuns, apesar do descrédito público das 

Nações Unidas”. Cidadãos africanos puderam participar dessa conferência e 

expressar seus sofrimentos e aflições, “[...] como as inúmeras guerras civis, o imenso 

número de pessoas contaminadas com o HIV, a poluição da água e do ar, o 

analfabetismo e a pobreza extrema de grande parte da população”. O autor, quando 

se refere ao fracasso da Rio+10, indica que isso ocorreu em função de que, para 

vários analistas, a conferência não propiciou avançar efetivamente nas diretrizes e 

demais questões estipuladas na Rio-92. Já para outros, esse fracasso está 

relacionado “[...] com o próprio fracasso das Nações Unidas, ‘prisioneira’ dos 

interesses das grandes potências, principalmente dos Estados Unidos”. 

Independentemente, as conferências possibilitaram a Educação Ambiental estar 

presente em discursos, documentos e ações que envolvem indivíduos em esferas 

distintas, porém unidos em uma mesma causa. 

Na Rede Municipal de Ensino, são criadas as Diretrizes Curriculares de 

Curitiba (CURITIBA, 2006a), que apresentam, no volume 1, os princípios e 

fundamentos educacionais para todas as suas escolas, que inclui a educação para o 

desenvolvimento sustentável. 

Outro evento importante foi a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, denominada Rio+20, realizada no Rio de Janeiro, no 
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mês de junho de 2012, que contou com a participação de líderes de 193 países, com 

o objetivo de renovar o “[...] compromisso político com o desenvolvimento sustentável” 

(PARANÁ, 2013b, p. 21).     

Em nível federal, são criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, que foram aprovadas em 06 de junho de 2012, pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE (BRASIL, 2012). 

 
 

2.2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS E SUA INTERFACE COM A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

 

 

A educação é um campo político, demarcada por muitos embates e 

contradições, no qual as questões referentes ao ambiental fazem-se presentes. Ao 

longo da trajetória da Educação Ambiental, muitos encontros em nível nacional e 

internacional ocorreram em virtude dos grandes problemas ambientais que assolam o 

planeta, para os quais se buscam soluções.  

Nesse contexto, foram sendo criadas políticas educacionais na esfera federal, 

estadual e municipal, provenientes de discussões realizadas mundialmente. 

Para articular a educação ambiental e a educação no ensino fundamental, 

retoma-se a legislação nos âmbitos federal, estadual e municipal (Quadro 3).  
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  Quadro 3 – Legislação Federal, Estadual e Municipal (1981-2015) 

Ano DOCUMENTO 

F
E

D
E

R
A

L
 

1981 Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA (BRASIL, 1981) 

1988 Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988) 

1994 PRONEA – Programa Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 
1994). 

1999 Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (BRASIL, 1999) 

2001 Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental (BRASIL, 2001). 

2012 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA, 
2012). 

2014 Plano Nacional de Educação – PNE (Lei n° 13.005/14) (BRASIL, 
2014). 

E
S

T
A

D
U

A
L
 2013 Política Estadual de Educação Ambiental e Sistema de Educação 

Ambiental do Paraná – Lei Estadual n° 17.505/13 (PARANÁ, 2013a). 

2013 Deliberação 04/2013 Institui normas estaduais para a Educação 
Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná (PARANÁ, 
2013b). 

M
U

N
IC

IP
A

L
 2006 Diretrizes Curriculares para Educação Municipal de Curitiba 

(CURITIBA, 2006a).  
 

2015 Plano Municipal de Educação – PME (Lei n° 14.681/2015)  
(CURITIBA, 2015).  

Fonte: A autora (2016). 
 
 

2.2.1 Política Federal  
 

A Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), define no Art. 2° que: 

 
[...] a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade Ambiental propicia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana 
(BRASIL, 1981). 
 
 

Conforme as DCNEA (BRASIL, 2012, p. 3-4), em 1988, na Constituição 

Federal Brasileira, há indicativo de que o Poder Público tem como missão impulsionar 

“[...] a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino (inciso VI do § 1º do artigo 

225 do Capítulo VI dedicado ao Meio Ambiente), como um dos fatores asseguradores 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. A seguir, o documento 

aponta os princípios estabelecidos no Art. 2º, destacando a importância da “[...] 

educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 
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ambiente” (BRASIL 1981, inciso X, Art. 2°). A partir dessa Lei, introduz-se o “[...] 

componente ambiental na gestão das políticas públicas nacionais e, certamente 

inspiradora do Capítulo do Meio Ambiente na Constituição Federal”. De acordo com 

as DCNEA: 

 

[...] a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja 
assegurada a compreensão do ambiente natural e social; que os currículos 
do Ensino Fundamental e do Médio devem abranger o conhecimento do 
mundo físico e natural; que a Educação Superior deve desenvolver o 
entendimento do ser humano e do meio em que vive; que a Educação tem, 
como uma de suas finalidades, a preparação para o exercício da cidadania 
(BRASIL, 2012, p. 26). 

 

 A partir desses indicativos da legislação, há uma garantia da educação 

ambiental na escola, respeitando as condições e situações regionais. 

O próximo passo, a partir da Constituição brasileira, foi a aprovação, pelo 

presidente da República, do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), 

em 21 de dezembro de 1994, que “[...] tem como objetivo instrumentalizar 

politicamente o processo de Educação Ambiental, no Brasil”, de tal forma que atenda, 

no âmbito escolar, [...] a integração equilibrada das múltiplas dimensões da 

sustentabilidade – ambiental, social , ética, cultural, econômica, espacial e política – 

ao desenvolvimento do país”. Com isso, será possível buscar a qualidade de vida 

para todos os cidadãos brasileiros (BRASIL, 2014). 

 Em 27 de abril de 1999, é instituída a Lei nº 9.795/1999 (BRASIL, 1999), que 

dispõe sobre a Educação Ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), na qual estão expressos seus princípios e objetivos, já que se 

trata de um documento de grande importância, norteador para o desenvolvimento da 

Educação Ambiental no meio educacional em caráter formal ou informal.  

No Capítulo II, Seção I, dessa Lei, em suas disposições gerais, Art. 6º, “[...] é 

instituída a Política Nacional de Educação Ambiental”, em que a PNEA:  

 
[...] envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, instituições educacionais 
públicas e a dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não 
governamentais com atuação em educação ambiental (BRASIL, 1999, Art. 
7°). 
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Entre as atividades vinculadas à PNEA, destaca-se a capacitação profissional 

necessária ao desenvolvimento da temática ambiental na educação formal e informal.  

 
A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para: 
I – a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 
atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; 
II – a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 
atualização dos profissionais de todas as áreas; 
III – a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão 
ambiental; 
IV – a formação, especialização e atualização de profissionais na área de 
meio ambiente; 
V – o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que 
diz respeito à problemática ambiental (BRASIL, 1999, Art.8°, § 2°). 
 

 

 O Art. 8°, inciso I, § 3° da PNMA (BRASIL, 1999), expressa que a metodologia 

e os instrumentos a serem empregados no trabalho relacionado ao ambiental devem 

ocorrer de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

O Capítulo II, seção II (BRASIL, 1999), trata da Educação Ambiental no ensino 

formal, no qual se expressa, em seu Art. 9, que se entende por Educação Ambiental 

na educação escolar, no qual esta deve estar contemplada nos currículos escolares 

no ensino público ou privado, nas seguintes modalidades de ensino: “I- educação 

básica: a) educação infantil; b) ensino fundamental e c) ensino médio; II-Educação 

superior; III- educação especial; IV- educação profissional; V- educação de jovens e 

adultos”. O Art. 10 expressa que a Educação Ambiental deve ser uma prática a ser 

trabalhada de forma integrada, contínua e permanente, em todos os níveis de ensino 

formal. Expressa também que: 

 

§ 1º A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina 
específica no currículo de ensino. 
§ 2º Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 
metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário é facultada 
a criação de disciplina específica. 
§ 3º Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos 
os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das 
atividades profissionais a serem desenvolvidas. 
Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas (BRASIL, 1999). 

 
 

Explicita-se, ainda, que os docentes necessitam de formação complementar, 

visando atender ao que está proposto na Política Nacional de Educação Ambiental. 
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O Capítulo II, seção III (BRASIL, 1999), trata da Educação Ambiental não 

formal, no qual o Poder Público, na esfera federal, estadual e municipal, deve 

incentivar práticas educativas voltadas à sensibilização sobre questões ambientais. 

O texto da Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental sugere: 

 
[...] a inserção da dimensão ambiental nos diferentes cursos de Ensino 
Superior e que, no curso de Pedagogia e nas diferentes licenciaturas da 
Educação Superior (formação de professores), a Educação Ambiental seja 
atividade curricular, disciplina ou projetos interdisciplinares, capaz de 
acrescentar à tal formação não apenas os conteúdos desta temática e a 
relação dela com as diversas áreas do conhecimento, mas uma formação 
crítica que fortaleça a postura ética, política e o papel social dos docentes 
para a construção do projeto de cidadania (BRASIL, 2001, p. 1). 

 

Na Proposta de Diretrizes Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 

2001, p. 2) não há indicação nas legislações regulamentadoras (decretos, resoluções 

e portarias) como esta temática irá ocorrer na prática dos estabelecimentos 

educacionais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental (BRASIL, 2012, p. 

1) é um documento de referência à Educação Ambiental, elaborada a partir da 

Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, 

desenvolvida pela Coordenação Geral de Educação Ambiental da SECADI/MEC, 

integrante do Órgão Gestor11 da Política Nacional de Educação Ambiental, com a 

colaboração “[...] dos sistemas de ensino, da sociedade civil, de diferentes instâncias 

do MEC e de vários eventos”, a partir de 2005. 

Destaca-se nas DCNEA (2012) os seguintes objetivos: 

 
[...] b) estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação 
Ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e 
pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção de Educação 
Ambiental como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema 
pelos demais componentes; 
c) orientar os cursos de formação de docentes para a Educação Básica; 
d) orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as 
instituições de ensino que os integram, indistintamente da rede a que 
pertençam (BRASIL, 2012, p. 2-3). 

 

                                                 
11

 O Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (criado pelo artigo 14, da Lei n° 
9.795/99 e regulamentado pelo artigo 4°, do Decreto n° 4.281/02), é integrado pela Diretoria de 
Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente – DEA/MMA e pela Coordenação-Geral de 
Educação Ambiental – CGEA/MEC. Na educação formal, este Órgão Gestor tem o desafio de apoiar 
professores a estimular uma leitura crítica da realidade, sendo educadores ambientas atuantes nos 
processos de construção de conhecimentos, pesquisa e intervenção cidadã com base em valores 
voltados à sustentabilidade da vida em suas múltiplas dimensões (BRASIL, 2001, p. 1). 
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De acordo com as DCNEA (BRASIL, 2012, p. 9), a Educação Ambiental é um 

campo em construção, não havendo um conceito único. Dessa forma, decorrem 

dessa temática “[...] práticas educacionais muitas vezes reducionistas, fragmentadas 

e unilaterais da problemática ambiental, e abordagem despolitizada e ingênua”. 

Ressalta-se que nesse Parecer CNE/CP n°14/2012, “[...] se concebe a Educação 

Ambiental na perspectiva socioambiental, da justiça ambiental, das relações 

comerciais equilibradas e das concepções de sustentabilidade”. As Diretrizes 

Curriculares para a Educação Ambiental visam superar a visão naturalista que se 

estabeleceu inicialmente, na qual se separou a natureza e a sociedade, visando, 

portanto, construir “[...] relações de interação permanente entre a vida humana social 

e a vida da natureza – comunidades de vida”.   

Explicita-se também, nas DCNEA (BRASIL, 2012, p. 10), que a Educação 

Ambiental deve ocorrer mediante uma prática pedagógica interdisciplinar, que 

estimule os jovens a constituírem uma visão global acerca das questões referentes ao 

meio ambiente. Dessa forma, faz-se necessária uma “[...] estruturação da escola e de 

organização curricular que, mediante a transversalidade, supere a visão fragmentada 

do conhecimento e amplie os horizontes de cada área do saber”. É necessário, 

portanto, que os sistemas de ensino e as instituições educacionais desenvolvam “[...] 

reflexões, debates, programas de formação para os docentes e os técnicos no sentido 

de se efetivar a inserção da Educação Ambiental na formação acadêmica e na 

organização dos espaços físicos em geral” (BRASIL, 2012, p. 10). 

Referente à Educação Superior: 

 

[...] a Educação Ambiental está pouco presente nas Diretrizes Curriculares 
para as Graduações, merecendo que as normas e diretrizes da Câmara de 
Educação Superior, orientadoras das diversas ofertas de formação em nível 
superior, venham incorporar indicações sobre a sua inclusão nos seus 
diferentes tipos de cursos e programas. A Lei n° 9.795/1999, regulamentada 
pelo Decreto n° 4.281/2002, que dispõe especificamente sobre a Educação 
Ambiental (EA), aponta para o cumprimento de preceitos referentes à pós-
graduação, à extensão e à graduação, quando se refere aos cursos e 
programas de formação inicial e continuada de professores, e aos de 
formação inicial e de especialização técnico-profissional, que, afinal, acabam 
por incluir os que conduzem ao exercício de profissões. Registra-se, portanto, 
a necessidade de as diretrizes e as normas para os cursos e programas da 
Educação Superior serem atualizadas, prescrevendo-se o adequado para a 
formação com a dimensão da Educação Ambiental, valorizando-a tanto no 
ensino, quanto na pesquisa em extensão (BRASIL, 2012, p. 14). 
 

 



51 

 

Ao se pensar a Educação Ambiental na perspectiva da sustentabilidade, de 

acordo com as DCNEA (BRASIL, 2012, p. 12-13), considera-se que as ações devem 

ser pensadas e desenvolvidas articuladas entre o currículo, a gestão e as edificações, 

visando a formação integral dos cidadãos.  

 

Nesse sentido, os sistemas de ensino da Educação Básica, juntamente com 
as instituições de Educação Superior, devem incentivar a criação desses 
espaços, que enfoquem a sustentabilidade ambiental e a formação integral 
dos sujeitos, com também fontes de financiamento para que os 
estabelecimentos de ensino se tornem sustentáveis nas edificações, na 
gestão e na organização curricular (BRASIL, 2012, p. 12-13). 

 

De acordo com as DCNEA (BRASIL, 2012, p. 14-15), é necessário investir na 

formação acadêmica para que a Educação Ambiental possa ser compreendida em 

sua amplitude e dessa forma haja maior compreensão da necessidade de se buscar 

equilíbrio e respeito do ser humano com o ambiente, marcado por diversos desastres 

ambientais.  

Os Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

segundo as DCNEA: 

 

[...] devem estabelecer normas complementares para seus sistemas, para 
que se torne efetiva a Educação Ambiental em todas as fases, etapas, 
modalidades e níveis de ensino sob a jurisdição. Esses órgãos normativos, 
assim como os executivos dos sistemas de ensino, devem articular entre si e 
com as universidades e demais instituições formadoras de profissionais da 
educação, para que os cursos e programas de formação inicial e continuada 
de professores, gestores, coordenadores, especialistas e outros profissionais 
que atuam na Educação Básica e na Superior capacitem para o 
desenvolvimento didático-pedagógico da dimensão da Educação Ambiental 
na sua atuação escolar e acadêmica (BRASIL, 2012, p. 22).  
 
 

Na Lei n° 13. 005/2014, de 25 de junho de 2014, aprova-se o Plano Nacional 

de Educação (PNE), no qual constam, no Art. 2º, as diretrizes do PNE, destacando-se 

o inciso X, que expressa a “[...] promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2014, Art. 2°, 

inciso X), indicando uma relação direta entre o homem, o meio ambiente e os 

cuidados com a natureza. 

 As determinações federais são norteadoras, de forma hierárquica, da 

estruturação nos demais níveis de proposições. A partir dela, os estados e municípios 

organizam sua legislação. 
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2.2.2 Política Estadual 
 

A Política Estadual de Educação Ambiental do Paraná, instituída pela Lei 

Estadual n° 17. 505, de 11 de janeiro de 2013, sancionada pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná, está de acordo aos “princípios e objetivos da Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e do Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA), articulada com o sistema de meio ambiente e educação” na 

esfera federal, estadual e municipal. 

De acordo com as disposições gerais expressas pela Lei n° 17.505/2013 (Cap. 

1, Art. 2°), a Educação Ambiental é entendida como um processo contínuo de 

aprendizagem, que pode ocorrer na educação formal ou informal, no qual os 

indivíduos compartilham e buscam saberes “[...] voltados ao exercício de uma 

cidadania comprometida com a preservação, conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente e da qualidade de vida, para todas as espécies” (PARANÁ, 2013a). 

No Capítulo II, referente aos Princípios e Objetivos da Política Estadual de 

Educação Ambiental, destacam-se o inciso II e III, que apresentam como objetivos 

fundamentais da Educação Ambiental “[...] divulgar e socializar as informações 

socioambientais” e “[...] estimular o fortalecimento de uma consciência crítica sobre as 

questões ambientais e sociais” (PARANÁ, 2013a, Cap. 2, Art. 5°, inciso II e III). 

Referente ao Capítulo III, trata-se da Política de Educação Ambiental e Sistema 

Estadual de Educação Ambiental, que integram o processo educativo e da gestão 

ambiental no estado do Paraná. Referente ao Sistema Estadual de Educação 

Ambiental, tem como objetivo “[...] integrar, sistematizar e difundir informações e 

experiências, programas, projetos e ações, bem como realizar diagnósticos, 

estabelecer indicadores e avaliar a política de educação ambiental no Estado do 

Paraná” (PARANÁ, 2013a, Cap. III, Art. 6°, § 1°). 

Essas indicações buscam a formação cidadã, o estímulo à criticidade sobre as 

questões ambientais e os processos de proposição, acompanhamento e avaliação 

dessas mesmas questões. 

Referente à Política Estadual de Educação Ambiental, expressa-se que ela 

deve: 
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I - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 
engajamento da sociedade na preservação e conservação, recuperação e 
melhoria do meio ambiente; 
II - promover e desenvolver a educação ambiental de maneira integrada, 
interdisciplinar e transversal no currículo escolar, bem como integrá-la como 
prática e princípio educativo contínuo e permanente, em todos os níveis e 
modalidades do ensino formal; 
III - promover ações de educação ambiental integradas aos programas de 
preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 
IV - promover, disseminar e democratizar de maneira ativa e permanente 
informações e práticas educativas socioambientais numa perspectiva 
inovadora, transformadora, emancipatória em sua programação; 
V - promover programas destinados ao aprendizado e ao exercício da 
cidadania, visando à melhoria e o controle efetivo sobre o ambiente e os 
processos de trabalho, bem como sobre as atividades exercidas e respectivos 
impactos no meio ambiente; 
VI - estimular a sociedade como um todo a exercer o controle social sobre as 
ações da gestão pública na execução das políticas públicas ambientais e 
atuação individual e coletiva voltadas para a prevenção, identificação, 
minimização e solução de problemas socioambientais; 
VII - desenvolver programas, projetos e ações de educação ambiental 
voltados a estimular a formação crítica do cidadão no conhecimento e 
exercício de seus direitos e deveres constitucionais na perspectiva 
socioambiental, com a transparência de informações sobre sustentabilidade e 
com controle social (PARANÁ, 2013a, Cap. III, Art. 6°, § 2º). 

  

De acordo com Paraná (2013a, Cap. V, Art. 11, Seção I) que estabelece o 

Programa Estadual de Educação Ambiental, destaca-se a Seção I, que expressa 

sobre a Educação Ambiental formal, a qual pode ser desenvolvida “[...] de forma 

presencial ou a distância no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas 

e privadas, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente, 

englobando”: educação básica: educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; 

educação superior; educação especial; educação profissional; educação de jovens e 

adultos; educação de comunidades tradicionais como as quilombolas, indígenas, 

faxinalenses, ribeirinhas, de ilhéus, dentre outras. 

De acordo com Paraná (2013a, Cap. V, Art. 12, Seção I), expressa-se que “[...] 

a Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, 

interdisciplinar, transdisciplinar e transversal no currículo escolar de forma crítica, 

transformadora, emancipatória, contínua e permanente”, presente em todos os níveis 

e modalidades. 

O Art. 13 refere-se à necessidade da formação continuada que os profissionais 

da educação devem receber, a fim de que possam “[...] atender adequadamente ao 

cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental e 

da Política Estadual de Educação Ambiental” (PARANÁ, 2013a, Cap. V, Art. 13, 

Seção I).  
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De acordo com a Deliberação n° 04 (2013b, p. 7-9), que institui as normas 

estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, há 

a indicação de que a Educação Ambiental tem como base três dimensões: Espaço 

Físico, Gestão Democrática e a Organização Curricular. O primeiro diz respeito à 

adequação dos espaços físicos (materiais e desenhos arquitetônicos) às condições 

locais, levando em conta seus diferentes aspectos. Há uma preocupação de que em 

novas construções leve-se em conta o zoneamento ecológico e o respeito às 

questões sustentáveis e nas instalações já existentes deve haver uma adequação que 

atenda às questões de sustentabilidade. Quanto à gestão democrática, que tem como 

princípio a participação, deve-se oportunizar diferentes situações, que propiciem o 

envolvimento dos órgãos colegiados da gestão púbica e o envolvimento da escola, 

universidade e comunidade em questões relacionadas aos direitos humanos, 

diversidade étnico-racial, saúde ambiental, alimentação e consumo sustentável. 

Devem estar presentes nos documentos norteadores da educação, indicando as 

questões da educação ambiental nos diferentes níveis de ensino e na Organização 

Curricular, prevendo a inclusão de conhecimentos sobre a educação ambiental numa 

perspectiva socioambiental na educação básica por meio de: ações interdisciplinares 

e de transversalidade; como componentes curriculares; a introdução de conteúdos 

relacionados às políticas públicas; de conteúdos multidisciplinares e interdisciplinares 

da/na escola e sua influência em espaços geográficos nas proximidades de bacias 

hidrográficas; pelo desenvolvimento de práticas educativas numa perspectiva de 

contextualização em áreas de conservação ambiental e de ações socioambientais nos 

projetos pedagógicos e nos planos e ação dos professores. 

 

2.2.3 Política Municipal  
 

A Política Municipal de Educação expressa-se nas Diretrizes Curriculares de 

Educação Municipal de Curitiba. A elaboração das Diretrizes Curriculares de Curitiba, 

documento norteador da prática pedagógica escolar, pautou-se em três princípios12 

educacionais: Educação para o desenvolvimento Sustentável, que “[...] contextualiza 

as metas educacionais necessárias para a recondução da vida humana na sua 

interação com o Universo”; Educação pela Filosofia, que possibilita a reflexão, a 

                                                 
12

 Esses princípios são abordados nas Diretrizes Curriculares de Curitiba, v. 1, Princípios e 
Fundamentos (2006). 
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liberdade no modo de pensar as práticas fundamentais na esfera educacional no 

sentido de desenvolver a identidade cultural e a criticidade; Gestão democrática do 

Processo Pedagógico, que se refere “[...] a organização básica das relações humanas 

na construção da democracia e da cidadania”. A Educação para o desenvolvimento 

Sustentável, um dos princípios para a educação em Curitiba, está organizada em 

quatro subcapítulos: a Educação Ambiental na RME, a Educação Ambiental no 

Currículo, a Educação Ambiental e a Agenda 21; a Educação Ambiental e o processo 

pedagógico (CURITIBA, 2006a, p. 21-22). 

De acordo com esse documento, pensar em educar ambientalmente é uma 

preocupação da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, mesmo antes da instituição de 

muitas legislações, já que a Educação Ambiental integrou vários programas de 

diversas secretarias após os anos 80, mantendo-se presente ao longo das últimas 

décadas (CURITIBA, 2006a, p. 24). 

Em âmbito educacional, a Educação Ambiental destacou-se a partir da década 

de 1990, quando foram inseridos, pela Secretaria Municipal de Educação (SME), os 

Centros de Educação Integral (CEIs), destinando a esses espaços educacionais um 

local apropriado para o trabalho com essa temática (CURITIBA, 2006a, p. 24). 

A SME lança, em 2000, o Programa Alfabetização Ecológica, com o objetivo de 

refletir criticamente sobre “[...] questões socioambientais, visando à formação de 

cidadãos conscientes, que atuassem responsavelmente na superação de 

desequilíbrios da realidade em que vivem, com vistas à sustentabilidade do Planeta”. 

O programa objetivava trabalhar a Educação Ambiental “[...] por meio de um trabalho 

conjunto de apoio e orientação aos projetos das escolas, cujas problematizações 

eram propostas pelas comunidades escolares”. Produziram-se os Cadernos 

Pedagógicos de Alfabetização Ecológica, com temáticas relacionadas às questões 

socioambientais, como “Fundamentação Teórica e Consumo Sustentável”, “Água” e 

“Resíduos Sólidos”, auxiliando o trabalho docente. Nessa época, fazia-se presente 

nas Diretrizes Curriculares da RME de Curitiba uma “[...] preocupação com a 

preservação do Planeta e apontavam o modelo de sociedade vigente como a principal 

causa dos problemas socioambientais” (CURITIBA, 2006a, p. 24-25). 

De acordo com o documento das Diretrizes Curriculares da RME de Curitiba 

(2006a, p. 25), evidencia-se uma preocupação com a sustentabilidade ambiental, pois 

se vive um consumo sem limites, o que fez com que o planeta atingisse um limite 

suportável referente à produção de riquezas. 
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O conceito de desenvolvimento sustentável refere-se “[...] a um processo de 

mudança qualitativa e quantitativa de uma estrutura econômica, política e social sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades”. É necessário aprender com a natureza, a utilizar somente o 

necessário, reutilizando o que for usado e devolvendo à natureza resíduos que não 

lhe causem danos (CURITIBA, 2006a, p. 26-27). É preciso saber usar para não faltar 

às gerações futuras, sem degradar a natureza, pois esta proporciona os recursos 

necessários à vida. 

Nas Diretrizes Curriculares apresenta-se também o conceito de biodiversidade, 

biossegurança e Agenda 21, sendo de grande importância que estas estejam 

presentes nas atividades educacionais. 

É imprescindível que exista um comprometimento com ações e trocas de 

informações e de conhecimentos referente à biodiversidade “[...] e com o 

desenvolvimento de estratégias, políticas, planos e programas que integrem e 

implementem a vida na sociedade de forma sustentável” (CURITIBA, 2006a, p. 27). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares (2006a, p. 29-30), no documento 

denominado Agenda 21, evidencia-se a relevância educacional “[...] do 

desenvolvimento sustentável, abordando questões de meio ambiente e 

desenvolvimento, conferindo consciência ambiental e ética, de valores e atitudes, de 

técnicas e comportamentos”. Essas reflexões devem estar presentes nos currículos 

escolares, com vistas a propiciar uma formação educacional para que os educandos 

busquem superar os desequilíbrios da realidade em que se inserem. Cada unidade 

educacional pode elaborar sua Agenda 21 com base em sua realidade e impulsionar 

ações pensadas na busca de um desenvolvimento sustentável. Assim, é preciso 

oportunizar aos educandos refletir sobre questões referentes ao consumo sustentável 

e desenvolver neles a capacidade de produzir sua própria opinião referente ao que 

realmente é necessário consumir, sem que se deixem envolver pela sociedade e pela 

mídia. 

A Lei n° 14. 681, de 24 de junho de 2015, aprova o Plano Municipal de 

Educação (PME) da cidade de Curitiba, o qual contempla a Educação Ambiental na 

meta 26, que expressa:  
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[...] promover a educação ambiental no município de Curitiba, como 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 
presente, de forma articulada e prática, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não formal (CURITIBA, 2015). 

 
 

Para que essa meta seja cumprida, elaboraram-se duas estratégias a serem 

cumpridas: 

 
– Garantir a formação continuada qualificada para os(as) profissionais que 
atuam em todos os níveis e modalidades da educação, considerando como 
base as três dimensões da educação ambiental, o espaço físico, a gestão 
democrática e a organização curricular. 
– Criar políticas públicas e programas que promovam a educação ambiental 
sustentável, bem como incentivar a adesão e a participação em programas 
federais e estaduais (CURITIBA, 2015). 
 

Nesse sentido, a formação profissional é de extrema importância para os 

docentes, para poderem qualificar-se e desempenhar uma prática educativa de 

qualidade. 

 

2.3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

Quando se pensa no desenvolvimento de um trabalho educacional 

independente e se este ocorrerá em caráter formal ou informal, necessita-se de 

processos pensados e construídos, que visam socializar, humanizar e desenvolver o 

aprendizado no indivíduo.  

Para Franco (2012, p. 184-185), há um pensamento comum de que a 

educação é uma ferramenta que proporciona a humanização aos indivíduos, por meio 

da convivência social, na qual estes, mergulhados em sua prática, com “[...] 

influências educacionais, estão constantemente participando, interagindo, intervindo 

no seu próprio contexto cultural, requalificando a civilização, para condições que 

deveriam ser cada vez mais emancipatórias e humanizantes”, portanto, busca-se a 

formação ampla dos indivíduos.  

Quando se pensa em educação, detém-se à prática pedagógica como o 

trabalho desempenhado pelo docente no ambiente escolar, visando contribuir para o 

aprendizado do educando. 

Franco (2012, p. 172), ao distinguir práticas pedagógicas e práticas educativas, 

expressa que as primeiras referem-se às práticas pelas quais se concretizam os 

processos educacionais e as segundas como “[...] práticas sociais que se exercem 
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com a finalidade de concretizar processos pedagógicos”. Estas podem ocorrer dentro 

e fora da escola. 

A prática pedagógica: 

 

[...] realiza-se através de sua ação científica sobre a práxis educativa, visando 
compreendê-la, torná-la explícita e seus protagonistas, transformá-la, através 
de um processo de conscientização de seus participantes, dar-lhes suporte 
teórico; teorizar com os atores, buscar encontrar em sua ação o conteúdo não 
expresso de suas práticas (FRANCO, 2012, p. 185). 

 
 

Dessa forma, Franco (2012, p. 186) coloca que o docente, ao edificar sua 

prática pedagógica, necessita sempre refletir sobre ela, tendo em mente “[...] o que 

faz, por que faz e como deve fazer” para que esta realize-se com êxito. Esse 

processo de olhar, avaliar e refazer torna-se instintivo e faz da sua prática uma prática 

pedagógica. 

De acordo com Souza (2006), a prática pedagógica e a prática educativa ou 

educacional denotam o mesmo sentido, ou seja, são sinônimas. Dessa forma, afirma 

que: 

 
[...] trata-se de uma prática social que visa a formação humana, podendo 
ocorrer em espaços e tempos escolares ou nos espaços de socialização 
política, onde florescem as experiências e trocas de saberes que ocorrem 
fora dos espaços e tempos escolares, mas que guardam a intencionalidade 
do desenvolvimento de processos educativos necessários à formação 
humana (SOUZA, 2006, p. 101). 

 

Veiga (2000, p. 16-17) define a prática pedagógica como “[...] uma prática 

social, orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, inserida no contexto da 

prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social que pressupõe 

a relação teoria-prática”. Ao abordar teoria-prática, a autora faz uma diferenciação e 

esclarece que as teorias pedagógicas são um conjunto de ideias com finalidade de 

desenvolver algo idealmente e as práticas pedagógicas como um conjunto de formas, 

por meio das quais as teorias são colocadas em prática e que buscam transformar 

objetivamente o contexto que está sendo desenvolvido. Ambas estão articuladas, 

dependentes uma da outra e exercem influência mútua.  

Já Oliveira (2008, p. 55-56), ao analisar a prática pedagógica, sugere que ela é 

compreendida “[...] como a prática profissional do professor antes, durante e depois 

da sua ação em classe com os alunos”, portanto é uma atividade situada. Nesse 

processo, revelam-se as competências e os esforços empenhados pelo docente em 
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sua prática profissional, que englobam as suas opções e ações e os sentidos que ele 

dá ao que faz na busca por superar os desafios do processo ensino e aprendizagem. 

A autora também indica que ela é multidimensional, pois compreende múltiplas 

dimensões, dentre elas a didática, a dimensão organizacional e a psicopedagógica, 

que interagem entre si e possibilitam ao professor desempenhar sua função. Nesse 

processo, engloba as atividades do aluno e do professor, mas também o trabalho de 

todos os membros da comunidade escolar. 

Veiga (2000, p. 21) amplia a sua análise e chama à luz a prática educativa 

reflexiva, que vincula teoria e prática, necessitando da compreensão da realidade em 

que se insere, sendo também criadora à medida que é “[...] capaz de produzir um 

novo homem, uma nova visão de mundo que, incorporada ao educando, o impulsiona 

a ser um cidadão” (RODRIGUES, 1985, p. 21 apud VEIGA, 2000, p. 21). Quando esta 

é oportunizada, tendo a criticidade como um dos aspectos mais significantes, docente 

e discente relacionam ideias entre si em torno de um mesmo objetivo e oportunizam 

ao docente perceber a relevância social de seu trabalho. Com isso, o educador tem a 

capacidade de transformar nos indivíduos o modo de ver, de pensar e de agir na 

sociedade, visando despertar valores que os tornem mais solidários e respeitem a si, 

ao próximo e a toda a natureza.  

Para Alves e Oliveira (2012, p. 61-62), “[...] no campo das ciências humanas e 

sociais, não há práticas que não integrem teorias e que todas as teorias se 

expressam por meio de práticas que por elas são influenciadas”. Portanto 

compreende-se que há uma reciprocidade entre a teoria e a prática, já que estas se 

encontram atreladas. Ainda segundo os autores, é necessário ultrapassar a ideia de 

que as teorias são edificadas: 

 

[...] por intelectuais de alto nível, se definem nos centros de pesquisa e 
universidades, sendo consideradas como “verdades”, e que as práticas, 
estando no campo das ações cotidianas – no nosso caso, as salas de aula –
estariam desprovidas de reflexão ou criação. Caberia às primeiras 
estabelecer os modelos a serem obedecidos, e às últimas, executar o 
receituário (ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 62). 

 

Todo e qualquer pensar e agir educacional tem um embasamento teórico, 

proveniente de muita pesquisa e estudo, desenvolvido por intelectuais da educação, 

uma vez que muitos desses estudos e teorias nasceram da observação do processo 

ensino e aprendizagem em salas de aula e de testes individuais. 
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Alves e Oliveira (2012, p. 62) expressam que as teorias não determinam os 

modelos a serem seguidos, mas “[...] são apropriadas por aqueles que pretendem 

estabelecê-los, em ações que serviriam para determinar o que é certo e o que deve 

ser feito, ou seja, em práticas que indicariam a outras práticas o que devem fazer” e 

que estabelecem uma interconexão entre o conhecimento e a prática. 

Segundo Zabala (1998, p. 15), o processo ensino e aprendizagem é complexo, 

o que faz com que os docentes busquem referenciais teóricos que auxiliem no 

entendimento do que acontece em aula. O conhecimento propicia, aos docentes, 

reflexões constantes tanto para planejar a sua prática, quanto para avaliar o processo 

educativo e essa posição é defendida por Libâneo (2004, p. 79) quando afirma que o 

docente necessita de constantemente analisar, rever e ampliar sua prática educativa 

por meio de um aporte teórico, pois este embasa sua ação e estimula a busca de 

novas formas de propiciar o conhecimento aos educandos. Esse processo de reflexão 

estimula o docente a expandir sua consciência e faz com que ao se deparar com 

diferentes situações em sua prática educativa, esteja apto a tomar decisões. 

A falta de fundamentação pedagógica na composição das práticas educativas, 

para Franco (2012, p. 182), acabou distanciando o educativo e o pedagógico e tornou 

as práticas sem vida, longe da vivência dos educandos. Dessa forma, “[...] temos visto 

escolas mortas, sem alma, atividades sem sentido e sem criatividade”. Assim, 

justifica-se a presença da coordenação pedagógica em âmbito escolar, pois esta se 

torna necessária que os pedagogos tenham momentos de estudos e reflexões, com 

vistas a articular a prática docente e a prática pedagógica. 

A partir dessa perspectiva, destaca-se a inquietação com a formação de 

docentes, com conhecimento, com visão ampla sobre o seu papel na sociedade atual 

e com habilidades para o desenvolvimento de um trabalho que efetivamente contribua 

para a formação do cidadão. Essa preocupação é demonstrada por Veiga (2000) ao 

afirmar que: 

 
[...] a necessidade de se preparar o futuro professor consciente tanto de sua 
missão histórica, de suas finalidades, da estrutura de sociedade capitalista, 
da função da escola nessa sociedade, como das condições objetivas de 
trabalho e possibilidades objetivas de transformação (VEIGA, 2000, p. 21). 
  
 

Segundo Franco (2012, p. 184), a formação dos profissionais da educação 

deve ser constante na busca de ampliar o que se desenvolve na etapa inicial. Nesse 

processo, há necessidade de revisões contínuas de sua prática, para que esta não se 
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torne descontextualizada, ultrapassada e sem significado aos educandos. Essa 

prática deve “[...] estar vinculada a uma intencionalidade, a uma política, a uma 

epistemologia, a pesquisas aprofundadas dos saberes pedagógicos”, pois quando o 

pedagógico e o educativo não estão atrelados, ocorre uma prática docente mecânica 

e reprodutivista, sem reflexão. É preciso uma prática inserida na contemporaneidade, 

que incorpore vida à escola e esse é o grande desafio para a pedagogia e a didática, 

ou seja, “[...] descongelar a escola de suas práticas ultrapassadas e oferecer espaços 

pra construção coletiva de novas vivências, conhecimentos e saberes”, tendo sempre 

como foco o desenvolvimento do aluno. 

De acordo com Ens et al. (2003, p. 152), vive-se em uma sociedade mais 

questionadora, que busca constantemente o conhecimento, o qual evolui 

rapidamente. Dessa forma, é preciso profissionais que tenham um suporte teórico 

capaz de atuar com eficiência, que consigam “[...] agir-refletir-agir, não tenham medo 

de errar, tenham ideias fundamentadas, criem e recriem durante um processo 

contínuo de edificação do conhecimento”. Esse profissional necessita de uma 

formação continuada, buscando atualizar-se para poder desempenhar sua função na 

sociedade.  

Pavão13 et al. (2003, p. 131) consideram essencial e inadiável refletir sobre a 

formação do pedagogo, pois a este está dando-se grande responsabilidade. Parte-se 

de teorias fundamentais difundidas por Libâneo (1998) e Pimenta (1997), que 

retratam que o preparo do pedagogo stricto sensu requer conhecimento amplo devido 

as suas atribuições, que ultrapassam os limites das salas de aula, uma vez que esses 

profissionais abarcam atividades educativas de caráter formal ou informal, dentre 

elas: 

 

[...] pesquisa e planejamentos educacionais, supervisão escolar, orientação 
educacional, psicopedagogia, gestão de sistemas escolares, coordenação 
pedagógica e formação continuada em todas as escolas e outras instituições, 
além da participação na definição de políticas educacionais em movimentos 
sociais, em programas de educação de adultos (PAVÃO et al., 2003, p. 131). 
 
 

Levando em conta a posição de Perrenoud (2001, p. 9, apud ENS et al., 2003, 

p. 154), que afirma que o profissional deve “[...] gerar sua própria formação contínua” 

e que esta está indicada no Plano Nacional de Educação (PNE), que define 

                                                 
13

 Professora doutora do Programa stricto sensu em Educação, da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (2000, p. 1). 
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“Particular atenção deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos 

professores” (ENS et al., 2003, p. 155), o trabalho o professor e do pedagogo precisa 

ter como pano de fundo um processo contínuo de formação. 

Nessa perspectiva, cabe ao educador estruturar sua formação, quer seja a 

inicial quanto a contínua, o que asseguraria uma atuação mais segura e efetiva na 

escola. 

 

2.3.1 Prática Pedagógica na Educação Ambiental  
 

 

Entre as muitas formas de educação a que se tem acesso, destaca-se a 

Educação Ambiental. Em 27 de abril de 1999, a Lei nº 9.795 institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e o art. 2º descreve a Educação Ambiental como um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não formal.  

Ao direcionar o olhar para uma educação formal, concorda-se com Tosi (2003, 

p. 22-23) que indica que embora haja outros espaços nos quais possam ocorrer 

processos educativos, é em ambientes específicos, identificados pelo autor como 

lócus, que a educação busca, de forma intencional, reforçar ou mudar hábitos de 

determinados grupos. Ele indica também que o processo carece de intencionalidade, 

de princípios e planos especiais.  

Para se pensar na Educação Ambiental, é preciso delinear o que a educação 

busca em seu processo de ensinar e aprender (sua intencionalidade). Em uma 

perspectiva mais ampla, ela deve favorecer a formação de cidadãos atuantes 

socialmente, capazes de gerar transformações positivas na sociedade, buscando 

igualdade de direitos e respeitando a si, ao próximo e à natureza na defesa da 

qualidade de vida. Esse pensamento é assumido por Morin (2001), que afirma que: 

 

[...] a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a 
assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar 
cidadão. Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade e 
responsabilidade em relação a sua pátria. O que supõe nele o enraizamento 
de sua identidade nacional (MORIN, 2001, p. 65). 
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Embora todos os indivíduos possam trabalhar com a Educação Ambiental de 

diferentes maneiras e em vários contextos, é na escola que ela pode atingir um 

número mais significativo de indivíduos. Para que isso se efetive, recai sobre o 

professor o compromisso com esse trabalho, o que requer uma preparação dos 

docentes para além dos conhecimentos teóricos e exige, principalmente, a busca de 

práticas com significado para os educandos. Essa perspectiva é confirmada por 

Jacobi (2003), que trata sobre a necessidade dos docentes estarem preparados para: 

 

[...] reelaborar as informações que recebem, e dentre elas, as ambientais, a 
fim de poderem transmitir e decodificar para os alunos a expressão dos 
significados sobre o meio ambiente e a ecologia nas suas múltiplas 
determinações e intersecções (JACOBI, 2003, p. 199). 

 

Ainda segundo o autor, é necessária uma formação em que se percebam 

questões referentes ao meio ambiente na sua totalidade, levando-se em conta 

situações de exclusão e de desigualdade. Essa posição foi reforçada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012), que propõe que 

os sistemas educacionais desenvolvam práticas que estimulem “[...] reflexões, 

debates e programas de formação para os docentes e os técnicos no sentido de se 

efetivar a inserção de Educação Ambiental na formação acadêmica e na organização 

dos espaços físicos em geral” (BRASIL, 2012, p. 10). 

Ao pedagogo e aos docentes como mediadores da aprendizagem é necessário 

fornecer uma formação inicial sobre o tema e estimulá-los à busca de 

aprofundamento referente aos problemas ambientais, à sustentabilidade e às 

questões socioambientais. Dessa forma, será possível ampliar seus conhecimentos e 

o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva frente a essas questões. Todo 

esse processo deve ter como objetivo a construção de ações efetivas por meio de 

metodologias adequadas, que priorizem o aprendizado do educando e também o 

desenvolvimento de uma visão reflexiva e crítica sobre os temas de que trata a 

Educação Ambiental. Nesse processo, deve-se levar em conta a bagagem de 

conhecimento trazida por eles, pois estes já trazem uma formação intrafamiliar que 

expressam os seus valores e as suas crenças.  

Para Jacobi (2005, p. 243), pensar a Educação Ambiental numa visão crítica e 

socioambiental, necessita de práticas educacionais que devem ser entendidas no 

contexto social existente em sua amplitude, uma educação que busque uma reflexão 
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que levante questões, estimule comportamentos, atitudes e desenvolva valores, na 

busca de uma educação para a cidadania, em que “[...] os cidadãos desenvolvem 

ações de integração social, conservação do ambiente, justiça social, solidariedade, 

segurança e tolerância, as quais constituem preocupações da sociedade atual” e que 

levem ao entendimento da responsabilidade de cada um e de todos em conjunto. 

É importante, nesse trabalho, fazer uma conexão entre a Educação Ambiental 

e a cidadania e isso deve ocorrer de forma ampla, com uma visão bastante atual. 

Jacobi (2003) defende essa ideia ao afirmar que: 

 

[...] cidadania tem a ver com a identidade e o pertencimento a uma 
coletividade. A educação ambiental como formação e exercício de cidadania 
refere-se a uma nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, 
baseada numa nova ética, que pressupõe outros valores morais e uma forma 
diferente de ver o mundo e os homens. A educação ambiental deve ser vista 
como um processo de permanente aprendizagem que valoriza as diversas 
formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária 
(JACOBI, 2003, p. 198). 

 
 

É preciso repensar as práticas na Educação Ambiental, para que contribuam 

na busca de levar os educandos a colocar-se no lugar do outro, quer seja humano, 

animal ou natureza, pois se parte do pressuposto de que se deve tratar o outro como 

gostaria de ser tratado, objetivando o desenvolvimento de pessoas mais solidárias e 

mais responsáveis. 

De acordo com as DCNEA (2012, p. 9-10), a Educação Ambiental apresenta-se 

num panorama socioambiental na relação “[...] entre a vida humana social e a vida da 

natureza”. Ela é ainda um campo em construção, já que não há consenso sobre 

vários conceitos, mas em uma perspectiva interdisciplinar, ela deve atender aos 

aspectos que envolvem as necessidades de todos os seres que estão em permanente 

interação. Nesse enfoque, considera-se que a prática pedagógica deve ser 

desenvolvida a partir de uma abordagem interdisciplinar, sendo oportunizado ao 

educando estabelecer conexões entre os vários conhecimentos que cercam as 

questões ambientais, para, com isso, desenvolver uma visão global.  

Para que se atinja esse nível de trabalho e se obtenham resultados efetivos, é 

necessário que haja uma organização curricular que ultrapasse a visão fragmentada 

do conhecimento. De acordo com Zabala (1998, p. 139-140), os conteúdos, por mais 

que se apresentem de forma separada, apresentam maior capacidade de 

compreensão quando articulados. Historicamente, os conteúdos foram organizados 
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em disciplina, cadeiras ou matérias, sendo agrupados nas diversas áreas do 

conhecimento e seguindo critérios na organização das unidades didáticas. Como a 

elaboração curricular e os planos de ensino, na formação docente, seguiram também 

essa mesma linha organizacional, ou seja, as áreas do conhecimento ou as matérias 

necessárias foram organizadas fragmentando aquilo que deveria ser aprendido, tem-

se, como consequência, maior dificuldade para os docentes vislumbrarem o todo e 

consequentemente, ao ensinar, tendem a reproduzir da forma como aprenderam. 

Surge, portanto, a necessidade de se trabalhar na perspectiva da 

interdisciplinaridade que, para Zabala (1998, p. 143), “[...] é a interação entre duas ou 

mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração 

recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e 

dos dados da pesquisa” ou ainda em uma visão transdisciplinar, em que a construção 

do conhecimento seja alicerçada nos saberes historicamente construídos.  

Ao se entender, baseado em Fazenda (2008, p. 11), que o conhecimento 

evoluiu de maneira significativa ao longo da história, percebe-se a importância de que 

a interdisciplinaridade toma, pois ela favorece “[...] além do desenvolvimento de novos 

saberes, a interdisciplinaridade na educação favorece novas formas de aproximação 

à realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades 

humanas”, o que possibilitaria aos indivíduos maior e mais profunda abrangência 

sobre o que conhece e sobre aquilo que faz com o que sabe. 

Para a autora, quando se fala em interdisciplinaridade escolar, “[...] as noções, 

finalidades habilidades e técnicas visam favorecer, sobretudo o processo de 

aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua integração” (FAZENDA, 

2008, p. 21). Para isso, é necessário que os saberes docentes possam interagir com 

o conhecimento dos educandos, de forma harmoniosa. 

Gonçalves (1989 apud GUIMARÃES, 1995, p. 30) demonstra, a partir de seu 

exemplo, a compreensão que necessitamos ter sobre a noção de ambiente global: 

“[...] é necessário que se elabore a visão que comporta tanto a rosa quanto o espinho: 

a visão da roseira”. Assim, ao se pensar o meio ambiente de forma global, é 

necessário articular as áreas do conhecimento e contextualizá-las com a temática 

ambiental, para que o entendimento não se fragmente. 

Segundo Morin (2001), ocorre uma inadequação referente aos saberes 

fragmentados nas áreas do conhecimento, havendo a necessidade de articulá-los. 

Para o autor: 
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[...] devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um lado, 
os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e da 
incapacidade de articulá-los, uns aos outros; por outro lado, considerando 
que a aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental da 
mente humana, que precisa ser desenvolvida, e não atrofiada (MORIN, 2001, 
p. 16). 

 
 

Vasconcellos (1998, p. 269), ao fazer referência à Educação Ambiental, afirma 

que esta possui uma característica interdisciplinar, muitas vezes não compreendida 

por educadores, que a relacionam apenas com práticas específicas, dentre elas a 

separação do lixo, desenvolvimento de hortas “[...] ou a considerar que qualquer 

observação do cotidiano ou regra de civilidade é o desenvolvimento da EA”. Ela 

afirma ainda que a forma como a Educação Ambiental é vista atualmente tem como 

base uma nova concepção de mundo, em que cada aspecto tem seu valor e que são 

fundamentais na visão do todo. A efetividade da Educação Ambiental e uma visão 

ampliada só são entendidas a partir de práticas educativas que levem em conta uma 

reflexão sobre as relações que se estabelecem entre os seres e entre esses e seus 

semelhantes. 

Para Carvalho (2012, p. 125), a Educação Ambiental “[...] desperta enorme 

expectativa renovadora do sistema de ensino, da organização e dos conteúdos 

escolares” e propicia uma nova maneira de “[...] compreender, ensinar e aprender” por 

meio da transversalidade e da interdisciplinaridade, uma tarefa arrojada devido à 

necessidade de se propor uma nova forma de trabalho, num campo já consolidado. 

Carvalho (2012, p. 131) também expressa que quando se trabalham temas isolados 

nas áreas do conhecimento, deixa-se de trabalhar os saberes na sua totalidade e não 

se amplia a dimensão do conhecimento. 

Segundo a autora, é preciso construir uma cultura ecológica que contemple 

natureza e sociedade de forma articulada, não podendo mais estar dissociadas uma 

da outra nas decisões governamentais ou nas ações da sociedade civil (CARVALHO, 

2012, p. 143). 

 De acordo com Reigota (2014, p. 65), a Educação Ambiental pode ser 

desenvolvida de muitas maneiras, sendo apropriado que cada docente institua a sua 

forma de trabalho e que esta esteja voltada às características discentes com as quais 

será trabalhada. Se necessário, o docente que ainda não tenha uma linha para o 

desenvolvimento do trabalho na Educação Ambiental deve buscar auxílio de pessoas 
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que denotem capacidade nessa prática, vinculando-se a uma rede de trocas de 

experiências. 

Reigota (2014, p. 68) também se preocupa com a perspectiva de que a 

Educação Ambiental esteja atrelada à interdisciplinaridade, tanto em processos de 

conhecimento quanto em seu desenvolvimento, o que ocorre quando docentes 

oportunizam a realização de atividades que envolvem as diversas áreas do 

conhecimento, dentro de um determinado tema. “Assim temos diferentes 

interpretações sobre o assunto em pauta e as possíveis contribuições específicas de 

cada disciplina”, o que leva a resultados mais efetivos nos processos escolares. 

De acordo com Guimarães (1995, p. 30), na Educação Ambiental, faz-se 

necessário que o docente trabalhe nos educandos uma conscientização de que os 

seres humanos são a natureza e não apenas parte dela. A natureza é formada de 

elementos vivos e não vivos, que se relacionam entre si, havendo uma 

interdependência entre esses elementos, a qual possibilita um equilíbrio ambiental.  

Guimarães (1995, p. 12-15) afirma que o homem primitivo tem uma relação de 

interdependência com a natureza, mas esse mesmo homem, ao evoluir, afastou-se 

dela, pois se tornou mais individualista. Nessa perspectiva, “[...] o ser humano 

totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da 

natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes 

desequilíbrios ambientais”. Esse quadro faz com que a EA tenha como objetivo 

estimular uma reflexão e a busca de entendimento sobre a necessidade de uma 

retomada consciente da integração do ser humano com o meio ambiente, em que 

novos conhecimentos serão fundamentais para que esse processo leve à construção 

de valores e atitudes, na busca de transformar o atual quadro da situação ambiental 

do planeta. 

Já nos PCN – Meio Ambiente e Saúde (2001, p. 29), o tema Meio Ambiente era 

discutido e apresentado para o contexto da escola. Nesse documento, o trabalho com 

o tema Meio Ambiente tinha como principal função buscar “[...] a formação de 

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

um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, 

local e global” (BRASIL, 2001). Essa intenção já demonstra uma preocupação latente 

no desenvolvimento de comportamentos ambientais considerados corretos, que 

devem ser aprendidos e incorporados no cotidiano e na escola e que englobam ações 

individuais e coletivas. 
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Tanto a posição de Guimarães (1995) quanto do PCN (2001) mostra que a 

educação pode ser o caminho para se trabalhar a consciência humana de perceber-

se como parte integrante do meio ambiente, construindo conhecimentos para almejar 

uma transformação socioambiental em nosso mundo e que a escola deve constituir-

se como espaço voltado à formação de valores e atitudes e não apenas para 

trabalhar com informações e conceitos. Corrobora-se, assim, a importância das 

práticas pedagógicas na escola, na busca de, por um lado, uma educação mais crítica 

e, por outro, a construção de processos de conscientização e mudanças de 

comportamento. 

Nesse caminho, Reigota (1988) reforça essa ideia ao afirmar que na EA as 

propostas pedagógicas devem ser “[...] centradas na conscientização, mudança de 

comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e 

participação dos educandos” (REIGOTA, 1988 apud JACOBI, 2003, p. 196).  

Já Loureiro (2007, p. 69-70) aborda que em uma educação crítica, é necessário 

repensar os objetivos e as práticas pedagógicas. Na Educação Ambiental, tem-se 

como objetivo a conscientização dos alunos e das comunidades. A partir desse 

entendimento, o autor também discute o que é conscientizar e afirma que as pessoas, 

ao definir o termo, indicam uma percepção limitada à sensibilização e à transmissão 

de conhecimentos sobre o tema, sem levar em conta “[...] características 

socioeconômicas e culturais do grupo com o qual se trabalha”. Para o autor, 

conscientizar só tem sentido tendo como base a visão de Paulo Freire, ou seja, “[...] 

de processo de mútua aprendizagem pelo diálogo, reflexão e ação no mundo”. Esse 

deve ser um movimento coletivo, em que as relações possam levar à transformação 

da realidade e em que todos os envolvidos – sociedade, família e escola – 

reconheçam a busca de informações e a cultura estabelecida como um caminho de 

recriação constante de novos saberes e de novas culturas.  

Denota-se que ninguém conscientiza ninguém! A mudança de pensamento, de 

comportamento e de ações do indivíduo ocorre mediante sua reflexão sobre 

determinadas situações, uma vez que irá compreendê-las e haverá uma nova postura 

frente a essas situações, conscientizando-se. 

Portanto, a Educação Ambiental propicia ampliar a consciência individual em 

vista de uma consciência planetária, visando melhorias ambientais, com equilíbrio 

local e global. 
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3 O PEDAGOGO 
 

3.1 O CURSO DE PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR  

 

Para compreender a formação do Pedagogo, bem como sua prática, torna-se 

necessário o entendimento do desenvolvimento do curso de Pedagogia no Brasil. São 

muitas as suas fases e as suas controvérsias, em que se destacam alguns aspectos 

importantes referentes à prática no interior da escola pela proposta de formação 

oferecida ao pedagogo.  

Em 1930, houve a criação das primeiras universidades brasileiras no contexto 

da reforma de ensino, bem como criado o curso de pedagogia. Ao final da década, 

institui-se o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, projetando as diretrizes 

necessárias para um sistema nacional de educação. Brzezinski (2008, p. 18-29) 

indica que havia um processo em andamento por parte de alguns educadores 

considerados pioneiros, que integravam movimentos sociais na busca da criação da 

universidade no Brasil. A autora afirma que “[...] tal fato, inegavelmente, demarcou o 

período inicial na evolução do curso de pedagogia no Brasil [...] onde as raízes do 

curso de pedagogia encontram-se na Escola Normal”14.  

Como resultado do “Manifesto”, em 1939, o curso de Pedagogia foi 

regulamentado pelo Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939. Historicamente,  

 
[...] o curso de pedagogia foi instituído entre nós por ocasião da organização 
da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil [...]. Visando à 
dupla função de formar bacharéis e licenciados para várias áreas, inclusive 
para o setor pedagógico, ficou instituído, por tal documento legal, o chamado 
“padrão federal” ao qual tiveram que se adaptar os currículos básicos dos 
cursos oferecidos pelas demais instituições do país (SILVA, 2003, p. 33). 

 

                                                 
14

 A Escola Normal foi, por quase um século, o lócus formal e obrigatório como escola de formação de 
professores para atuar na escola fundamental, na escola complementar e na própria Escola Normal. 
Conforme explicita Schwartzman (1979), a tradição brasileira de formação em nível superior, enquanto 
durou a vigência do Império, limitou-se às escolas de medicina, de direito e de engenharia. Antes do 
período republicano, a formação para o magistério efetivava-se na Escola Normal, que, com raras 
exceções, consistia em cursos anexos aos já criados Liceus. Em 1880, foi criada a primeira Escola 
Normal no Município da Corte “para professores e professoras”. A esse acontecimento, Valnir Chagas 
atribuiu o início do movimento das Escolas Normais no Brasil, visto que, até aquele ano, “[...] nas 
províncias, ora se criavam cadeiras de pedagogia anexas aos Liceus, ora se improvisavam escolas 
ditas normais que em seguida eram extintas, mais tarde reabertas, depois reextintas e novamente 
reabertas, numa interminável sucessão de avanços e recuos muito próprios daqueles dias” (CHAGAS 
1984, p. 23). A instabilidade da Escola Normal, durante o Império, dificultava o cumprimento de sua 
função – formar “professores primários”. A demanda de escola elementar, todavia, requeria a atuação 
de professores [...] (BRZEZINSKI, 2008, p. 19-20). 
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           A autora coloca ainda que a estrutura organizacional adotada para o curso de 

pedagogia formaria os bacharéis em três anos e para a formação de licenciados 

bastaria mais um ano de formação em Didática. O curso, segundo Silva (2003, p. 34-

35), já revelava problemas em sua formação, pois a formação do bacharel não 

apresentava características que singularizassem esse novo profissional, da mesma 

forma a situação para os licenciados não era diferente, [...] “prova de que quão difuso 

era o mercado de trabalho de licenciado em Pedagogia foi o direito de lecionar 

Filosofia, História e Matemática a ele conferido”, ampliando as possibilidades de 

trabalho desse profissional. 

Segundo Libâneo (2000), outras normas e pareceres se seguiram, até chegar à 

Lei 4.024/1961 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – que “[...] mantém o curso de 

bacharelado para a formação do pedagogo (Parecer CFE 251/1962), e regulamenta 

as licenciaturas (Parecer 292/1962)”, revogando a diferença entre bacharelado e 

licenciatura, mas conserva “[...] a formação de especialistas nas várias habilitações no 

mesmo espírito do Parecer CFE 251/1962” (LIBÂNEO, 2000, p. 38). 

 Segundo Silva (2003, p. 36-37), é importante destacar que o professor Valnir 

Chagas15, autor do Parecer CFE 251/1962, não mostra em seu Parecer a 

identificação precisa quanto ao exercício profissional e trata de forma “[...] geral 

quando estabelece que o curso de Pedagogia destina-se à formação do Técnico de 

Educação e do professor de disciplinas pedagógicas do curso normal, através do 

bacharelado e da licenciatura, respectivamente”. Ainda segundo Silva (2003, p. 43), 

nessa visão, percebe-se uma fragmentação na identidade do pedagogo, que perdurou 

durante todo o período em que o profissional continuou sendo intitulado técnico de 

educação e professor da escola normal, tornando-se um profissional importante na 

efetivação da educação como fator de desenvolvimento. 

                                                 
15

 Nascido no Ceará nos anos 20, formou-se em Direito, Letras e posteriormente em Pedagogia. Foi 
membro do então Conselho Federal de Educação por 18 anos, em três mandatos consecutivos. Foi 
relator de inúmeros Pareceres, destacando-se, no que se refere à importância para o presente 
trabalho, os que geraram as Resoluções que reformularam o curso de Pedagogia e também os que 
reformularam as demais Licenciaturas nos anos de 1962 e 1969. Foram também de sua autoria as 
Indicações propostas em meados da década de 70, pelas quais pretendia implantar um novo sistema 
de formação do magistério. Dessa vez, porém, seu projeto foi interrompido, sendo frustrada, então, no 
que se refere ao campo da formação do educador, a ampliação de suas intenções já presentes na 
Reforma Universitária de 68 – Lei Fed. 5540/68 – bem como na Reforma do Ensino de 1° e 2° Graus – 
Lei Fed. n° 5691/71, de cuja preparação participou como membro do Grupo de Trabalho que elaborou 
o Projeto de Lei em cada um dos dois casos (SILVA, 2003, p. 36). 
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Em 1968, em virtude das transformações políticas, econômicas e sociais, 

reformulou-se a estrutura do ensino superior por meio da Lei 5.540/1968 – a Lei da 

Reforma Universitária. Com a essa reforma, segundo Silva (2003, p. 44), passa-se a 

subsidiar “[...] à formação de profissionais para os seus diferentes setores de 

trabalho”, vigorando então um sistema tecnicista. No ano seguinte, a Reforma 

Universitária é percebida no curso de Pedagogia, por meio do Parecer CFE nº 

252/1969, que, conforme explicita Silva (2003): 

 

[...] fixa os mínimos de currículo e duração para o curso de graduação em 
Pedagogia, visando à formação de professores para o ensino normal e de 
especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e 
inspeção no âmbito de escolas e sistemas escolares (SILVA, 2003, p. 45).  

 
 

Nos seus termos, o Parecer CFE 252/1969 procurou definir, segundo Silva 

(2003, p. 43), as habilitações em orientação, administração, supervisão e inspeção 

educacional, as quais contribuíram para a caracterização do currículo do Pedagogo, 

mas também proporcionou a fragmentação em sua formação e atuação profissional 

numa concepção tecnicista, pois o curso de Pedagogia passou a ser organizado em 

dois segmentos: uma comum, composta por matérias básicas à formação dos 

profissionais da educação, e uma diversificada, trabalhando as suas habilitações 

específicas. 

Para Gadotti (1995, p. 71), a formação do pedagogo, com essa fragmentação, 

que passou a orientar também a “[...] formação de profissionais técnico-

administrativos, oferecendo habilitações em supervisão, orientação, administração, 

inspeção e planejamento”, favoreceu uma formação “[...] que já era insipiente, deixou 

de ser tomada de consciência dos problemas educacionais para se tornar puro 

treinamento”. De acordo com esse autor, essa modificação também influenciou outros 

cursos, como Filosofia e Sociologia. 

Segundo Brzezinski (2008, p. 77-78), essa fragmentação da formação do 

Pedagogo como prática imposta ao curso propiciou a formação de especialistas, não 

se levando em conta os conhecimentos mínimos necessários ao professor, o que 

ocasionou uma visão desintegrada do trabalho do pedagogo e que levou a “[...] 

embates entre especialistas e professores, porque aqueles, mesmo sem possuir a 

formação apropriada, desempenhavam uma função que lhes conferia um status 

‘superior’ na hierarquia escolar.” Dessa forma, se “[...] concedeu aos especialistas da 



72 

 

educação de diversas unidades da federação uma remuneração mais elevada do que 

a do professor, pela mesma jornada de trabalho”, o que de modo geral tornou-se um 

problema a médio e longo prazo. Entende-se que os legisladores, na época, tinham 

convicção de que a Reforma trouxe definições permanentes para identificar o referido 

curso e que também “[...] definia uma política profissional de absorção do egresso 

pelo mercado de trabalho,” dando um direcionamento político específico ao curso. 

Com as estratégias adotadas, os egressos dos cursos de pedagogia passariam a 

ocupar as funções de supervisor, orientador e administrador nas escolas e nos 

sistemas de educação.  

 Para Placco (2002, p. 96), a fragmentação e compartimentalização na área 

pedagógica permaneceram vigentes por mais de três décadas, regulando o trabalho 

escolar e não havendo, como consequência, uma visão globalizada do ensino, nem 

direcionamento de ações educacionais e pedagógicas que propiciassem a formação 

do educando em sua totalidade. Nesse âmbito, uma relação “[...] de funções, tarefas e 

atividades eram minuciosamente registradas e ciosamente cumpridas, com um 

cuidado especial para que nem um nem outro profissional adentrasse (ou invadisse?) 

a esfera de influência e ação do outro”, o que poderia trazer problemas para a escola.  

Essa proposta teve por objetivo, segundo Libâneo (2000, p. 38), oferecer o “[...] 

suporte de formar o especialista no professor, a legislação em vigor estabelece que o 

formado no curso de Pedagogia recebe o título de licenciado”, o que deu ao 

pedagogo características que lhe são próprias. 

 Conforme Cezarini, Alves e Mendes (2003, p. 148), o pedagogo exercia uma 

função de controle ao executar um trabalho detalhado, em que o pensar e o agir 

tornavam-se distintos. O pedagogo passou a ser um “[...] instrumento de execução 

das políticas” e também de constatação acerca delas.  

Como resultado dessa problemática, na segunda metade dos anos 1970, 

surgiram entidades que trouxeram iniciativas à reformulação do curso de Pedagogia e 

sua licenciatura, considerando a fragmentação das atividades do professor e seu 

distanciamento da área educacional em um movimento voltado para essa tarefa, que 

buscava o aperfeiçoamento do próprio ensino.  
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Segundo Fontana, as propostas das entidades16, resultantes de muitas 

reuniões e direcionamentos desde a década de 1980, visaram agregar o homem, a 

educação e a sociedade, na figura do educador, solicitando: 

 

[...] a valorização da carreira docente; a docência como base de formação de 
todo o profissional da educação; uma base comum nacional para os 
currículos dos cursos dos professores da Educação Básica e do pedagogo; 
garantia de espaço universitário vinculado à pesquisa para a formação do 
professor e do pedagogo; a pesquisa como princípio formativo e 
epistemológico, eixo da organização curricular dos cursos de formação de 
professores e pedagogos (FONTANA, 2006, p. 10).  

 
 

Segundo Libâneo (2000), os anos 80 destacam-se como uma época marcada 

pela  

 

[...] crítica da educação no capitalismo, por um lado, e pela associação entre 
a análise crítica e formas de intervenção na prática escolar, por outro, que se 
retomam as discussões sobre a sistemática de formação de educadores 
(LIBÂNEO, 2000, p. 41). 

 

Scheibe e Durli (2011) destacam a mobilização dos educadores surgindo o 

“Movimento Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação dos Educadores, 

iniciado com a criação do Comitê Nacional Pró-Formação do Educador (1980)”, que 

passou a se chamar, a partir de 1983, “Comissão Nacional de Reformulação dos 

Cursos de Formação do Educador-CONARCFE”, resultando, em 1990, “[...] na 

criação da ANFOPE17 – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação”, órgão importante na área. Essas mobilizações trouxeram à tona diversos 

temas, que foram discorridos inicialmente na I Conferência Brasileira de Educação, 

realizada na PUC de São Paulo, em 1980, a qual resultou na estruturação do Comitê 

Nacional Pró-Formação do Profissional da Educação, mantendo ativa, por meio de 

ações de professores e alunos, a busca e a conquista da reformulação do curso de 

                                                 
16

 ANFOPE, FORUNDIR, AMPAE, AMPED, CEDES. 
17

 A Anfope é uma entidade científica, civil, sem fins lucrativos, sem caráter religioso nem político-
partidário e é independente em relação ao Estado. O perfil da entidade traçado no Estatuto reafirma o 
caráter científico da associação, sua autonomia em relação ao Estado, aos partidos políticos e às 
crenças religiosas, competindo-lhe articular-se com outras entidades e associações que têm 
preocupações semelhantes e desenvolvem ações comuns. Ao ser criada, a Anfope incumbiu-se de 
incentivar e fortalecer as Comissões Estaduais e de manter as Coordenações Regionais, entidades 
criadas no percurso do movimento de educadores. Na verdade, as instâncias que estão nas bases – as 
Comissões Estaduais – e as do nível intermediário – as Regionais – são as que efetivamente garantem 
o cumprimento das finalidades e a consecução dos objetivos da Associação Nacional (BRZEZINSKI, 
2008, p. 195-196). 
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Pedagogia, visando “[...] intervir nas políticas de reformulação dos cursos de 

formação, marcadas pelas decisões do Conselho Federal de Educação” (SCHEIBE; 

DURLI, 2011, p. 97). 

 Scheibe e Durli (2011) informam que em 1983, em Belo Horizonte, realizou-se 

um encontro, tendo como foco as discussões acerca da formação do educador. A 

partir das discussões desse evento, foi elaborado um documento que fundamentou os 

objetivos do Movimento Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação dos 

Educadores, a partir da definição da docência “[...] como a base da identidade 

profissional de todo o educador e a necessidade de definição de uma base comum 

nacional para todos os cursos de formação de educadores, independentemente da 

etapa ou modalidade de ensino”. Acompanhando esse processo de inovação, 

algumas universidades direcionaram-se para alterar seus currículos pedagógicos e 

colocaram a formação docente no início de sua grade curricular, deixando para os 

últimos semestres as possíveis habilitações e competências, já que entendiam que a 

formação fundamental daria base para se desdobrar nas múltiplas identidades do 

profissional como educador. O movimento universitário suscitou a organização do 

Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros/Departamentos de Educação 

das Universidades Públicas Brasileiras – FORUMDIR – em 2003. Com a organização 

desse movimento, efetivou-se a ampliação dos cursos de graduação em Pedagogia, 

os quais desenvolveram duas modalidades de cursos: “[...] a oficial e a delineada pelo 

movimento dos educadores” (SCHEIBE; DURLI, 2011, p. 98).  

A partir das discussões levantadas pelas entidades educacionais 

estabelecidas, foram sendo ampliadas as informações, as quais serviram de norte 

para a LDB 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases – sancionada em 20 de dezembro 

de 1996, a qual implantou os principais pilares da educação, para todo o território 

nacional.  

Segundo Franco (2008), as diretrizes criaram, inclusive, os Institutos 

Superiores de Educação, visando, com as universidades, “[...] a formação dos 

docentes da educação básica. Essa legislação cria também o Curso Normal Superior, 

que deverá se responsabilizar pela formação de docentes da educação infantil e das 

séries iniciais do ensino fundamental”. Nessas instruções, a LDB – Art. 64, institui “[...] 

duas instâncias alternativas para a formação de profissionais da educação, nas 

tarefas de planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
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educação básica: ou a graduação em pedagogia ou em pós-graduação” (FRANCO, 

2008, p. 19).  

Com a homologação da Lei de Diretrizes e Bases (1996), as entidades 

direcionadas à educação continuaram no seu afã de buscar inovação e melhor 

organização curricular, ocorrendo reuniões que se tornaram um marco histórico. 

Fortunato menciona esse marco histórico ocorrido em 1998, quando: 

 

 
[...] a Comissão de Especialistas de Pedagogia, instituída para elaborar as 
diretrizes do curso, desencadeou amplo processo de discussão, em nível 
nacional, escutando as coordenações de curso e as entidades – ANFOPE, 
FORUMDIR, ANPAE, ANPED, CEDES e Executiva Nacional dos Estudantes 
de Pedagogia. Como resultado desse processo foi elaborado um documento 
sobre as diretrizes curriculares para o curso de pedagogia focalizando o 
objeto próprio de estudo – a educação e o trabalho pedagógico responsável 
pela produção do conhecimento no campo educacional (FORTUNATO, 2007, 
p. 66). 

 

Esse documento, segundo Fortunato (2007), elaborado sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, foi encaminhado ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE), em 1999. Durante o processo de tramitação do 

documento, a Secretaria de Educação Superior (SESU) e a Secretaria de Ensino 

Fundamental “[...] resistiam em enviar a proposta ao CNE, na tentativa de construir 

diretrizes para o curso Normal Superior, criado pela LDB e prestes a ser 

regulamentado” (FORTUNATO, 2007, p. 67). 

De acordo com Fortunato, esses impasses perduraram desde maio de 1999 a 

março de 2005, período que marcou, de acordo com o documento da ANFOPE 

(2005):  

 
[...] as várias iniciativas do MEC em relação à formação de professores e ao 
próprio Curso de Pedagogia – Portaria 133/01, Resoluções 01 e 02/2002 que 
instituem Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
de Educação Básica, em nível superior – causaram mais transtornos do que 
auxiliaram os cursos em suas definições, especialmente os cursos de 
Pedagogia. Isso provou tal diversidade de estruturas dos referidos cursos que 
sua normatização exigirá do poder público, provavelmente, um 
acompanhamento rigoroso de avaliação da formação oferecida, de modo a 
preservar as iniciativas positivas ao mesmo tempo em que estabelece metas 
para o aprimoramento da qualidade de outras (FORTUNATO, 2007, p. 67).  
 
 

Fortunato (2007, p. 67-68) evidencia que “[...] essas iniciativas resultaram de 

uma intencionalidade política que ficou bastante clara a partir do momento da 

crescente expansão dos Cursos Normais Superiores e do próprio Curso de 
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Pedagogia em instituições privadas”. Ainda segundo a autora, a Anfope (2005) 

demonstrou preocupação com essa perspectiva, pois muitas das instituições de 

ensino não tinham um histórico na formação de profissionais da área, nem mesmo 

demonstravam compromisso efetivo com esse trabalho. 

Para corrigir os desmandos e sob as bases estabelecidas pelas entidades 

educacionais, Fontana (2006) expressa que se seguiram diversos regulamentos e 

pareceres, como, por exemplo, “[...] a legislação emanada pelo CNE/CP, pertinente à 

formação de professores, Parecer 9/2001, Resolução 1/2002, Resolução 2/2002, e a 

atual legislação para a formação do pedagogo, Parecer 5/2005 e Resolução1/2006”, 

visando uma formação “[...] defendida pelo movimento de educadores no que diz 

respeito à inclusão da pesquisa e a relação teoria e prática como aspectos centrais da 

formação do pedagogo” (FONTANA, 2006, p. 11). 

Segundo Fortunato (2007, p. 68), os muitos estudos elaborados e divulgados 

foram consolidados com uma base coerente e qualitativa quanto à formação do 

pedagogo, cujos principais pontos foram desenvolvidos em um documento elaborado 

e aprovado no VII Seminário Nacional sobre a Formação dos Profissionais da 

Educação. Nele, os educadores, em conjunto, estabeleceram inúmeras contribuições, 

as quais foram relevantes à elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais voltadas 

especificamente aos cursos de Graduação em Pedagogia. O documento da Anfope 

(2005) destaca:  

 

[...] a formação do pedagogo obedecerá aos seguintes princípios norteadores 
que fundamentam a base comum nacional e expressam a concepção sócio-
histórica da educação construída na práxis educacional: a) sólida formação 
teórica, inter e transdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus 
fundamentos históricos, políticos e sociais, promovendo a articulação e 
domínio dos saberes para a compreensão crítica da sociedade brasileira e da 
realidade educacional, e ainda, a apropriação do processo de trabalho 
pedagógico; b) interação teoria e prática, que resgata a práxis da ação 
educativa, como elemento inerente ao trabalho pedagógico, tendo a docência 
como base da formação profissional; c) a pesquisa como princípio formativo e 
epistemológico, eixo da organização e desenvolvimento do currículo; d) 
gestão democrática e trabalho coletivo como base para a organização do 
trabalho pedagógico em contextos educativos escolares e não escolares; e) 
compromisso social, ético, político e técnico do profissional da educação, 
voltado à formação humana e referenciada na concepção sócio-histórica da 
educação e nas lutas desses profissionais articuladas com os movimentos 
sociais; f) articulação entre a formação inicial e a continuada do profissional 
da educação; g) avaliação permanente e contínua dos processos de 
formação (FORTUNATO, 2007, p. 68). 
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O universo da pedagogia traduz-se em debates realizados em seminários, 

conferências e reuniões de estudos voltados à formação do educador, que busca 

maior particularização de suas funções, com reformulações e novas expressões 

curriculares, perpassando por diversos obstáculos para atingir o objetivo maior: definir 

as especializações e a licenciatura para a formulação definitiva das ciências 

pedagógicas.  

Destaca-se no Parecer (CNE/CP 5/2005, p. 8), ao traçar o perfil do licenciado 

em Pedagogia, dentre seus vários itens, que “[...] o curso de Pedagogia trata do 

campo teórico-investigativo da educação, do ensino, de aprendizagens e do trabalho 

pedagógico que se realiza na práxis social”. O texto do Parecer abre espaço para que 

o pedagogo consagre-se como um profissional “[...] que maneja com familiaridade 

procedimentos de pesquisa, que interpreta e faz uso de resultados de investigações” 

(BRASIL, 2005, p. 14). 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) discorre sobre a emenda retificativa 

ao Art. 14 do Projeto de Resolução contido no Parecer CNE/CP nº 5/2005, referente 

às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, estabelecendo no 

Art. 4º do Projeto de Resolução, entre outros critérios (BRASIL, CNE/CP nº 3/2006), 

que: 

 

[...] o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (BRASIL, 2006). 

 

O CNE/CP nº 3/2006 definiu, mediante Resolução contemplada no disposto no 

Art. 64, da Lei nº 9.394/1996, que:  

 
[...] a formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional (BRASIL, 2006). 
 
 

De acordo com o Parecer nº 3/2006, a Comissão Bicameral de Formação de 

Professores reviu detalhadamente o texto do Projeto de Resolução contido no 

Parecer CNE/CP nº 5/2005 e as disposições legais vigentes e resolveu propor a 
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seguinte emenda retificativa ao Art. 14, extinguindo qualquer dúvida sobre a eventual 

não observância do disposto no Art. 64, da Lei nº 9.394/1996, em que declara: 

 

[...] que a Licenciatura em Pedagogia realiza a formação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, em 
organizações (escolas e órgãos dos sistemas de ensino) da Educação Básica 
e também estabelece as condições em que a formação pós-graduada para tal 
deve ser efetivada. Outrossim, que devem ser observadas igualmente as 
disposições do Parágrafo Único do art. 67 da mesma Lei nº 9.394/96, no 
sentido de que a experiência docente é pré-requisito para o exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das 
normas de cada sistema de ensino (BRASIL, 2006). 

 

Outra preocupação que se destaca no Parecer 3/2006 indica que “[...] a 

formação dos profissionais da educação, para funções próprias do magistério e 

outras, deve ser baseada no princípio da gestão democrática (obrigatória no ensino 

público, conforme a CF, Art. 206-VI; LDB, Art. 3º-VIII)” (BRASIL, 2006), princípio esse 

que reforça a ideia de participação em prol de uma educação equânime. 

 

3.1.1 Campo de atuação do Pedagogo  
  

 A atuação do pedagogo respalda-se na legislação, mas deve ser entendida 

amplamente à medida que contribui para propiciar a reflexão sobre sua relação com a 

Educação Ambiental. 

Destacam Ortega e Santiago (2009) que há algum tempo, a atuação do 

pedagogo vem ampliando-se para além do âmbito escolar, além de sala de aula e 

este vem atuando em diferentes locais de trabalho, como “[...] gestor, pesquisador, 

coordenador de diferentes projetos educativos dentro e fora da escola”, com um vasto 

campo de atuação. Dessa forma, a procura desse profissional em locais como “[...] 

hospitais, presídios, empresas, ONGs ou mesmo em espaços de comunicação como 

TV, rádio, revistas, editoras ou ainda em campanhas sociais educativas” é bem 

amplo. Há uma procura pelo pedagogo “[...] também na educação à distância e na 

criação/elaboração/avaliação de brinquedos pedagógicos”. Denota-se que a “[...] 

atuação didático-pedagógica desse profissional extrapola em muito a sua formação, 

gerando inúmeras possibilidades de transferência de conhecimento, apoiado pelos 

valores humanísticos e éticos, no desenvolvimento humano” (ORTEGA; SANTIAGO, 

2009, p. 29-30). 
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Atualmente, segundo Ens et al. (2003), distinguem-se mudanças crescentes e 

rápidas “[...] nos mercados, nas tecnologias e nas formas organizacionais, e a 

capacidade de gerar e absorver inovações vem sendo considerada, mais do que 

nunca, crucial nas organizações”. Dessa forma, é de grande importância gerar um 

aprendizado que dê suporte aos profissionais inseridos nas empresas para enfrentar 

os desafios dos novos tempos, uma vez que “[...] o Pedagogo poderá ser um 

articulador e interlocutor do conhecimento, atuando em ambientes escolares e não 

escolares” (ENS et al., 2003, p. 158).  

Libâneo também (2000, p. 20) coloca as transformações econômicas, sociais e 

tecnológicas que “[...] levam à introdução, no processo produtivo, de novos sistemas 

de organização do trabalho, mudança no perfil profissional e novas exigências de 

qualificação dos trabalhadores”, incidindo diretamente na educação, o que afeta os 

sistemas de ensino e consequentemente coloca novas questões à Pedagogia.  

Libâneo (2000, p. 32-33) continua afirmando que com as mudanças pelas quais 

a sociedade passa, com “[...] novas realidades econômicas e sociais, especialmente 

os avanços tecnológicos na comunicação e na informação, novos sistemas produtivos 

e novos paradigmas do conhecimento”, estabelecem-se novas exigências na 

discussão sobre a qualidade da educação, formação de educadores e sobre a 

necessidade de se alcançar uma visão globalizada, ampla quanto aos estudos 

pedagógicos, ampliando o espaço e saindo do ambiente escolar, para dar mais 

oportunidade a outros avanços no campo das ciências da educação. 

Ao pensar nos espaços de atuação do pedagogo, Ortega e Santiago (2009, p. 

30) expressam que, no século XXI, o conhecimento vem evoluindo rapidamente na 

esfera social, tecnológica, cultural, em que se edifica um espaço de mercado cada 

vez mais competitivo, no qual o pedagogo “[...] ainda se depara com incertezas 

relacionadas ao mercado de trabalho”, necessitando buscar qualificar-se para atuar 

com competência. 

Ortega e Santiago (2009) afirmam que o pedagogo é um profissional da 

educação, com capacidade de atuar em espaços educacionais diversos e promover a 

aprendizagem e habilidades necessárias ao desenvolvimento humano, atuante em 

diferentes segmentos, do setor público ou privado, “[...] cuidando do caráter educativo 

em espaços escolares e não escolares” (BOLDRIM, 2000 apud ORTEGA; SANTIAGO 

2009, p. 31). 
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Libâneo (1996) também expressa que o pedagogo trabalha em duas esferas: 

escolar e extraescolar. Na esfera escolar, destacam-se três tipos de atividades: 

 

a) a de professores do ensino público e privado, de todos os níveis de ensino 
e do que exercem atividades correlatas fora da escola convencional; b) a de 
especialistas da ação educativa escolar operando nos níveis centrais, 
intermediários e locais dos sistemas de ensino (supervisores pedagógicos, 
gestores, administradores escolares, planejadores, coordenadores, 
orientadores educacionais etc.); c) especialistas em atividades pedagógicas 
paraescolares atuando em órgãos públicos, privados e públicos não estatais 
envolvendo associações populares, educação de adultos, clínicas de 
orientação pedagógica/psicológica, entidades de recuperação de deficientes 
etc. (instrutores, técnicos, animadores, consultores, orientadores, clínicos, 
psicopedagogos etc.) (LIBÂNEO, 1996, p. 123) (Grifo do autor). 

 
 

 No que diz respeito à esfera pedagógica extraescolar, Libâneo (1996) refere-

se a profissionais direcionados a atividades pedagógicas ou aqueles que 

desempenham uma parcela de seu tempo em atividades como: 

 

a) formadores, animadores, instrutores, organizadores, técnicos, consultores, 
orientadores, que desenvolvem atividades pedagógicas (não escolares) em 
órgãos públicos, privados e públicos não estatais, ligadas às empresas, à 
cultura, aos serviços de saúde, alimentação, promoção social etc.; b) 
formadores ocasionais que ocupam parte de seu tempo em atividades 
pedagógicas em órgãos públicos estatais e não estatais e empresas 
referentes à transmissão de saberes  e técnicas ligados a outra atividade 
profissional especializada. Trata-se, por exemplo, de engenheiros, 
supervisores de trabalho, técnicos etc. que dedicam boa parte de seu tempo 
a supervisionar ou ensinar trabalhadores no local de trabalho, orientar 
estagiários etc. [...] (LIBÂNEO, 1996, p. 124-125). 

 

O pedagogo é um profissional que tem como campo de atuação a educação e 

todos os ambientes os quais requeiram sua expertise. Exerce influência no ambiente 

educacional, na instrução, na administração, na organização, no planejamento e na 

implementação de atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades e 

competências daqueles que estão sob seus cuidados.  

Para tanto, o pedagogo necessita ter capacidade pedagógica e conhecimento 

multidisciplinar, para estabelecer estratégias mais adequadas para possibilitar um 

embasamento teórico consistente como suporte à prática docente, estando disponível 

para receber sugestões e críticas do colegiado e buscar formas de lidar com tais 

questões com diplomacia, contribuindo para a aquisição do saber, para o 

desenvolvimento da cidadania, bem como no próprio ambiente social no qual está 

inserido. 
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3.2 A PRÁTICA DO PEDAGOGO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

De acordo com Brandão (1981, p. 7), todos estão, direta ou indiretamente, 

vinculados à educação e ninguém escapa desta, seja “[...] em casa, na rua, na igreja 

ou na escola” e esse processo envolve parte de suas vidas, pois aprendem e ensinam 

e ensinam aprendendo. 

Quando se pensa em educação, esta associa-se diretamente à escola, como 

se ela apenas ocorresse intramuros escolares e necessitasse de mediação docente. 

Mas vive-se num processo contínuo de desenvolvimento e aprendizagem desde o 

momento do nascimento, seja pela interação com o meio, com os estímulos e 

intervenções dos pais, que possibilitam essa socialização, desenvolvendo hábitos e 

atitudes. Nessa perspectiva, segundo Brandão (1981, p. 26), “[...] a educação aparece 

sempre que surgem formas sociais de condução e controle da aventura de ensinar – 

e aprender”. Assim, o referido autor (1981, p. 14) leva a pensar que todos os seres 

são alvo de um processo educativo, citando o exemplo dos pássaros, em que a mãe, 

de forma amorosa, expulsa seus filhotes do ninho para que estes iniciem seu 

processo de aprendizagem de voo, necessária as suas vidas. 

Já para Luzuriaga (1981, p. 1-2), a educação visa a formação e o 

desenvolvimento humano numa ação intencional e sistemática sobre os educandos, 

pois transmite conceitos e ensinamentos “[...] de uma sociedade sobre as gerações 

jovens, com o fim de conservar e transmitir a existência coletiva”. Esse processo 

torna-se essencial e integrante da vida humana e social, pois perpassa todas as 

gerações e objetiva a aquisição cultural, o que possibilita mantê-la viva no tempo. 

Segundo Libâneo (2000, p. 18-23), no que se refere aos processos sociais 

contemporâneos, a ampliação do conceito de educação é um dos fenômenos mais 

significativos, pois se consolidou “[...] o entendimento da educação como fenômeno 

plurifacetado, ocorrendo em muitos lugares, institucionalizado ou não, sob várias 

modalidades”.  O autor ainda afirma que a educação acontece em espaços diversos, 

como “[...] família, no trabalho, na rua, na fábrica, nos meios de comunicação, na 

política”, tornando o campo educativo bastante amplo. Dessa forma, a prática 

educativa pode dar-se numa educação formal, não formal e informal. 

A educação formal ou não formal proporciona um aprendizado cheio de 

significados, já que ambas são importantes, pois proporcionam o desenvolvimento 

humano. Segundo Gadotti (2005, p. 2), a educação formal está relacionada ao ensino 
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ofertado nas escolas e universidades, pautada por uma diretriz que norteia o sistema 

educacional, por meio de objetivos claros e específicos que vigoram em nível 

nacional, sendo fiscalizada pelo Ministério da Educação. A educação não formal 

também é educativa e fonte de grande aprendizado, mas que em muitas situações é 

descontínua, eventual e informal. Ela pode ocorrer nas escolas que ofertam atividades 

extracurriculares, em igrejas, associações de bairros, etc. Ela irá resultar em 

conhecimentos, experiências e práticas, porém não está conectada a nenhuma 

instituição escolar e nem são intencionais e organizadas. Essa educação ocorre 

mediante “[...] ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente sociocultural, e 

que se desenvolve por meio das relações dos indivíduos e grupos com seu ambiente 

humano, social, ecológico, físico e cultural” (LIBÂNEO, 2000, p. 23).  

De acordo com Libâneo (2000, p. 18-22), o conceito de educação ampliou-se 

em virtude das mudanças na sociedade, já que se faz necessária a diversificação de 

práticas educacionais. Desse modo, a pedagogia também sofre transformações, pois 

esta estuda os processos da teoria e prática da educação, levando em conta que ela 

é a área que estuda a educação e, portanto, as ações que devem ser efetivas na e 

para a sociedade, fazendo parte da formação humana.  

Segundo Libâneo (2000, p. 24-25), a pedagogia empenha-se em descobrir, por 

meio dos “[...] conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-profissionais”, a 

realidade educacional, na busca por clarear “[...] objetivos e processos de intervenção 

metodológica e organizativa referentes à transmissão/assimilação de saberes e 

modos de ação”. Ela pretende proporcionar um entendimento acerca dos problemas 

educacionais. 

Para Gadotti (1995, p. 30-31), “[...] toda pedagogia refere-se à prática, pretende 

se prolongar na prática. Não tem sentido sem ela, pois é ciência da educação”. A 

partir dessa colocação, entende-se que a pedagogia é uma prática teórica, pois teoria 

e prática estão atreladas. Assim, pedagogia é a teoria da educação que fundamenta a 

prática. 

Luzuriaga (1981, p. 2) denomina a pedagogia como “[...] à reflexão sistemática 

sobre educação. Pedagogia é a ciência da educação: por ela é que a ação educativa 

adquire unidade e elevação”. Assim, a educação não pode desvincular-se da 

pedagogia, pois seria uma atividade sem uma análise detalhada do assunto, 

tornando-se mecânica e realizada sempre da mesma forma. “Pedagogia é ciência do 

espírito e está intimamente relacionada com filosofia, psicologia, sociologia e outras 
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disciplinas, posto não dependa delas, eis que é uma ciência autônoma”. Educação e 

pedagogia são indissociáveis, conforme expressa Luzuriaga: 

 
[...] educação e pedagogia estão como prática para teoria, realidade para 
ideal, experiência para pensamento, não como entidades independentes, mas 
fundidas em unidade indivisível, como o anverso e o reverso da moeda 
(LUZURIAGA, 1981, p. 2). 

 

Segundo Bernardes (2012, p. 77), por meio da Pedagogia, é possível 

compreender a educação em seu desenvolvimento social e demonstrar sua 

importância na sociedade, pois ela está diretamente relacionada à busca por 

solucionar “[...] problemas educacionais, no que se refere à organização e aos 

métodos de ensino”. Entende-se que a educação é a atividade humana e que a 

Pedagogia estuda as particularidades educacionais. 

Konstentinov, Savich e Smirnov (1964, p. 35, apud BERNARDES, 2012, p. 77) 

compartilham que o objeto da Pedagogia “[...] é a educação como fenômeno social [e 

que] a Pedagogia manifesta, por um lado, a relação que existe entre o fim, o 

conteúdo, a forma de produção de uma determinada sociedade”. Essa posição dos 

autores revela que todo o pensar referente à educação e sua evolução, perpassada 

por gerações, encontram-se presentes na Pedagogia, que se dedica ao longo do 

tempo ao estudo dos processos de ensino e aprendizagem, subsidiando a prática.  

 Para Gadotti (1995), a prática é a ação pensada, elaborada, alicerçada numa 

teoria. Dessa forma, o pedagogo está sempre buscando no dia a dia reavivar a 

escola, em busca de estratégias para oportunizar uma escola diferenciada, imbuída 

de uma prática educativa de qualidade. A educação é um processo contínuo, no qual 

“[...] o educador antecipa uma realidade que ainda não existe, mas que deseja criar. A 

educação é ao mesmo tempo, promessa e projeto. Por isso a educação é também 

utopia” (GADOTTI, 1995, p. 31). 

Libâneo (2000, p. 24) expressa que cabe ao pedagogo exercer uma prática 

profissional nas várias instâncias nas quais o educacional se faz presente, com vistas 

à formação humana em cada contexto histórico. 

Conforme Houssaye (2004, p. 10), citado por Libâneo (2012, p. 57), o 

pedagogo associa a teoria e a prática por meio de sua atuação e “[...] só será 

considerado pedagogo aquele que fizer surgir um plus, na e pela articulação teórico-

prática na educação”. Nessa perspectiva, os autores levam a entender que o 

pedagogo necessita desempenhar sua tarefa de modo singular, visando uma nova 
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forma de pensar e fazer acontecer a educação, para oportunizar a relação entre teoria 

e prática para um aprendizado diferenciado e significativo, sendo necessário observar 

atentamente a demanda do local no qual se encontra inserido. 

Segundo Rangel18 (1997, p. 115), citado por Ens et al. (2003, p. 149-150), o 

pedagogo é um profissional da educação independentemente de seu lócus de 

atuação, pois desempenha uma  

 
[...] função política e sociopolítica crítica, não é um “técnico” encarregado da 
eficiência do trabalho e, muito menos, um “controlador” de “produção”; sua 
função e seu papel assumem uma posição social e politicamente maior, de 
líder, de coordenador, que estimula o grupo à compreensão – contextualizada 
e crítica – de suas ações e, também, de seus direitos (RANGEL, 1997, p. 115 
apud ENS et al., 2003, p. 149-150). 

 

Segundo Ens et al. (2003, p. 149), atualmente a atuação do pedagogo no 

âmbito escolar realiza-se mediante um trabalho coletivo, que envolve docentes e 

pedagogos. O pedagogo é um profissional que tem grande influência no processo de 

ensino e aprendizagem, assim, sua prática necessita estar unida a questões 

educativas, conforme explicita-se:  

 

[...] investigação – ação; valorização da autoformação ou da formação em 
colaboração; a escola como centro de formação; noção de escola como 
organização aprendente com projeto próprio; concepção de ensino como 
atividade contextualizada não sendo estruturado a priori; ensinar é ciência, 
exige inteligência pedagógica, multidisciplinar e estratégica; eliminação da 
dicotomia teoria/prática; a escola é local de influência sobre os professores, 
mas também é influenciada pelos professores; o saber é construído e 
apropriado, gerando intervenção social; valorização da aprendizagem 
experiencial, de reflexão sobre a prática e para a prática; busca o 
desenvolvimento da pessoa; encaminhamento de uma perspectiva crítica, 
interveniente, emancipatória, considerando o professor como intelectual e 
parte de um coletivo responsável (ENS et al., 2003, p. 150). 
 
 

Conforme explicitam os autores, o pedagogo é o profissional que está à frente 

das questões educacionais e necessita articular teoria e prática, possuir uma visão de 

escola em sua totalidade e uma prática atrelada às questões educacionais diversas.  

Nesse contexto, o pedagogo é o gestor da educação com inúmeros desafios 

em sua atuação, tornando-se primordial que haja uma organização escolar para que 

este possa desempenhar sua função com qualidade.  

                                                 
18

 Mary Rangel é doutora em educação brasileira e tem pós-doutorado com aprofundamento em 
estudos na Teoria de Representação Social. É professora titular da área de ensino e aprendizagem da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2001). 
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3.3 GESTÃO ESCOLAR  
 

Ao se pensar na organização escolar, há uma indissociabilidade com a gestão 

e ela é também como uma das instâncias da Educação Ambiental, por isso há 

necessidade de discuti-la de forma global.  

A gestão é acompanhada dos adjetivos democrática, escolar e educacional. 

Vieira (2007, p. 60) define e esclarece o significado empregado a cada uma: a gestão 

educacional refere-se aos sistemas de ensino, a gestão escolar aos estabelecimentos 

de ensino e a gestão democrática pode perpassar ambas as esferas. 

Vieira (2007) explica, com base na Constituição e na LDB, que a gestão 

educacional brasileira exprime-se por meio:  

 

[...] da Organização dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal; das 
incumbências da União, dos Estados e dos Municípios; das diferentes formas 
de articulação entre as instâncias normativas, deliberativas e executivas do 
setor educacional; e da oferta de educação escolar pelo setor público e 
privado (VIEIRA, 2007, p. 60). 

 
 

Segundo Vieira (2007, p. 61), as definições presentes na Constituição e na 

LDB proporcionam situar o campo da gestão educacional, referindo-se à dimensão 

das ações do governo federal, estadual ou municipal e a seus integrantes, 

independentemente do cargo que ocupa. Na prática, a gestão educacional necessita 

de “[...] disponibilidade financeira (capital e custeio), recursos humanos e outras 

condições materiais e imateriais”, bem como depende de questões políticas, que 

envolvem negociação e conflito. A gestão escolar refere-se ao âmbito dos 

estabelecimentos de ensino. Esta recebeu atenção especial por meio da LDB de 

1996, em que se estabeleceram as atribuições dadas às unidades de ensino19. 

Vieira (2007) esclarece que de acordo com a LDB, elaborar e executar “[...] 

uma proposta pedagógica é a primeira e principal das atribuições da escola”, sendo 

esta de grande importância e, para que o processo de desenvolvimento escolar seja 

eficiente, a gestão deve ser o alicerce. A gestão escolar tem como tarefa específica 

gerir recursos materiais, que são aqueles que compõem a parte física da escola, os 

                                                 
19

 Atribuições aos estabelecimentos de ensino em Lei: “[...] elaborar e executar sua proposta 
pedagógica; administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; assegurar o cumprimento 
dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 
docente; prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento; articular-se com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os pais e 
responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 
proposta pedagógica” (LDB, Art. 12, Incisos I a IV apud VIEIRA, 2007, p. 61). 
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recursos financeiros e o de pessoal, mas “[...] acima de qualquer outra dimensão, está 

à incumbência de zelar pelo que constitui a própria razão de ser da escola – o ensino 

e a aprendizagem” (VIEIRA, 2007, p. 62). 

A gestão educacional e a gestão escolar articulam-se, pois uma justifica-se 

pela existência da outra. Pode-se dizer: 

 

[...] que a política educacional está para a gestão educacional como a 
proposta pedagógica está para a gestão escolar. Assim, é lícito afirmar que a 
gestão educacional situa-se na esfera macro, ao passo que a gestão escolar 
localiza-se na esfera micro. [...] Noutras palavras, a razão de existir da gestão 
educacional é a escola e o trabalho que nela se realiza (VIEIRA, 2007, p. 63). 

 
 

A gestão escolar, para Lück (2009, p. 23), é uma área em que os profissionais 

desempenham ações diversas, que visam a aprendizagem dos educandos, dentre 

elas “[...] planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a 

coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetividade 

das ações educacionais”. A gestão visa melhorar a qualidade do ensino em sua 

amplitude e contemplar o espaço físico, pedagógico, financeiro, com princípios e 

finalidades que visam desenvolver uma educação transformadora, com práticas 

diferenciadas, que contemplem todos os educandos. Gestão escolar é: 

 

[...] o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e 
políticas educacionais públicas para a implementação de seu projeto político-
pedagógico e compromissado com os princípios da democracia e com os 
métodos que organizem e criem condições para um ambiente educacional 
autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências), de 
participação e compartilhamento (tomada de decisões conjunta e efetivação 
de resultados) e autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de 
informações) (LÜCK, 2009, p. 24). 

 
 

Nesse sentido, Lück (1009, p. 24) expressa que a gestão escolar possibilita 

direcionar e estimular a cultura escolar, “[...] para realizar ações conjuntas, associadas 

e articuladas”, pois sem estas não será alcançado êxito educativo. 

Dentre os princípios definidos pela Constituição Federal de 1988, prescreve-se 

em seu artigo 206, inciso VI e VII, que o ensino será ministrado baseado nos 

princípios de “[...] gestão democrática do ensino público e garantia de padrão de 

qualidade” (BRASIL, 1988).  

A gestão democrática está contemplada na LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996), 

em seu artigo 3º, inciso VIII, e também nos seus artigos nº 14 e 15, em que os 
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critérios a serem obedecidos pela gestão democrática do ensino público são um dos 

princípios da educação nacional.  

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino. 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola;  
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público (BRASIL, 1996). 

 

Segundo Vieira (2007, p. 58-59), a gestão democrática está muito presente nas 

instituições públicas, sendo muito abordada no meio educacional, pois expressa 

valores públicos coletivos, que se materializam politicamente e propiciam processos 

decisórios por meio do diálogo no coletivo, em que os envolvidos têm a oportunidade 

de manifestar-se e defender sua posição diante das questões abordadas. Por melhor 

que sejam as ideias e intenções de qualquer gestor em realizar determinadas ações, 

estas necessitam ser viáveis para sua concretização, já que “[...] ideias precisam ser 

viáveis (condições de implementação) e aceitáveis (condições políticas)”. Para uma 

boa educação, são necessários investimentos financeiros, os quais são de grande 

importância para uma gestão, mas que infelizmente muitas vezes são ignorados. 

Vieira (2007, p. 59) expressa que “[...] parte da dificuldade da gestão diz 

respeito ao fato dela se situar na esfera das coisas que têm que ser feitas”, o que nem 

sempre agrada e ou favorece a todos. O processo de mudança nem sempre é 

simples ou aceito por todos por menor que seja a mudança pretendida. Desse modo, 

faz-se necessário o diálogo, saber negociar, o consenso, pois caso contrário, pode 

ocorrer de o gestor ficar sem apoio, inviabilizando até mesmo as melhores ideias, ou 

seja, o gestor precisa saber liderar. 

Às vezes, o gestor depara-se com situações em que ações necessitam serem 

tomadas, não sendo possível uma negociação, o que acarreta na sua impopularidade. 

A gestão: 
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[...] requer humildade e aceitação. Administrar a escassez, gerir conflitos, 
tomar decisões em situações complexas. E nada disso aparece nos manuais. 
A formação de “gestores reflexivos” (VIEIRA, 2005) requer a preparação para 
atuar nessas zonas de sombra da impopularidade (VIEIRA, 2007, p. 60). 

 

Numa gestão democrática, Libâneo (2004) expressa que a participação é de 

fundamental importância, pois por meio dela oportuniza-se, aos profissionais e à 

comunidade escolar, reunirem-se para tomar decisões referentes às questões 

pertinentes à escola, bem como ao funcionamento da organização escolar. A 

participação permite, aos envolvidos, conhecer melhor objetivos e metas, a estrutura 

organizacional e dinâmica escolar, aproximando comunidade escolar, educandos e 

docentes e estes da escola. O conceito de participação está alicerçado no de 

autonomia, pois os indivíduos fazem escolhas e decidem o caminho a seguir. Assim, 

uma gestão democrático-participativa está alicerçada no princípio da autonomia, “[...] 

implicando a livre escolha de objetivos e processos de trabalho e a construção 

conjunta do ambiente de trabalho”. Nessa forma de gestão, é indispensável o trabalho 

em equipe, de forma que todos trabalhem juntos, com distribuição de 

responsabilidades, o que favorece a convivência, o diálogo, já que há colaboração 

mútua na busca de um mesmo propósito, qual seja, “[...] a formação e a 

aprendizagem dos alunos”. Esse modelo de gestão “[...] possibilita encarar as 

mudanças necessárias, rompe com as práticas individualistas e leva a produzir 

melhores resultados de aprendizagem dos alunos” (LIBÂNEO, 2004, p. 102-103). 

Para Libâneo (2004, p. 103), trabalhar em equipe não é apenas formar um 

grupo de pessoas, mas faz-se necessário que estes disponham-se a dialogar e num 

consenso e coletivamente tomem decisões e as cumpram. O trabalho em equipe tem 

sentido quando se inclui um conjunto articulado e consciente de práticas pedagógicas 

em âmbito escolar, isto é, “[...] uma estrutura organizacional sólida, processos de 

gestão definidos e eficazes, práticas participativas, projeto pedagógico-curricular, 

formas de avaliação da escola e da aprendizagem, formação continuada”. Para a 

funcionalidade do trabalho em equipe, faz-se necessário que as pessoas da escola 

aprendam determinadas competências, entre elas, “[...] capacidade de comunicação e 

expressão oral, habilidades de trabalhar em grupo, capacidade de argumentação, 

formas criativas de enfrentar problemas e situações difíceis”. É necessário que os 

diretores e coordenadores pedagógicos tenham habilidade para liderar com esse 
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processo, propiciando uma nova organização escolar a partir das percepções, ações 

e cultura já existentes na equipe escolar.  

Libâneo (2004, p. 104-106) expressa que liderar um trabalho em equipe não é 

mérito apenas de diretores e coordenadores pedagógicos e que esta é uma qualidade 

nata de alguns indivíduos, que pode desenvolver-se por meio das “[...] práticas 

participativas e de ações de desenvolvimento pessoal e profissional”. De qualquer 

modo, a direção e a coordenação pedagógica necessitam estar à frente desse 

processo de liderança, pois suas funções em âmbito escolar visam a organização, o 

desenvolvimento e a qualidade do processo de ensino. 

A organização perpassa todos os espaços escolares: 

 

[...] no tipo de reuniões, nas normas disciplinares, na relação dos professores 
com os alunos na aula, na cantina, nos corredores, na confecção de 
alimentos e distribuição da merenda, nas formas de tratamento com os pais, 
na metodologia de aula etc. (LIBÂNEO, 2004, p. 109).  

 

Para Libâneo (2004, p. 109), cada unidade educativa tem sua própria 

identidade, sua cultura, sua forma de desenvolver a prática pedagógica, podendo ser 

transformada mediante discussão, avaliação e planejamento. Assim, justifica-se a 

construção do projeto político-pedagógico e a gestão participativa. 

A gestão escolar e o Projeto Político-Pedagógico necessitam do envolvimento 

coletivo do grupo educacional, para que sejam mecanismos norteadores e 

transformadores da prática.  

 Quanto à perspectiva da Educação Ambiental, a gestão caracteriza-se pela 

troca de ideias entre os profissionais da escola, especialmente o pedagogo, que é um 

profissional articulador da teoria e da prática e que deve buscar uma prática 

pedagógica consistente, diferenciada, que envolva a comunidade escolar e seu 

entorno, com vistas à valorização da vida em toda a sua amplitude. 

 

3.3.1 Projeto Político-Pedagógico 
 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) como instrumento de gestão escolar 

caracteriza-se como documento que norteia todas as ações a serem desenvolvidas 

pelos profissionais da escola. 



90 

 

Portanto, os profissionais, tendo como referência o PPP e engajados com a 

educação, buscam ofertar, dentro de suas possibilidades, uma educação de 

qualidade, com significado, objetivando mais dignidade a cada educando inserido 

numa sociedade cada vez mais globalizada, excludente e individualista, a fim de 

propor momentos de reflexão sobre os problemas que os cercam para desenvolver a 

criticidade deles e integrá-los à vida socioeconômica, política e cultural, bem como 

desenvolver capacidades cognitivas, sociais, afetivas e motoras de cada um. Assim, 

os profissionais pensam e articulam ações para alcançar objetivos desejados, a partir 

dos indicativos do projeto político-pedagógico.  

A LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, apresenta, no Art. 12, que “[...] os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de”: 

 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;  
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola;  
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 
os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada 
pela Lei nº 12.013, de 2009). 

 

Segundo Veiga (2008, p. 9-11), o projeto político-pedagógico é particular de 

cada unidade educativa e deve ser pensado por seus profissionais, sendo “[...] a 

própria essência do trabalho que a escola desenvolve no âmbito de seu contexto 

histórico”, tornando cada projeto singular. O projeto político-pedagógico é a 

organização da prática pedagógica. “A escola é o lugar de concepções, realização e 

avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho 

pedagógico com base em seus alunos”. Esta é uma responsabilidade da escola e as 

instâncias superiores devem fornecer subsídios necessários à escola para que esta 

possa pensar e desenvolver suas ações.  

Para Bussmann (2008, p. 48), “[...] articular, elaborar, construir projeto 

pedagógico próprio, implementá-lo e aperfeiçoá-lo constantemente” envolve os vários 

segmentos da comunidade escolar, cada qual com seu conhecimento, de forma 

coletiva, sendo muito desafiador pela necessidade de buscar maior qualidade 

educacional, o que acaba gerando expectativas aos resultados esperados. 
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Veiga (2008) apresenta etimologicamente o termo projeto, que “[...] vem do 

latim projectu [...] que significa lançar para diante” (FERREIRA, 1975 apud VEIGA, 

2008, p. 12 – Grifo da autora). Quando se pensa em um projeto, almeja-se a 

transformação ou a melhoria de algo em que se está inserido de alguma forma, 

buscando, entre as possibilidades, uma nova forma de fazer. Quando se pensa e se 

constrói “[...] os projetos de nossas escolas, planejamos o que temos intenção de 

fazer, de realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscando o 

possível. É antever um futuro diferente do presente” (VEIGA, 2008, p. 12).  

O projeto político-pedagógico, para Veiga (2008), não é apenas um conjunto de 

atividades ou planos de ensino, mas ações educacionais pensadas por seus 

profissionais, que devem ser colocadas em prática e vivenciadas no âmbito escolar, 

norteando o trabalho educativo e não devendo ser “[...] construído e em seguida 

arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento 

de tarefas burocráticas” (VEIGA, 2008, p. 12-13). 

 O projeto político-pedagógico, quando pensado e elaborado por todos os 

profissionais da escola, visa uma prática educacional diferenciada, na qual todos se 

enxergam como parte dessa construção. Deve estar presente a intencionalidade de 

que realmente o projeto efetive-se e que não seja simplesmente uma burocracia 

escolar, mas que este possa ser vivenciado no âmbito escolar.  

Essa posição é confirmada por Bussmann (2008), que afirma que “[...] a 

implementação de projeto político-pedagógico próprio é condição para que se afirme 

(ou se construa simultaneamente) a identidade da escola, como espaço pedagógico 

necessário à construção do conhecimento e da cidadania” (BUSSMANN, 2008, p. 49).   

Para Franco (2012, p. 181-182), “[...] no projeto político-pedagógico de uma 

escola, devem estar expressas as expectativas e intenções do grupo escolar”, bem 

como constar as intenções que se buscam atingir e as práticas pedagógicas 

expressas na cultura da comunidade e da escola, que concretizarão os objetivos 

fixados. O projeto é um documento próprio de cada escola, adequado às indicações 

legais, mas que leva em conta a realidade da comunidade a que ela atende. Por meio 

de práticas pedagógicas que carecem de constantes (re)criações, pode-se atender 

aos propósitos buscados na escola. 

Resende (2008) julga importante ressaltar [...] a concepção de projeto 

pedagógico também como político, pois são dimensões indissociáveis, à medida que 
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se tornam intrinsecamente dependentes o fazer educativo e o fazer político” 

(RESENDE, 2008, p. 90). 

O projeto é um norte a seguir, com uma ação clara e intencional. Veiga (2008, 

p. 13) também compartilha da ideia de que “[...] todo projeto pedagógico da escola é, 

também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso 

sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária”. O termo 

político refere-se à formação cidadã de cada indivíduo na sociedade. 

A LDB nº 9.394/1996, em seu Art. 2º, prevê:  

 

[...] a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996).  

 

Cidadania é um conceito muito utilizado atualmente e que vem expandindo-se, 

estando muito presente “[..] nos meios de comunicação, nos segmentos sociais, 

políticos, culturais e religiosos”. A educação contribui para a inserção dos educandos 

na sociedade, tornando-se um instrumento importante à formação cidadã (MARTINS, 

2005, p. 49-50). Ainda segundo o autor: 

 
[...] educar, nessa perspectiva, é entender que direitos humanos e cidadania 
significam prática de vida em todas as instâncias de convívio social dos 
indivíduos: na família, na escola, na igreja, no conjunto da sociedade 
(MARTINS, 2005, p. 49-50). 

 

Compreende-se, segundo Martins (2005, p. 58), que uma escola cidadã é 

aquela que combate qualquer tipo de discriminação, que busca qualidade educacional 

ofertada a todos indistintamente, “[...] abrangendo a totalidade da ação educacional 

como processo político-cultural e técnico-pedagógico de formação social e de 

construção, bem como de distribuição de conhecimentos científicos e tecnológicos”, 

fundamentais para a cidadania. 

Ainda na perspectiva de uma escola cidadã, autônoma e participativa, Martins 

(2005) coloca que se torna importante desenvolver um projeto político-pedagógico 

consistente, que se torne um instrumento de trabalho que possibilite mostrar “[...] o 

que vai ser feito, quando, de que maneira e por quem, para chegar aos resultados 

desejados” (MARTINS, 2005, p. 61). 

Para construir o projeto político-pedagógico, Veiga (2005, p. 10-11) considera 

“[...] dois momentos interligados e permeados pela avaliação: o da concepção e o da 
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execução”. Visando a qualidade no projeto, este deve contemplar algumas 

características, conforme as que constam no Quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4 – Características do Projeto Político-Pedagógico 

Quanto à concepção, um projeto 
pedagógico de qualidade deve apresentar 

as seguintes características: 

No que tange à execução, um projeto é de 
qualidade quando: 

ser um processo participativo de decisões; nasce da própria realidade, tendo como suporte a 
explicitação das causas dos problemas e das 
situações nas quais tais problemas aparecem; 

preocupar-se em instaurar uma forma de 
organização do trabalho pedagógico que desvele 
os conflitos e as contradições; 

é exequível e prevê as condições necessárias ao 
desenvolvimento e à avaliação; 

explicitar princípios baseados na autonomia da 
escola, na solidariedade entre seus agentes 
educativos e no estímulo à participação de todos 
no projeto comum e coletivo; 

implica a ação articulada de todos os envolvidos 
com a realidade da escola; 

conter opções explícitas na direção da superação 
de problemas, no decorrer do trabalho educativo 
voltado para uma realidade específica;  explicitar 
o compromisso com a formação do cidadão.    

é construído continuamente, pois, como produto, é 
também processo, incorporando ambos numa 
interação possível. 

Fonte: Organizado com base em Veiga (2005, p. 11). 

 

Quando se reporta à qualidade, este é um tema muito utilizado atualmente, 

principalmente em âmbito educacional. A qualidade na educação visa propiciar 

melhoria na vida de cada indivíduo, envolvendo o “[...] aspecto social, cultural e 

ambiental da educação”. A qualidade na educação até o presente momento foi 

privilégio de poucos em nosso país. Gadotti (2013, p. 2) afirma que Paulo Freire já 

almejava a construção de uma “nova qualidade” na educação, que pudesse 

contemplar a todos os indivíduos e indica que qualidade pode ser entendida como: 

 

[...] significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na educação 
a qualidade está ligada diretamente ao bem viver de todas as nossas 
comunidades, a partir da comunidade escolar. A qualidade na educação não 
pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, da comunidade é ruim. 
Não podemos separar a qualidade da educação da qualidade como um todo, 
como se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a 
qualidade ao sair dela (GADOTTI, 2013, p. 2).  
 
 

De acordo com Gadotti (2013, p. 11), educação de qualidade é aquela que 

proporciona, às pessoas, pensarem e agirem de forma autônoma, o que se inicia já 

nos primeiros anos escolares e estende-se continuamente no decorrer de nossas 

vidas, necessitando fundamentalmente do docente para auxiliar nesse 

desenvolvimento.  
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O projeto político-pedagógico, quando bem elaborado, busca alcançar uma 

educação transformadora aos indivíduos, oportunizando melhor qualidade de ensino. 

Para Resende (2008, p. 92), a construção de um projeto político-pedagógico, por 

melhores que sejam seus fundamentos e propostas, não é garantia de que a 

instituição tenha seus problemas resolvidos e transforme-se numa instituição de 

qualidade, mas esse projeto pode indicar aos profissionais que o tiverem como base 

de sua atuação docente uma visão ampla dos problemas educacionais, buscando no 

coletivo superá-los e ampliar seus horizontes na construção de uma proposta 

diferenciada de trabalho.  

Ao se construir o projeto político-pedagógico, todos os profissionais devem 

opinar democraticamente e propiciar a eliminação de qualquer autoritarismo, a fim de 

estabelecer um trabalho coletivo, em que não que sejam desconsideradas as 

hierarquias e descentralizados os poderes decisórios. Nessa visão, o projeto político-

pedagógico “[...] busca a organização do trabalho pedagógico da escola na sua 

globalidade” (VEIGA, 2008, p. 13-15), não podendo haver direcionamentos verticais 

que denotem poder e centralidade, buscando, portanto, a autonomia e a qualidade. 

Segundo Resende (2008, p. 53-54), não cabe mais a ideia de educadores que 

aceitam passivos a determinação de posições pessoais ou de gestores. É frequente 

encontrar no discurso de educadores a necessidade de se pensar coletivamente a 

respeito de decisões que precisam ser tomadas almejando ações que contribuam 

para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Alguns profissionais, ao 

referir-se ao projeto político-pedagógico, têm a “[...] clareza, inclusive, do fato de que 

a sua construção coletiva deva basear-se naquilo que a escola possui de particular, 

levando em conta seus limites, recursos materiais e humanos, enfim, sua história”, 

pois cada escola possui suas particularidades e necessidades, demonstrando uma 

preocupação com a identidade própria da escola. 

Para Vasconcellos (2000, p. 169), “[...] o projeto político-pedagógico (ou Projeto 

Educativo) é o plano global da instituição”. É uma organização conjunta que envolve 

uma construção com saberes diversos, em que se planejam ações educativas a 

serem desenvolvidas, intervindo e mudando a realidade, a fim de poder sempre rever 

e transformar a prática educacional.  

Vasconcellos (2000, p. 169) optou pelo termo Projeto Político-Pedagógico em 

vez de Proposta Pedagógica, porque para ele esse termo é mais abrangente e 

contempla as dimensões mais específicas da escola. 



95 

 

Para Vasconcellos (2000, p. 170), o Projeto Político-Pedagógico compõe-se de 

três partes, que se articulam entre si, conforme explicitado no quadro abaixo, sendo 

Marco Referencial, Diagnóstico e Programação (Quadro 5). 

 
   Quadro 5 – Partes constituintes do Projeto Político-Pedagógico  

Marco Referencial Diagnóstico Programação 

O que queremos alcançar? O que nos falta para ser o 
que desejamos? 

O que faremos 
concretamente para suprir tal 
falta? 

É a busca de um 
posicionamento 
. Político: visão do ideal de 
sociedade e de homem; 
. Pedagógico: definição 
sobre a ação educativa e 
sobre as características que 
deve ter a instituição que 
planeja. 

É a busca das necessidades, 
a partir da análise da 
realidade e/ou do juízo sobre 
a realidade da instituição 
(comparação com aquilo que 
desejamos que seja). 

É a proposta de ação. O que 
é necessário e possível para 
diminuir a distância entre o 
que vem sendo a instituição 
e o que deveria ser. 

  Fonte: Vasconcellos (2000, p. 170). 
 
 

Percebe-se que as respectivas partes são importantes na construção do 

Projeto Político-Pedagógico e que estas articulam-se entre si e para elaborar o 

Projeto Político-Pedagógico, pois segundo Vasconcellos (2000, p. 170-171), este “[...] 

não deve ficar só no nível filosófico de uma espécie de ideário (ainda que 

contemplando princípios pedagógicos) e nem no nível sociológico de constatações de 

um diagnóstico”, mas que as ações sejam pensadas e concretizadas a partir da 

realidade de cada escola e de cada comunidade.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

Nesse capítulo, apresentam-se os caminhos percorridos e a metodologia 

adotada na realização da pesquisa, necessários para responder às questões 

levantadas. 

Ao estudar a prática do pedagogo na perspectiva ambiental, parte-se do 

entendimento de que este abarca temáticas diversas, como formação, atuação, 

experiência profissional, os quais contribuem como elementos articuladores da prática 

pedagógica. 

Essa pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão do Mestrado Acadêmico em Educação, sob a Linha de Pesquisa: Práticas 

Pedagógicas – Elementos Articuladores, da Universidade Tuiuti do Paraná, submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), a qual 

obteve sua aprovação pelo Parecer n° 1770875, em 11 de outubro de 2016. 

O desenvolvimento dessa pesquisa segue os passos apresentados por Minayo 

(1994, p. 26), dividindo-se em três etapas: a fase exploratória, o trabalho de campo e 

o tratamento das informações coletadas no campo. A primeira fase tem como foco 

como se pensa e se questiona o objeto de investigação, os pressupostos, o 

referencial teórico necessário para alicerçar e nortear a pesquisa, a determinação de 

metodologia adequada e as questões operacionais para se concluir o trabalho de 

campo, construindo, assim, o projeto de investigação. O trabalho de campo está 

presente na segunda fase da pesquisa, na qual o pesquisador pode utilizar-se de “[...] 

entrevistas, observações, levantamentos de material documental, bibliográfico, 

instrucional etc.”, a fim de coletar dados que responderá ao “[...] recorte empírico da 

construção teórica” produzido inicialmente. Na terceira fase, realizam-se a análise e a 

discussão dos resultados.   

Na busca por analisar a prática do pedagogo relacionada à Educação 

Ambiental, optou-se pela abordagem qualitativa de pesquisa, pois conforme Minayo 

(1994, p. 21-22), esta “[...] responde a questões muito particulares”. Essa abordagem 

permite aos sujeitos maior liberdade de expressar seu entendimento acerca do 

assunto em discussão e ao pesquisador estabelecer relações com o objeto de 

pesquisa, a fim de propiciar maior proximidade à compreensão do objeto. Essa 

abordagem “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
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crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos”, não podendo ser quantificado.  

A partir dessa perspectiva, não se pode visualizar os fenômenos de forma 

isolada ou compartimentada, pois se parte de uma percepção, de uma relação entre o 

mundo real e o sujeito, em que ambos se inter-relacionam e estabelecem uma 

reciprocidade e indissociabilidade entre o mundo objetivo e a subjetividade dos 

sujeitos envolvidos (TRIVINÕS, 2006, p. 135; CHIZZOTTI, 2006. p. 76). 

Portanto, ela:  

 

[...] é uma atividade sistemática orientada à compreensão em profundidade 
de fenômenos educativos e sociais, à transformação de práticas e cenários 
socioeducativos, à tomada de decisões e também ao descobrimento e 
desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimentos (ESTEVAN, 
2010, p. 127). 

 
 

Na pesquisa qualitativa, estabelece-se uma relação entre o pesquisador e os 

sujeitos da pesquisa, sendo esta de fundamental importância. 

 

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA 
 
  

O homem, desde o início dos tempos, modifica o ambiente com vistas a suprir 

suas necessidades e com isso, muitas vezes, acarreta grandes impactos ambientais. 

As cidades, de modo geral, desenvolvem-se rapidamente, seja no espaço urbano, 

industrial, no aumento populacional, enfim, ao provocar alterações no ambiente e 

submeter os recursos hídricos a graves pressões, reduzindo a capacidade de 

proteção ambiental de muitas cidades (AGENDA 21, 1996 apud COHAB, IPPUC, 

2007, p. 23). 

De acordo com COHAB, IPPUC (2007, p. 24), “Curitiba localiza-se à margem 

direita e a leste da maior sub-bacia do Rio Paraná, a Bacia Hidrográfica do Rio 

Iguaçu”, no Alto Iguaçu20. Segundo a Suderhsa21 (2000), a Bacia do Alto Iguaçu está 

                                                 
20

 Em 1991, criou-se a APA do Iguaçu, visando fiscalizar as atividades desenvolvidas na área do 
Iguaçu (SMMA, 2016). 
 
21 No dia 13/10/2009 foi sancionada, pelo governador Roberto Requião, a Lei nº 16.242, que cria o 

Instituto das Águas do Paraná. A nova autarquia – vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – 
substitui a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 
(SUDERHSA). Foram transferidos para o âmbito administrativo do Instituto das Águas do Paraná as 
atribuições, cargos e servidores da extinta SUDERHSA. O Instituto das Águas do Paraná é o órgão 
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compreendida entre a Serra do Mar e a Escarpa Devoniana e apresenta um relevo 

desigual. Em virtude do relevo de Curitiba ter maior altitude ao norte, as Bacias 

hidrográficas deslocam-se para o sul, desembocando no Rio Iguaçu e desaguando no 

Rio Paraná, o mais importante do Estado. 

A Bacia do Alto Iguaçu possui uma extensa área verde, que totaliza 

18.579.483,17m², o que corresponde a 236,61m² de área verde/habitante, sendo a 

maior bacia hidrográfica do estado do Paraná. Tem aproximadamente 72.000 km² 

abrangendo o sul do Brasil e o nordeste da Argentina. Grande parte dessa bacia 

encontra-se no estado do Paraná, com 57.330 km² (SMMA, 2016). 

A bacia do Alto Iguaçu é rica por sua diversidade ambiental natural. Suas 

nascentes encontram-se na parte leste da Serra do Mar, protegidas pela Floresta 

Atlântica e na parte oeste encontra-se o primeiro planalto do estado do Paraná, em 

que se localiza Curitiba. Essa bacia abriga aproximadamente 15% de remanescentes 

florestais e cerca de 14% de extensão de sua área composta de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral e de Desenvolvimento Sustentado. Embora a bacia 

do Alto Iguaçu tenha uma ampla extensão, o aumento das ocupações em espaços 

vulneráveis prejudica muito as nascentes, bem como a qualidade da água utilizada 

para o abastecimento da população, pois o crescimento urbano da Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC) atinge os mananciais. As ocupações desses espaços 

são constantes e mesmo regulamentados, seus mananciais e margens de rios estão 

sendo prejudicados, bem como a qualidade do meio ambiente de seu entorno. A 

qualidade das águas dessa bacia está numa situação muito crítica, muito poluída no 

entorno de Curitiba, sendo este o maior problema a ser resolvido – a qualidade das 

águas para o abastecimento. Essa situação já se observa desde 2002, com o 

aumento da poluição do ambiente, rios e mananciais sem melhoras (PARANÁ, 2013c, 

p. 174-175). 

                                                                                                                                                           
executivo gestor do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/PR, tendo 
por finalidade oferecer suporte institucional e técnico à efetivação dos instrumentos da Política Estadual 
de Recursos Hídricos (PERH/PR), instituída pela Lei nº 12.726/99. Também é finalidade do Instituto 
das Águas do Paraná o exercício das funções de entidade de regulação e fiscalização do serviço de 
saneamento básico, integrado pelos serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas nos termos da Lei nº 11.445/07. O Instituto das Águas é responsável pelo planejamento e 
execução de ações e projetos técnicos de proteção, conservação, recuperação e gestão de recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos para preservar e restaurar aspectos quantitativos e qualitativos das 
águas; [...]. Disponível em: 
<http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25>. Acesso em: 20 jul. 
2017. 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25
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Diante disso, são essenciais ações de recuperação e tratamento aos 

mananciais de abastecimento:  

 

[...] do Iraí, do Passaúna (Estação Barragem e Estação Olaria) e do Piraquara 
I, na RMC, e de Alagados em Ponta Grossa”. Esta bacia é a maior 
consumidora de água para abastecimento público e, apesar de possuir 74% 
de seus efluentes tratados, a concentração de DBO

22
 é uma das maiores do 

Estado (PARANÁ, 2013c, p. 175). 
 
 

 Há uma ocorrência positiva observada nos municípios que compõem a área 

da bacia do Alto Iguaçu, o que revela uma condição própria: o movimento de 

expansão das atividades agrícolas que atendem ao mercado consumidor da região 

metropolitana. A bacia do Alto Iguaçu é responsável por 43% do PIB do Estado e pelo 

segundo maior PIB per capita estadual. Esses índices ao mesmo tempo em que 

asseguram “[...] à população os benefícios da urbanização e da dinâmica econômica 

em patamares mais equilibrados, contém desigualdades sociais e econômicas”, o que 

revela aspectos mais frágeis da sociedade, conforme dados indicadores, que revelam 

que 35.421 famílias pobres moram na periferia dos centros urbanos, com renda 

familiar abaixo de meio salário mínimo (PARANÁ, 2013c, p. 175). 

 O Índice de Desempenho Municipal (IPDM) dessa bacia, nos últimos dez 

anos, segundo Paraná (2013c, p. 176), vem apresentando um crescimento menor se 

comparado com outras bacias hidrográficas do Estado. Esse baixo índice é resultado 

da ação das políticas públicas, em especial as que dizem respeito à saúde. Também 

é positivo o fato de que a taxa de mortalidade infantil está abaixo da média estadual, 

assim como as internações hospitalares por doenças infecciosas e parasitárias. No 

entanto, merece atenção o índice de internações por ausência de saneamento 

adequado e que ocasionam doenças de leptospirose e esquistossomose, 

apresentando taxa de 3,69, que é mais do que o dobro da média estadual, o que 

resulta numa maior taxa de internação dos moradores das bacias hidrográficas. 

 Referente ao crescimento populacional na região, submetida a processos 

migratórios, percebe-se um índice de envelhecimento de 28,9 menor que a média 

estadual, “[...] sinalizando a importância relativa da população mais jovem na 

                                                 
22

 A função principal do nosso sistema de tratamento é receber o efluente e submetê-lo a um processo 
biológico, tendo como objetivo minimizar a sua quantidade de D.B.O (Demanda Bioquímica de 
Oxigênio, é a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica). Quanto menor o 
nível de DBO, menos poluente é o efluente. Disponível em: 
<http://www.deltasaneamento.com.br/pagina/o-que-e-dbo>. Acesso em: 06 nov.2016. 
 

http://www.deltasaneamento.com.br/pagina/o-que-e-dbo
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dinâmica demográfica regional e no mercado de trabalho”. O índice de analfabetismo 

da população residente na região dessa bacia é a menor “[...] na população de 15 

anos ou mais de idade entre as bacias do Paraná (5,4%)”.  Em relação à 

empregabilidade da população, referente ao emprego formal do Estado, 34,8% 

encontram-se no setor industrial, 46,5% no setor do comércio, serviço e administração 

pública e 51,6% no setor da construção civil, em especial no trabalho de programas 

de habitação popular propiciados pelo governo federal. Já as atividades da 

agropecuária são desenvolvidas principalmente no âmbito familiar e envolvem a 

produção da batata, fumo e erva-mate (PARANÁ, 2013c, p. 176). 

 Diante da capacidade de ofertar maior volume de água para a população do 

Estado, os municípios que compõem o Alto Iguaçu recebem maior volume dos 

recursos do ICMS ecológico, o que possibilita maiores investimentos na gestão 

ambiental. Nesse sentido, dados referentes a uma pesquisa realizada no ano de 2011 

demonstram que “[...] dos 24 municípios que compõem a bacia, 20 receberam o ICMS 

ecológico, sendo sete referentes à conservação dos mananciais de abastecimento”. 

São dados que incentivam buscar esforços, visando “[...] a preservação e 

conservação do ambiente natural, por meio do fortalecimento dos instrumentos que as 

viabilizem”. É necessária uma gestão ambiental mais atenta, com instalação de 

secretarias exclusivas para atender às atribuições relacionadas ao meio ambiente, 

pois somente 25% dos municípios apresentam esse recurso (PARANÁ, 2013c, p. 

176). 

 O Paraná tem, de acordo com a Sanepar (2016)23, todas as cidades 

atendidas com abastecimento de água e o consumo de água no Estado. Pelas 

informações da Suderhsa (2009 apud PARANÁ, 2010, p. 8), há um consumo de 

aproximadamente 52 mil l/s de água potável, correspondendo a 195 l/hab./dia.  

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Disponível em: <http://site.sanepar.com.br/noticias/trata-brasil-revela-os-melhores-indices-de-
saneamento-do-pais>. Acesso em: 30 set. 2016. 
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4.1.1 Curitiba e sub-bacias do Alto Iguaçu 
 

Os recursos hídricos de Curitiba (Figura 1) dividem-se em seis sub-bacias, 

conforme imagem a seguir, sendo as principais: Rio Passaúna, Rio Barigui, Rio Atuba 

e a Bacia do Rio Iguaçu, as quais possuem suas nascentes fora do município.  As 

sub-bacias do Rio Belém e do Ribeirão dos Padilhas encontram-se inteiramente 

dentro de Curitiba (COHAB, IPPUC, 2007, p. 23). 

 

               Figura 1 – Bacias Hidrográficas de Curitiba 

 
               Fonte: IPPUC, 2010. 
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A bacia do Rio Atuba está deteriorada, o que inviabiliza a sua utilização para 

captação de água. O município abriga duas captações de água: Iguaçu e Iraí. O 

sistema de tratamento de água realiza-se em três estações: ETA Iguaçu, ETA Iraí e 

ETA Passaúna (SMMA, 2016). O sistema de distribuição de água do Iguaçu: 

 

[...] não é interligado com o sistema Passaúna, e, portanto qualquer problema 
de qualidade de água, causado por um acidente ou mesmo pela degradação 
paulatina, determinará a interrupção total do abastecimento de água em cerca 
de 2,0 milhões de habitantes (SMMA, 2016). 

 

Segundo Fenianos (2008, p. 12), o Rio Passaúna, em alguns pontos, “[...] já 

está recebendo o esgoto das vilas que o avizinham”, mas ainda é considerado o rio 

mais limpo dentre os grandes rios de Curitiba.  Algumas chácaras vizinhas proíbem a 

pesca de lambaris nesse rio. O Passaúna “[...] merece toda a nossa atenção por ser 

responsável por uma parte do abastecimento de água de Curitiba”. A vegetação que 

cerca a sub-bacia do Rio Passaúna é muito rica e de mata fechada. 

Curitiba depende da Região Metropolitana para seu abastecimento hídrico, 

sendo este mais um motivo para que governo e população passem a cuidar mais 

desse recurso natural, pois há grande despejo de resíduos24 ao devolver essa água 

aos rios. Utiliza-se a água de uma nascente que não pertence à capital, mas ao 

despejar essa água nos rios novamente está poluída. 

As tabelas 2 e 3 apresentam dados referentes à demografia e ao meio 

ambiente das Bacias Hidrográficas de Curitiba (COHAB; IPPUC, 2007). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 O principal problema com relação aos recursos hídricos no Paraná está relacionado à qualidade das 
águas para abastecimento das áreas urbanas, tanto dos sistemas superficiais como subterrâneos, que 
têm sofrido impactos de várias magnitudes, tais como despejo de esgotos domésticos não tratados, lixo 
sem destino adequado e descarga de substâncias tóxicas industriais que comprometem o 
abastecimento público e aumentam os custos do tratamento. Os rios de áreas rurais estão sujeitos a 
outros impactos, diretamente relacionados ao lançamento de produtos utilizados na agricultura, como 
agrotóxicos e fertilizantes, à poluição por dejetos animais, construção de barragens, erosão de solos, 
fatores que implicam na redução da biodiversidade aquática e afetam a saúde humana (IPARDES, 
2010, p. 7). 
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Tabela 2 – Características das Bacias Hidrográficas em Curitiba por área, número de domicílios, 
número de habitantes e densidade demográfica 

                                                                   
                                                                  DEMOGRAFIA 
  
    Área       %     N° de 

Domicílios  
      %     N° de 

habitantes 
      %   Densidade 

Demográfica 
 

Sub Bacia do Rio  Passaúna 

 

    37,9 

 

      9% 

 

      7.010 

 

      1% 

 

   25.416 

 

      2% 

 

         6,7 

Sub Bacia do Rio Barigui   140,8     33%   143.081    30%   495.390     31%     35,18 

Sub Bacia do Rio Belém 87,8 20%   151.944 32%   468.433 30% 53,35 

Sub Bacia do Rio Atuba - Bacacheri 63,7 15%     84.794 18%   293.780 19% 46,12 

Sub Bacia do Ribeirão dos Padilhas 33,8 8%     59.376 13%   214.095  13% 63,34 

Bacia do Alto Iguaçu       68,2 16%     24.958 5%     90.201 6% 13,23 

Total      432   100%    371.163 100% 1.587.315 100% 36,72 

Fonte: Demografia: IBGE – Censo Demográfico 2000/IPPUC – Banco de Dados – Geoprocessamento 
(COHAB; IPPUC, 2007). 
 
 
Tabela 3 – Características das Bacias Hidrográficas em Curitiba 

                                                                
                                                                  MEIO AMBIENTE 
 
 Área de Lazer (m²) Área Verde (m²) Área Verde por 

Habitante (m² hab.) 
Sub Bacia do Rio Passaúna 40.379 14.315.327 563,24 
Sub Bacia do Rio Barigui 1.034.071 27.987.024 56,49 
Sub Bacia do Rio Belém 1.176.236 5.363.156 11,45 
Sub Bacia do Rio Atuba - Bacacheri 727.599 8.642.990 29,42 
Sub Bacia do Ribeirão dos Padilhas 407.998 2.859.791 13,36 
Bacia do Alto Iguaçu       214.500 18.579.483 205,98 

Total 3.600.783 77.747.770,89 48,98 

Fonte: Meio Ambiente (SMMA, 2006); (COHAB; IPPUC, 2007). 
 
 

Dentre as sub-bacias do Alto Rio Iguaçu, destacam-se duas delas, devido às 

escolas delimitadas à pesquisa estarem localizadas próximas delas: a sub-bacia do 

Rio Passaúna, que se localiza geograficamente na Cidade Industrial de Curitiba – CIC 

e a sub-bacia do Rio Barigui, que em seu percurso perpassa o referido bairro.  

O Rio Passaúna, de acordo com a SMMA (2016), “[...] é afluente pela margem 

direita do Rio Iguaçu”. Sua bacia hidrográfica possui uma extensão territorial de 217 

km², no qual se localizam “[...] partes dos territórios dos municípios de Almirante 

Tamandaré, Campo Magro, Campo Largo, Curitiba e Araucária”. A sub-bacia25 do Rio 

Passaúna, possui 37,9 km² de extensão territorial em Curitiba. Faz divisa entre 

                                                 
25

 A sub-bacia do Rio Passaúna está toda contida na Área de Proteção Ambiental do Passaúna, 
estabelecida pelo Decreto Estadual n° 5063/01 e Decreto Municipal n° 250/2004 (SMMA, 2016). 
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Curitiba com os Municípios de Campo Magro e Campo Largo, desaguando no Rio 

Iguaçu, no Município de Araucária, e “[...] nasce no Distrito de Marmeleiro em 

Almirante Tamandaré e possui 48,3 km de extensão. Tem a sua nascente principal 

preservada em uma área particular de proteção ambiental”. Os bairros de Curitiba, 

contidos na sub-bacia do Rio Passaúna, são: “[...] São Miguel, Augusta, Riviera, parte 

do Orleans, parte do São Braz, o Butiatuvinha e Lamenha Pequena” (SMMA, 2016). 

Referente à sub-bacia do Rio Barigui, a SMMA (2016) informa que seu nome, 

na língua tupi-guarani, significa “[...] pequeno mosquito ou rio de fruto espinhoso 

(pinha)”. Pertence ao conjunto de “[...] afluentes da margem direita do rio Iguaçu, 

estando confinada entre as bacias do rio Atuba, Belém e do Ribeirão dos Padilhas a 

leste e o rio Passaúna a oeste”, fazendo limite com os municípios de Rio Branco do 

Sul, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio Grande e Colombo. 

A nascente do Rio Barigui está na Serra da Betara, próxima à divisa dos Municípios 

de Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, numa “[...] extensão aproximada de 60 

km entre suas nascentes e a foz do rio Iguaçu, a 870 m de altitude”. O Rio Barigui 

corta o município de Curitiba numa extensão de aproximadamente 45 km. Inicia seu 

percurso no “[...] bairro Abranches, passando pelo Taboão, Pilarzinho, Vista Alegre, 

Cascatinha, Santo Inácio, até formar os Parques Tanguá, Tingui e Barigui”, 

continuando seu percurso passando pela Cidade Industrial de Curitiba – CIC, 

alcançando o Rio Iguaçu, na divisa com o Município de Araucária. Na região 

metropolitana de Curitiba, os principais afluentes do Rio Barigui são: na margem 

direita, o Rio Tanguá, Rio Uvu, Ribeirão dos Muller e Rio Campo Comprido e na 

margem esquerda, o Rio Vila Formosa, o Rio Passo do França, Arroio da Ordem e 

Arroio Pulador. 

Há muitos desequilíbrios ambientais na sub-bacia do Rio Barigui, devido: 

 

[...] uma infraestrutura de esgotamento sanitário precária, ocupações 
irregulares nas margens, presença de lixo, de desmatamento, alteração da 
faixa original do rio (retificação do canal), confinamento do seu leito e 
impermeabilização do solo devido ao processo de urbanização, entre outras 
coisas (SMMA, 2016). 

 

Segundo Fenianos (2008), o Rio Barigui inicialmente possui pouquíssima 

correnteza, com largura cerca de 2 a 3 metros e com uma profundidade que não 

chega a 2 metros. Recebe dejetos em suas águas desde o seu início, sendo que “[...] 
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o ponto em que a natureza aparece mais viva e suas águas estão mais limpas fica na 

região entre os bairros Taboão e São João” (FENIANOS, 2008, p. 11). 

Na nascente da Bacia Barigui encontra-se parte da composição geológica que 

forma o Aquífero Karst, um dos mananciais com grande poder de fornecimento de 

água potável da Região Metropolitana de Curitiba. 

Segundo o Banco de Dados Hidrogeológicos do AGUASPARANÁ, “[...] existem 

cerca de 115 poços perfurados na área de ocorrência do aquífero Karst, 

apresentando vazão média superior a 70 m³/hora e profundidade média de 55 m” 

(AGUASPARANÁ, 2016). 

Referente à coleta de lixo domiciliar na bacia do Alto Iguaçu, esta tem “[...] a 

maior taxa de coleta de lixo domiciliar (97,3%), acima da média do Estado, sendo que 

apenas dois municípios (Antonio Olinto e São João do Triunfo) possuem taxas 

inferiores a 50%” (PARANÁ, 2013c, p. 177).  

A respeito dos resíduos sólidos, de acordo com Paraná (2013c, p. 177), este 

destaca-se de forma positiva, “[...] com 95% dos municípios atendidos por aterro 

sanitário e apenas um município com lixão”. Por meio do Consórcio Intermunicipal 

para gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (CONRESOL), formado em 2001, em 2013 

há participação de 21 municípios para o descarte correto de resíduos sólidos 

produzidos. Referente à drenagem, a urbanização proporcionou mais de 50% das 

ruas com drenagem urbana e ampla quantidade de parques e lagos. 

  

4.1.2 A urbanização de Curitiba e indicadores socioambientais 
 

Curitiba, capital do Paraná, tem seu nome forjado no principal símbolo de sua 

flora: o pinheiro26. Segundo Fenianos (2002, p. 10), o nome Curitiba é originário da 

língua Guarani, “Kurytyba-Kur = pinhão; yt = árvore; yba = grande quantidade – vem 

Curitiba, que quer dizer pinheiral”. O pinheiro (Figura 2) era fonte de prosperidade 

para o povo tupi-guarani, pois dele tiravam o pinhão, fonte de sustento para eles no 

inverno (Grifo do autor). 

 

 

 

                                                 
26

 A Araucaria brasilienses, Pinheiro do Paraná ou Araucaria Angustifolia, é planta nativa, característica 
de regiões de altitude (FENIANOS, 2008). 
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             Figura 2 – Pinheiro do Paraná – Araucaria angustifolia 

 
             Fonte: Thais Nogueira

27
 (2016). 

 

 

Há necessidade de ações de proteção e preservação dessa espécie nativa, 

tendo em vista que o Paraná é o Estado de maior desmatamento, tornando-se 

recordista agora em dados28 (ver rareamento de pinheiros na foto).  

O pinheiro (Araucaria angustifolia) e a revegetação devem ser consideradas 

nas ações de Educação Ambiental, que levem a uma reflexão e a uma 

conscientização da importância da preservação dessa espécie e tantas outras que 

encontram-se quase extintas, bem como sendo necessárias medidas legais mais 

                                                 
27

 Disponível em: <http://estagiositiodosherdeiros.blogspot.com.br/2016/05/araucaria-angustifolia-
pinheiro-do.html>. Acesso em: 24 ago.2016. 
28

 O aumento foi expressivo: fotos de satélite mostraram que a área desmatada mais do que dobrou em 
2014-2015 em comparação com 2013-2014. E, mais uma vez, cidades da região centro-sul, que 
guardam os principais remanescentes de araucária, estão na lista das que mais registraram 
desflorestamento. No acumulado dos últimos 30 anos, o Paraná foi o Estado que mais suprimiu Mata 
Atlântica, sendo responsável por um quarto de tudo o que foi derrubado desse tipo de formação 
florestal no Brasil. Em números absolutos, Minas Gerais teve mais perdas no período 2014-2015, com 
7.702 hectares. Já no Paraná desapareceram 1.988 hectares de florestas contra 921 hectares no 
período anterior – representando alta de 116%. Cada hectare equivale a um campo de futebol. Os 
dados são do Atlas de Remanescentes, divulgado nesta quarta-feira (25) pela Fundação SOS Mata 
Atlântica em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). FONTE: Katia Brembatti, 
com informações de Vivian Faria, especial para a Gazeta do Povo (2016). Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/parana-e-o-estado-que-mais-derruboumata-
atlantica-nos-ultimos-30-anos-9mkduv8w8bo6xifxhqr3n4zyh>. Acesso em: 24 ago.2016. 

http://estagiositiodosherdeiros.blogspot.com.br/2016/05/araucaria-angustifolia-pinheiro-do.html
http://estagiositiodosherdeiros.blogspot.com.br/2016/05/araucaria-angustifolia-pinheiro-do.html
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/parana-e-o-estado-que-mais-derruboumata-atlantica-nos-ultimos-30-anos-9mkduv8w8bo6xifxhqr3n4zyh
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/parana-e-o-estado-que-mais-derruboumata-atlantica-nos-ultimos-30-anos-9mkduv8w8bo6xifxhqr3n4zyh
http://lwlink3.linkwithin.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_147197708090610&key=172579b97fa4d5e8c1a3c2918a03e499&libId=is7t491y01012xfz000DAj1llpejv&loc=http://estagiositiodosherdeiros.blogspot.com.br/2016/05/araucaria-angustifolia-pinheiro-do.html&v=1&out=http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/videos/v/embrapa-floresta-desenvolve-tecnica-que-promete-estimular-o-cultivo-de-araucarias/4164300/&ref=http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwih7qvXldjOAhWGTZAKHU-ZAgEQjRwIBw&url=http://estagiositiodosherdeiros.blogspot.com/2016/05/araucaria-angustifolia-pinheiro-do.html&psig=AFQjCNHxINqzjxff6j4osJ-zmR1MD4SzUA&ust=1472063396913614&cad=rjt&title=Est%C3%A1gio no S%C3%ADtio dos Herdeiros: Araucaria angustifolia, Pinheiro-do-paran%C3%A1 - pinh%C3%A3o&txt=
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eficazes em sua proteção, pois ainda infelizmente vive-se uma cultura na qual 

“respeita-se” apenas o que está presente na Lei. 

A urbanização de Curitiba29 tem início a partir de expedições à procura de ouro, 

acelerando as atividades econômicas, comandada por Eleodoro Ébano Pereira em 

1649, o qual recrutou pessoas da Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, 

que subiram os rios e se estabeleceram às margens do Rio Atuba, mudando-se 

posteriormente para às margens do Rio Ivo, hoje centro de Curitiba (GUIA 

GEOGRÁFICO DE CURITIBA, 2016). 

Em 1668, ergue-se o pelourinho na atual Praça Tiradentes, pelo capitão 

Gabriel de Lara, sendo “[...] condição necessária para a elevação do povoado à 

condição de Vila, no caso a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que viria a se 

transformar na cidade de Curitiba” (GUIA GEOGRÁFICO DE CURITIBA, 2016).  

A data de 29 de março de 1693 marca oficialmente a fundação de Curitiba. 

Nessa data, acontece a primeira eleição de autoridades públicas promovida por 

Matheus Leme e o povoado de Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi elevado à 

categoria de Vila, passando em 1701 a chamar-se Vila de Curitiba (GUIA 

GEOGRÁFICO DE CURITIBA, 2016). 

Com o transporte de gado realizado pelos tropeiros, Curitiba era rota por onde 

estes passavam “[...] desde o Rio Grande do Sul, até a baixada paulista e os campos 

de Minas Gerais”, expandindo o comércio em Curitiba e assumindo, em 1812, a sede 

da Comarca. A Vila é elevada à categoria de cidade em 1842 e torna-se capital da 

província do Paraná em 26 de julho de 1854 (GUIA GEOGRÁFICO DE CURITIBA, 

2016).  

Com a emancipação política do Paraná em 185330, Curitiba, capital da 

província, sob exigência do governo Imperial, necessitava de reformas no espaço 

urbano. Dessa forma, em 1855, o engenheiro Pierre Taulois chega à província, 

contratado para iniciar o planejamento31 urbano da cidade. 

                                                 
29

 Disponível em: <http://www.curitiba-parana.net/historia.htm>. Acesso em: 19 jul.2016. 
30

Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/planejamentourbano>. Acesso em: 12 
set. 2016. 
31

 Na Curitiba de 1857, somente duas ruas cortavam-se em ângulo reto: a da Assembleia (hoje Doutor 
Muricy) e a do Comércio (hoje Marechal Deodoro), conforme relatório de Taulois. Todas as outras se 
afastavam mais ou menos dessa direção e Taulois indicava os meios de endireitá-las, pedindo a 
desapropriação gradual por utilidade pública. Taulois foi indicando uma série de determinações no 
sentido de deixar todas as ruas da cidade retas, mantendo um "paralelismo” com as demais. Ruas 
como do Comércio, Fogo (São Francisco), Graciosa (Barão do Serro Azul) e outras modificam seu 
traçado para apontar para uma cidade com forma regular, quadrilátera, com cruzamentos em ângulos 
retos e bem definidos, já denotando alguma preocupação com a circulação dentro da malha urbana. 

http://www.curitiba-parana.net/historia.htm
http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/planejamentourbano
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Desenvolve-se, em 1895, o primeiro Código de Posturas32, que correspondente 

à atual Lei Orgânica do Município e Plano Diretor. Nessa época, o calçamento das 

ruas centrais de Curitiba é a mais importante obra pública (CURITIBA EM DADOS, 

2009, p. 148).  

Por meio do Código de Posturas33, estabelecem-se diretrizes que norteiam a 

organização urbana da cidade, a começar pela “[...] limpeza da cidade, segurança e 

higiene até onde e como deveriam funcionar o comércio, as fábricas, as oficinas e as 

casas de jogos e divertimentos” (IPPUC, 2016). Com a elaboração desse Código de 

Posturas, iniciava-se nova fase em Curitiba e realizavam-se alterações em sua 

infraestrutura, o que possibilitava sua modernização urbana. 

Na vigência de 180034 a 194035, destacam-se fatos importantes, como “[...] 

implantação de infraestrutura de saneamento com a canalização do rio Ivo, a 

retificação do rio Belém e a inauguração do Passeio Público, o primeiro parque de 

Curitiba”. Com olhar voltado ao futuro, visando o progresso da cidade, largas 

avenidas foram construídas (IPPUC, 2016).  

Entre 1890 a 1896, triplicou a população de Curitiba, que recebeu em torno de 

28.000 imigrantes. No período de 1907 a 1914, chegaram mais 27.000, contribuindo 

para o progresso econômico, social, cultural da cidade, o que possibilitou muitas 

transformações. Vale ressaltar que esses imigrantes, em sua maioria, eram poloneses 

(IPPUC, 1997, p. 54).  

Em 1919, desenvolve-se o novo Código de Posturas, com o intuito de melhorar 

a infraestrutura urbana da cidade, tendo como ponto central “[...] a circulação de 

veículos, a sinalização e os estacionamentos”. Também há a prolongação das ruas 

Marechal Floriano Peixoto e XV de Novembro (CURITIBA EM DADOS, 2009, p. 150).   

Já na década de 1940, a produção cafeeira inicia-se no norte do estado do 

Paraná e começa a fazer parte de suas atividades econômicas, tornando-se o maior 

                                                                                                                                                           
Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/primeirostracos>. Acesso em: 12 set. 
2016. 
32

 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Curitiba em dados – 2009/coord. de 
Lourival Peyerl. Curitiba: IPPUC, 2009. 504p. 
33

 Disponível em: <http://www.ippuc.org.br/>. Acesso em: 15 set. 2016. 
34

 Segundo o Censo, em 1920, Curitiba tem 78.986 habitantes, 11.819 edifícios, sendo 11.609 
domicílios e 210 para fins de trabalho. Em 1928, Curitiba possuía 45 edifícios públicos, 30 igrejas, 240 
ruas com denominação oficial, 13 alamedas, 23 avenidas, 25 praças, 10 largos e 10 travessas. 
Inaugurado o Hospital de Isolamento e Desinfetório Central, que em 1959 passa a chamar-se Hospital 
Oswaldo Cruz, no atual bairro Alto da XV. Ainda com uma torre e cercada por belos jardins, a Igreja do 
Bom Jesus do Cabral assiste à neve de 1928 em Curitiba (CURITIBA EM DADOS, 2009, p. 150). 
35

 Na década de 1940, Curitiba era uma cidade de aproximadamente 127 mil habitantes (IPPUC, 1997, 
p. 58). 

http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/primeirostracos
http://www.ippuc.org.br/
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produtor de café do país, sendo a atividade econômica mais importante desse 

período, o que favoreceu novos investimentos e acarretou em mudanças no perfil 

demográfico36 da cidade de Curitiba, como também em sua organização referente ao 

espaço urbano (IPPUC, 1997, p. 58). 

Registra-se em 1943 a criação do Plano Agache37, também conhecido como 

Plano Diretor de Urbanização de Curitiba, que marcou formalmente o início do 

planejamento urbano em Curitiba. O Plano norteava o planejamento da cidade, 

ordenando seu crescimento, “[...] com ênfase no tráfego e no zoneamento das 

funções urbanas”, determinando modificações urbanas necessárias (IPPUC, 

2016). 

Na década de 1970, a Região Metropolitana de Curitiba apresentou os maiores 

índices de crescimento populacional do Paraná38, havendo uma periferização da 

população curitibana, proveniente de um preço mais acessível da terra nessas áreas, 

pois ao contrário na capital, os preços dos terrenos só aumentavam (COHAB; IPPUC, 

2007, p. 7-8)39. 

Segundo Rosa (1999, p. 59-60), a composição e ampliação da Região 

Metropolitana40 surgiu a partir do desaquecimento da atividade cafeeira e o cultivo de 

                                                 
36

 No início da década de 1950, momento em que o Paraná tinha o seu desenvolvimento impulsionado 
pela cultura cafeeira, Curitiba contava aproximadamente com 180.000 habitantes (IPPUC, 1997, p. 60).  
37

 A Prefeitura de Curitiba contratou uma empresa para elaborar um plano urbanístico para a cidade. A 
escolha recaiu sobre a firma paulista Coimbra Bueno & Cia., que por sua vez encomendou o plano ao 
arquiteto francês Alfred Agache (IPPUC, 1997, p. 58). 
38

 Em 1970, viviam nessas áreas 13,33% do total de habitantes da RMC e em Curitiba 67,52%, em 2000 
estes municípios participavam com 30.68% da população da região e Curitiba com 57,34%. Em 2000, a 
mancha urbana formada por Curitiba e municípios limítrofes representava 88,01% da população da 
RMC. A Região Metropolitana de Curitiba apresentou na década de 70 os maiores índices de 
crescimento populacional em relação à do estado do Paraná e do Brasil (COHAB/PPUC, 2007, p. 7-8). 
Disponível em: 
<http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/DOC_IPPUC_Habitacao_Regul_Fund_APP_final.pdf>. 
Acesso em: 01 out.16.  
39

 Plano Municipal de Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente (COHAB/IPPUC, 
2007, p. 7-8). Disponível em: 
<http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/DOC_IPPUC_Habitacao_Regul_Fund_APP_final.pdf>. 
Acesso em: 01 out. 2016. 
40

 A configuração inicial da RMC, quando da sua criação pela Lei Complementar Federal n.º 14/73, 
compreendia 14 municípios: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, 
Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, 
Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais.  
Essa configuração manteve-se até a década de 90, quando começam a ocorrer os primeiros 
desmembramentos de municípios metropolitanos: Fazenda Rio Grande é criado em 28 de janeiro de 
1990 (desmembrado de Mandirituba); Tunas do Paraná em 30 de abril de 1990 (desmembrado de 
Bocaiúva do Sul); Itaperuçu em 09 de novembro de 1990 (desmembrado de Rio Branco do Sul); e, em 
18 de março de 1992, Pinhais (desmembrado de Piraquara). 
Os limites do território metropolitano, entretanto, só são alterados em 1994 pela Lei Estadual n.º 
11.027/94. Foram incluídos os municípios de Cerro Azul, Doutor Ulysses (desmembrado de Cerro Azul 
em 20 de novembro de 1990), Quitandinha (desmembrado de Contenda e de Rio Negro em 13 de 

http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/DOC_IPPUC_Habitacao_Regul_Fund_APP_final.pdf
http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/DOC_IPPUC_Habitacao_Regul_Fund_APP_final.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
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grandes plantações de soja, utilizando a mecanização e técnicas agrícolas 

inovadoras, que substituíam a mão de obra e faziam com que muitos trabalhadores 

perdessem seus empregos, deixando o campo41 e buscando as grandes capitais para 

trabalhar, principalmente no setor industrial, setor este em plena expansão no Estado 

do Paraná na década de 1970. 

Com a expansão do setor industrial no Paraná em 1970, ocorre o projeto de 

criação da Cidade Industrial de Curitiba – CIC42, que atraiu investimentos, visando 

a instalação de indústrias não poluentes (IPPUC, 2016). 

Segundo Rosa (1999, p. 67-68), com a urbanização de Curitiba e Região 

Metropolitana, muitas pessoas não conseguiram conquistar seu pedaço de chão ou 

uma colocação no mercado de trabalho, originando problemas de miséria e pobreza, 

que se alastraram aos dias de hoje, apresentando um quadro de exclusão de uma 

boa parte da população. Referente ainda à urbanização da Região Metropolitana, 

ocasionaram-se problemas ambientais “[...] determinados pelas ocupações urbanas e 

outras atividades de uso sobre as áreas reservadas aos mananciais de água potável”, 

o que comprometeu o fornecimento de água de Curitiba e região, colocando “[...] sob 

riscos a população moradora nestas áreas sujeitas a inundações, desmoronamentos 

e doenças, gerando condições de comprometimento de sustentabilidade da cidade e 

da região”, problemas estes ainda presentes atualmente. Estabeleceu-se, por meio 

dos órgãos responsáveis pelo planejamento urbano, que o fornecimento de água para 

o abastecimento público atribuía-se à parte leste de Curitiba e Região Metropolitana, 

reconhecendo a legislação vigente43 na época. 

                                                                                                                                                           
junho de 1961) e Tijucas do Sul. Em 1995, os contornos da RMC são mais uma vez expandidos pela 
Lei Estadual 11.096/95, com a inserção de Adrianópolis (desmembrado em 25 de julho de 1960 de 
Bocaiúva do Sul). Registra-se nesse mesmo ano o desmembramento de Campo Magro do município 
de Almirante Tamandaré (11 de dezembro de 1995). A inclusão de Agudos do Sul (desmembrado de 
Tijucas do Sul em 25 de julho de 1960) pela Lei Estadual 12.125/98 marca a última alteração da 
década de 90. O território da RMC permanece com 25 municípios até a inserção da Lapa, por meio da 
Lei Estadual 13.512/2002. E, em 2011, por meio da Lei Complementar Estadual n° 139/11, os 
municípios de Campo do Tenente, Piên e Rio Negro também foram incluídos na RMC (COMEC, 2016). 
41

 A região Norte do Paraná teve redução da população rural em 45%, passando de 2.523 mil 
habitantes para 1.388 mil, registrando uma variação absoluta negativa de 1.135 mil habitantes (IPPUC, 
1985, citado por ROSA, 1999, p. 60). 
42

 Lançada em 19 de janeiro de 1973, a CIC destinou-se à instalação de indústrias de pequeno, médio 
e grande porte, caracterizou-se por infraestrutura moderna com avançado sistema de 
telecomunicações e adequadas condições de transporte para os seus produtos, sendo preparada para 
atender ao mercado. A implantação das indústrias seguiu o padrão técnico e econômico dos polos 
industriais mais avançados, como indústrias de ponta, baseadas em alta tecnologia e elevados níveis 
de produtividade, objetivando atender à demanda do mercado interno e internacional (ROSA, 1999, p. 
61). 
43

 A legislação vigente que regulamenta o uso da região são as seguintes: 1) Lei n° 8935, de 7 de 
março de 1989 (Lei Estadual) – “Dispõe sobre os requisitos mínimos para águas provenientes de 

http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie13512-02.pdf
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As diretrizes do planejamento urbano de desenvolvimento: 

 

[...] destinado essa parte da Região Metropolitana, como reserva dos 
mananciais de abastecimento de Curitiba e região, o arcabouço legal vigente, 
garantindo a preservação e proteção desses potenciais de abastecimento 
hídrico, a legitimidade de prioridade de uso da região, foram reconhecidas por 
instituições internacionais financiadoras do Prosam – Programa de 
Saneamento Ambiental (ROSA, 1999, p. 69). 

 
 

 Segundo Rosa (1999), ressalta-se que mesmo assim, a Região Metropolitana 

de Curitiba foi definida privilegiadamente para o estabelecimento de um parque 

industrial na região, possibilitando “[...] a construção de uma montadora dentro da 

Bacia do Alto Iguaçu, principal manancial de abastecimento de Curitiba e região”. 

Segundo a autora: 

 

[...] o papel desempenhado pelo poder público
44

, ao assumir claramente a sua 
função de agente de desenvolvimento, privilegiando o capital privado, 
abdicando de sua função de proteger o interesse público, no caso, a proteção 
ao patrimônio natural, bem coletivo – as reservas de mananciais de 
abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba (ROSA, 1999, p. 69). 

 

No período de 1990 a 2000, Curitiba não para de crescer e desenvolver-se nas 

áreas de habitação, saúde, educação e transporte coletivo, mas o meio ambiente 

                                                                                                                                                           
bacias de mananciais destinados ao abastecimento público e adota providências”, no seu Art. 3° “São 
proibidas as instalações nas bacias de mananciais das seguintes atividades ou empreendimentos que 
possam vir a agravar o problema de poluição: I – Indústrias altamente poluentes; II – Parcelamento do 
solo de alta densidade”. 2) Lei n° 6938, de 31 de agosto de 191, no seu Art. 10 “A construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar, sob qualquer 
forma, degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente. “3) 
Portaria Normativa 01 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), de 04 de janeiro de 1990 – 
normatiza o licenciamento ambiental. 4) Resolução Conama 001 de 23 de janeiro de 1986 – estabelece 
critérios para a realização do estudo Prévio de Impacto Ambiental e RIMA. 5) Resolução 009 de 3 de 
janeiro de 1987 – regulamenta a Audiência Pública. Texto disponível na internet: 
http://www.sameck.com.br/Capital/curitiba, Curitiba Ecológica, em 10 mar. 1998, citado por Rosa (1999, 
p. 68). 
44

 A instalação dessa fábrica e a implementação das atividades econômicas agregadas ao seu 
empreendimento industrial representam para o desenvolvimento econômico do Paraná um incremento 
significativo na expansão do processo de industrialização do Estado. O Paraná venceu uma intensa 
disputa entre vários estados brasileiros pretendentes à instalação da fábrica. Cada Estado ofereceu 
diversas vantagens, mas a escolha feita pela direção dessa montadora recaiu sobre a Região 
Metropolitana de Curitiba, tendo em vista as vantagens oferecidas pelo Governo do Estado – isenções 
tributárias, infraestrutura, participação de capital local, inclusive público, em torno de 400 milhões, 
inclusão de adendo “verde” – a área destinada à instalação da fábrica estaria livre de poluição, 
constituindo-se em um “distrito industrial ecológico”. Além dessas vantagens, pesaram as condições 
estratégicas de localização da região escolhida, situada na rota do Mercosul e tendo proximidades com 
Porto de Paranaguá, facilitando as condições de exportação da produção para mercado internacional 
globalizado. Texto disponível na internet: http://www.samek.com.br/Capital/curitiba, Curitiba Ecológica, 
em 10 mar. 1998, citado por Rosa (1999, p. 69). 

http://www.sameck.com.br/Capital/curitiba
http://www.samek.com.br/Capital/curitiba
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ocupa a centralidade no planejamento. Destacam-se a criação da Universidade Livre 

do Meio Ambiente, a Unilivre, visando o desenvolvimento de programas de 

Educação Ambiental à população; a criação das “[...] APAs do Iguaçu, do Parque 

Municipal do Iguaçu, da Represa do Rio Passaúna e do Parque Municipal do 

Passaúna” (IPPUC, 2016). 

Em busca de novas ações para a capital, em 2014 houve a revisão do Plano 

Diretor45, o qual irá vigorar até 2024, no qual constam ações norteadoras ao 

desenvolvimento do município, com um olhar para o futuro. Segundo IPPUC (2016), 

esse Plano Diretor: 

 

[...] remete para uma cidade que estimula a moradia mais próxima do 
trabalho, do comércio, dos serviços e do lazer por meio da implantação de 
polos de desenvolvimento nos bairros, favorecendo os deslocamentos não 
motorizados e incentivando o estilo de vida saudável. Dentre os ajustes do 
novo Plano Diretor estão: Mobilidade urbana – extensão de eixos de 
transporte coletivo para cidades da região metropolitana; implantação de 
novos eixos de estruturação viária, transversais aos atuais eixos 
estruturantes, constituídos preferencialmente por sistema trinário, com 
densidade de ocupação média e priorização do deslocamento não motorizado 
com o redesenvolvimento regional. Macrozoneamento – definição dos valores 
brutos de habitações por hectare para as macrozonas e alteração das zonas 
visando priorização de ocupação para regiões dotadas de estrutura urbana e 
proteção de áreas ambientalmente frágeis. Mudanças climáticas - melhoria da 
drenagem do solo, em mitigação às chuvas intensas, e fortalecimento da 
Defesa Civil (IPPUC, 2016). 

  

Curitiba evoluiu nesses anos tanto em expansão como em planejamento 

urbano, mas com todos os investimentos realizados, ainda convive com graves 

problemas a serem solucionados, como racionamento de água, saneamento 

inadequado e ou inexistente em algumas regiões, o que ocasiona poluição dos rios, 

congestionamento do trânsito e a violência, que proporciona insegurança aos 

curitibanos e o surgimento de favelas e moradias em áreas de risco. 

Mesmo com todos os problemas de uma grande metrópole, a cidade de 

Curitiba46, capital do estado do Paraná, é uma cidade bem planejada, “[...] referência 

                                                 
45

 A Lei do Plano Diretor define a função social da cidade e da propriedade urbana, além de organizar o 
crescimento e o funcionamento do município. Consiste em um pacto sociopolítico da sociedade em 
direção a uma cidade mais humana, participativa, inovadora, inclusiva, funcional, sustentável e que 
ofereça qualidade de vida à população. Deve apresentar uma visão de futuro para as próximas 
décadas, orientando o desenvolvimento do município. A última revisão do Plano Diretor de Curitiba 
ocorreu em 2004. Pela legislação federal (Estatuto das Cidades/Lei 10.257 de 10 de julho de 2001), a 
revisão do Plano Diretor deve ocorrer a cada 10 anos. Disponível em: 
<http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor/>. Acesso em: 12 set. 2016.  
46

 Revista da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC (2015, p. 22-23). Disponível em: 
<http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/RMC/Revista_SET_2015.pdf>. Acesso em: 12 set. 2016. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor/
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/RMC/Revista_SET_2015.pdf
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nacional e internacional de planejamento urbano, programas ambientais e ações 

inovadoras em diversas áreas”, recebendo vários prêmios mundiais como cidade 

sustentável47. A cidade foi “eleita várias vezes pela Revista Exame como uma das 

melhores cidades brasileiras para fazer negócios”. É conhecida como Capital 

Ecológica, “possui parques e bosques municipais que protegem parte das matas 

ciliares através dos rios Barigui e Iguaçu” (COMEC, 2015, pp. 22-23). 

Segundo a Comec48, atualmente, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é 

composta por 29 municípios, que totalizam 3.223.836 habitantes e concentra 30,86% 

da população do Estado, sendo a oitava região metropolitana mais populosa do 

Brasil. Abrange uma área de 16.581,21 km², sendo a segunda maior região 

metropolitana do país em extensão. A região é cercada de áreas de proteção à 

natureza e compõe-se de belas paisagens, sendo propícias para o desenvolvimento 

do turismo rural, ecológico e de esportes radicais (COMEC, 2016). 

Curitiba é cidade polo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e localiza-se 

à leste do estado do Paraná, fazendo limite ao norte com o estado de São Paulo, ao 

sul com o estado de Santa Catarina, à leste com a Serra do Mar e à oeste com o 

segundo Planalto do estado do Paraná (COHAB; IPPUC, 2007, p. 5).  

Está localizada no primeiro planalto do Estado, na região sul do Brasil, a 945 

metros acima do nível do mar. Segunda dados (PARANÁ, 2016), a cidade apresenta: 

                                                 
47

 Em relação ao título de cidade sustentável, destaca-se que: em 2011, segundo o Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal (IFDM), Curitiba tinha o índice de 0,8678 (considerado no ranking de alto 
desenvolvimento por ser superior a 0,8 pontos). O estudo da federação das indústrias do Rio de 
Janeiro sobre a evolução socioeconômica das 5.565 cidades apontou que, em Curitiba, a melhor área 
é a da saúde, que obteve o índice de 0,9693. Já a área de Educação obteve 0,8294 e a área de 
empregos e rendas obteve 0,8048. Curitiba também foi considerada a única cidade da América Latina 
entre as 10 mais sustentáveis do mundo, pelo Institute Ethimosphere/2009. A capital paranaense 
também foi a 2ª cidade do mundo que mais reduziu a poluição do ar, segundo estudo feito por três 
satélites da Universidade de Tel Aviv (Israel), no período de 2002 a 2012. No ranking mundial, Houston 
(EUA) é a 1ª cidade que mais reduziu, com 30,8%, Curitiba em 2°lugar, com 26,2%, São Petersburgo 
(Rússia) em 3° lugar, com 23% e Estocolmo (Suécia) em 4° lugar, com 22,8%. [...] A capital 
paranaense já é reconhecida com o selo “cidade livre do analfabetismo”, do Governo Federal, e o 
número de analfabetos com mais de 15 anos de idade caiu de 3,38% para 2,13% da população em dez 
anos (2000-2010). Curitiba foi apontada pela Revista Forbes/2009 como a 3ª cidade mais “esperta” do 
mundo, título que traduz o município que se preocupa, de forma conjunta, em ser ecologicamente 
sustentável, com qualidade de vida e em possuir boa infraestrutura e dinamismo econômico COMEC 
(2015, p. 22-23).  
48

 Criada pelo governo do estado do Paraná em 1974, pela Lei Estadual n° 6. 517, para coordenar as 
ações de interesse público e planejar soluções conjuntas para as necessidades da Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC). Atualmente, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano do Paraná (SEDU), a Comec é responsável pelo planejamento e pela gestão do 
desenvolvimento integrado dos 29 municípios que compõem a região metropolitana. Disponível em: 
<http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=89>. Acesso em: 22 jul. 2016. 

http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=89


114 

 

 Clima subtropical com temperatura média no verão de 21°C e no inverno de 

13°C, com latitude 25° 25’ 40” Sul e longitude 49° 16’ 23” Oeste (SMMA, 2016); 

 Área territorial – 434,967 km²; 

 População – 1.893.997 habitantes (8ª cidade mais populosa do Brasil); 

 Densidade demográfica – 4.349,07 hab/km² (2016);49 

 52 m² de área verde por habitante; 

 100% de urbanização; 

 75 bairros (sendo o CIC o maior deles);50 

 Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM (2010) – índice superior de 0,823 

(considerando-se um índice elevado) (Tabela 4). 

 

 Tabela 4 – IDHM da cidade de Curitiba 

 
COMPONENTES DO IDHM 

 

 
MUNICÍPIO 

  
IDHM 

 
LONGEVIDADE 

 
EDUCAÇÃO 

 
RENDA 

  1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 
              

PARANÁ  0,507 0,65 0,749 0,679 0,747 0,83 0,298 0,522 0,668 0,644 0,704 0,757 
              

CURITIBA  0,64 0,75 0,823 0,728 0,796 0,855 0,476 0,655 0,768 0,755 0,809 0,85 
             

 Fonte: Atlas
51

 do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, IPEA, IJP, 2013). 

 

Curitiba constitui-se de ampla área verde, com cerca de 30 parques e bosques 

distribuídas pela capital. Sua área verde totaliza 82 milhões de m², obtendo o melhor 

índice de área verde do país, com 52 m² por habitante (SMMA, 2016). 

A construção dessas áreas faz parte de algumas medidas empreendidas ao 

longo do tempo, pensadas estrategicamente para criar reservas verdes e, assim, a 

preservação ambiental, saneamento, esporte e lazer, a fim de evitar que esses 

espaços vazios fossem loteados e provavelmente se tornassem espaços de possíveis 

enchentes (SMMA, 2016). Ainda segundo a Secretaria do Meio Ambiente:  

 

[...] alguns parques são lineares, ou seja, existem à medida que diversos 
deles se unem, ao longo dos grandes rios e em fundos de vale. Funcionam 

                                                 
49

 Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.phd?Município=80000&btOk=ok>. Acesso em: 21 
out. 2016. 
50

 CURITIBA EM DADOS (2016, p. 6). 
51

 Os dados utilizados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (ATLAS, 2013) foram extraídos 
dos Censos Demográficos do IBGE. 
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como barreiras naturais para impedir a ocupação indevida dessas áreas, 
sujeitas a enchentes, e para livrar os rios e córregos da degradação (como 
sua transformação em depósitos de lixo). Os lagos formados em alguns 
parques contêm naturalmente as enchentes porque funcionam como 
reguladores da vazão de suas águas (SMMA, 2016). 

 

Visando minimizar os efeitos nocivos da urbanização, a cidade de Curitiba 

conta com “[...] desenvolvimento dos programas de educação ambiental, das ações 

de fiscalização e monitoramento, da elaboração de legislação específica e de obras 

de infraestrutura”, além da construção de parques ao longo dos rios (SMMA, 2016). 

O sistema de saneamento básico de Curitiba, de acordo com o Instituto Trata 

Brasil52, mantém-se pelo quarto ano seguido, como a primeira entre as capitais no 

Ranking do Saneamento nas 100 Maiores Cidades. Os dados utilizados pelo Instituto 

Trata Brasil foram “[...] os últimos dados publicados pelo Ministério das Cidades no 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano-base 2014” 

(SANEPAR, 2016). 

As Tabelas 5 e 6 expressam o número de unidades atendidas e de ligações, 

referente ao atendimento de esgoto de Curitiba: 

 

Tabela 5 – Atendimento de esgoto segundo as categorias – 2015 

                                                                
    CATEGORIAS                                           UNIDADES                                    LIGAÇÕES 
                                                                    ATENDIDAS (1)   
 
Residenciais                      652.928                                   384.778 
Comerciais                        58.146                                     37.373 
Industriais                             809                                          805 
Utilidade pública                          2.520                                       2.493 
Poder público                          1.833                                       1.834 

Total                      716.236                                    427.283 

Fonte: Sanepar e outras fontes de saneamento (PARANÁ, 2016, p. 32). 

 

Referente ao consumo de água em Curitiba, segundo informações da Sanepar, 

varia por pessoa, em torno de 150 litros por dia, sendo que as barragens do Irai, 

Piraquara e Passaúna armazenam e abastecem o município (SMMA, 2016). 

O quadro expressa o número de unidades atendidas e de ligações, referente 

ao abastecimento de água de Curitiba (PARANÁ, 2016, p. 32). 

  

                                                 
52

 O Instituto Trata Brasil divulga seu tradicional “Ranking do Saneamento Básico nas 100 Maiores 
Cidades”, desde 2009, sempre com base nos dados informados pelas empresas operadoras de água e 
de esgoto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS) (SANEPAR, 2016).  
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Tabela 6 – Abastecimento de água segundo as categorias – 2015 

 
    CATEGORIAS                                         UNIDADES                                    LIGAÇÕES 
                                                                 ATENDIDAS (1)   
 

Residenciais                        701.010                                  430.054 
Comerciais                          61.315                                    40.206 
Industriais                            1.119                                      1.108 
Utilidade pública                            2.872                                      2.840 
Poder público                            2.244                                      2.244 

Total                         768.560                                   476.452 

Fonte: Sanepar e outras fontes de saneamento (PARANÁ, 2016, p. 32). 

 

 

4.2 SISTEMA DE ENSINO DE CURITIBA 
 

A Prefeitura de Curitiba tem suas primeiras ações na esfera educacional na 

década de 50. Segundo Costa (2007, p. 7-12), as primeiras ações que organizaram a 

educação no município foram Lei n° 1.127, de 1955, criação da Seção de Educação e 

Cultura, dentro do então Departamento de Educação, Cultura e Turismo; Lei n° 1.741, 

de 1959 que altera a nomenclatura Seção de Educação e Cultura para Serviço de 

Educação e Cultura; Lei n° 2.323, de 1963, que estabelece a Diretoria de Educação e 

Recreação Pública, como parte do Departamento de Educação, Saúde e Recreação, 

e, pelo Decreto nº 1.273/1963, há a criação da primeira Unidade Escolar do Município, 

denominada Centro Experimental Papa João XXIII (oficialmente Grupo Escolar). A 

partir de então, o sistema de ensino público municipal começa a compor-se envolvido 

num conjunto de mudanças estruturais na cidade de Curitiba, iniciando a trajetória do 

Ensino Municipal de Curitiba.  

A construção das escolas era de responsabilidade da prefeitura, mas a 

nomeação de professores realizava-se pelo Estado, que atendia à área educacional. 

Despontava, assim, a necessidade de se criar uma Rede Municipal de Ensino que 

atendesse às necessidades mais pontuais de cada comunidade. Curitiba passa a ter 

maior autonomia no ensino primário, conforme demonstra-se na fala do prefeito Ivo 

Arzua (2006 apud COSTA, 2007, p. 10): 
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[...] até então as escolas eram estaduais, mas, a partir daí, a Prefeitura 
passou a ter o seu magistério primário, e a própria Prefeitura nomeava os 
professores. E nós criamos o João XXIII, a Escola Isolda Schmid

53
, a Escola 

da Nossa Senhora da Luz...[...].
54

 

 

Conforme a Lei n° 2.564, de 1965, o Departamento de Educação, Saúde e 

Recreação passa a intitular-se Departamento do Bem-Estar Social e a Diretoria de 

Educação estrutura-se em “Seções de acordo com as novas unidades de ensino que 

foram sendo criadas” (COSTA, 2007, p. 14). 

No governo do prefeito Omar Sabbag (1967-1971), Costa (2007, p. 18-23) 

relata que se inicia o funcionamento do Grupo Escolar Nossa Senhora da Luz e são 

construídas outas55 unidades educacionais. Inicia-se, em 1968, a Educação Especial 

em Curitiba, instituindo-se uma Classe Especial na Escola Isolda Schmid, a fim de 

atender educandos deficientes, com vistas a instituir-se, assim, a Educação Especial56 

em Curitiba. 

Em 1968, “[...] a realidade da Rede Municipal começa a se estabilizar, com a 

elaboração do primeiro Plano de Educação” (COSTA, 2007, p. 24). 

Em virtude de reorganização administrativa no ano de 1979, do Departamento 

do Bem-Estar Social, este dividiu-se, originando o Departamento de Desenvolvimento 

Social e o Departamento de Educação. Desse modo, o Departamento de Educação 

subsidiou a Rede Municipal de Ensino (COSTA, 2007, p. 47). Referente ao 

Departamento de Desenvolvimento Social, este encarregou-se da administração das 

creches (COSTA, 2010, p. 16). 

Reformas administrativas ocorreram e transformaram Departamentos em 

Secretarias, por meio da Lei 6.817 e do Decreto 223/86, o Departamento de 

Educação passou a ser designado Secretaria Municipal da Educação. Foi instituída a 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, que exercia funções do 

Departamento anterior, dentre eles, o atendimento às creches (COSTA, 2010, p. 34).  

                                                 
53

  A Escola Isolda Schmid passou a se chamar Emiliano Perneta e atualmente denomina-se Herley 
Mehl (COSTA, 2007, p. 14).  
54

 Grupo Escolar Papa João XXIII é de 1963, o Grupo Professora Isolda Schmid de 1966 e Centro 
Educacional da Vila Nossa Senhora da Luz de 1967 (COSTA, 2007, p. 14). 
55

 Ginásio Albert Schweitzer, 1968: Grupo Escolar Monteiro Lobato, 1969, Escola Municipal Julia 
Amaral Di Lenna, 1969, Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesserolli, 1970, Escola Municipal 
Prefeito Omar Sabbag, 1970, Escola da Planta Santa Amélia, atual Municipal Graciliano Ramos, 1971, 
e Grupo Escolar da Vila Nova Esperança, atual Escola Municipal Anísio Teixeira, 1971. 
56

 Ele passaria de uma Seção de Classes Especiais, dentro da Divisão de Educação do Departamento 
do Bem-Estar Social, em 1970, para se tornar um Serviço de Educação Especial, dentro do 
Departamento de Educação, em 1979 (COSTA, 2007, p. 18). 
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Nesse processo, muitas pessoas contribuíram para o desenvolvimento da 

Rede Municipal de Educação de Curitiba57, em prol de uma educação de qualidade, 

mais igualitária para os educandos; uma formação cidadã. 

A Rede Municipal de Curitiba continua desenvolvendo-se e atualmente possui58 

205 Centros Municipais de Educação Infantil, 185 escolas, 41 Faróis do Saber, 4 

bibliotecas, não incluídas as Bibliotecas Escolares, que funcionam nas dependências 

das Escolas Municipais, 2 Gibitecas, 1 Centro de Capacitação, 8 Centros Municipais 

de Atendimento Especializado, 75 Centros de Educação Infantil contratados e 10 

Núcleos Regionais da Educação, totalizando 531 estabelecimentos na Rede 

Municipal de Ensino.  

A Tabela 7 apresenta o número com percentual de matrículas, por 

dependência administrativa, segundo o nível e modalidade de Ensino em Curitiba, no 

ano de 2015. Os dados são referentes a 2015, pois são realizados mediante o Censo 

Escolar. O breve relato dos acontecimentos na formação da Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba, descrito anteriormente, é percebido nesse quadro atual, pois se 

verifica que o investimento do Ensino Municipal sempre buscou prioritariamente 

atender à demanda da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) e do 

Ensino Especial. 

  

                                                 
57 Rede Municipal de Ensino de Curitiba é uma nomenclatura usada nos documentos oficiais da 

Prefeitura de Curitiba. 
58

 Fonte: SME/Coordenadoria de Estrutura e Funcionamento e Departamento de Planejamento e 
Informações – 1993 a 2016. Elaboração: SME Departamento de Planejamento e Informações.  
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Tabela 7 – Número e percentual de matrículas por dependência administrativa, segundo 
nível/modalidade de ensino, em Curitiba – 2015 

 % DE MATRÍCULAS / DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

NÍVEL / MODALIDADE DE ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

 ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 102 0,3 0 0,0 23.903 61,2 15.035 38,5 39.040 100,0 

EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-

ESCOLA) 

13 0,0 0 0,0 11.577 40,7 16.861 59,3 28.451 100,0 

ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS 

INICIAIS) 

 0,0 0 0,0 82.894 70,2 35.143 29,8 118.037 100,0 

ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS 

FINAIS) 

438 0,4 69.031 68,5 6.718 6,7 24.630 24,4 100.817 100,0 

ENSINO MÉDIO 1.951 2,5 55.733 71,1 0 0,0 20.745 26,5 78.429 100,0 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (NÍVEL 

TÉCNICO) 

2.441 11,4 5.162 24,1 0 0,0 13.856 64,6 21.459 100,0 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (FUNDAMENTAL) 

0 0,0 6.987 65,1 2.528 23,6 1.210 11,3 10.725 100,0 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (MÉDIO) 

14 0,2 7.476 86,6 0 0,0 1.138 13,2 8.628 100,0 

ENSINO ESPECIAL CLASSES 

COMUNS 

0 0,0 129 2,6 1.528 31,3 3.226 66,1 4.883 100,0 

ENSINO ESPECIAL CLASSES 

EXCLUSIVAS 

12 0,3 1.225 28,7 2.472 57,9 564 13,2 4.273 100,0 

Fonte: MEC/INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica – 2015. Elaboração: SME/Departamento de 
Planejamento e Informações.  

 

A Rede Municipal de Ensino de Curitiba é composta por dez núcleos 

regionais59, conforme Figura 3: NRE Bairro Novo, NRE Boa Vista, NRE Boqueirão, 

NRE Cajuru, NRE CIC, NRE Matriz, NRE Pinheirinho, NRE Portão, NRE Santa 

Felicidade e NRE Tatuquara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 O Núcleo Regional de Educação é a unidade organizacional da Secretaria Municipal da Educação 
responsável pela operacionalização e pelo controle das atividades descentralizadas do nível central. 
Na Secretaria Municipal da Educação, os dez núcleos reportam-se diretamente à Superintendência 
Executiva. Disponível em: <http://www.cidadedoconhecimento.org.br>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
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                 Figura 3 – Núcleo Regional de Educação 

 
                Fonte: IPPUC, 2016. 

 

Na Tabela 8, apresenta-se o número de CMEIs, Escolas Municipais e o 

Número de Centros de Educação Infantil Conveniados por NRE. 
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Tabela 8 – Número de CMEIs, Escolas Municipais, Número de Centros de Educação Infantil 
Conveniados por NRE (2016) 

NRE Número de CMEIs Número de Escolas Número de Centros de 
Educação Infantil 

Conveniados 

Bairro Novo 24 19 4 
Boa Vista 25 25 11 
Boqueirão 23 21 11 
Cajuru  24 20 12 
CIC

60
 43 27 10 

Matriz 5 7 12 
Pinheirinho 15 20 6 
Portão 14 15 4 
Santa Felicidade 14 16 2 
Tatuquara 18 15 3 
10 (total) 205  185  75  

Fonte: SME/Coordenadoria de Estrutura e Funcionamento e Departamento de Planejamento e 
Informações – 1993 a 2016. Elaboração: SME Departamento de Planejamento e Informações.  
 

 

Para atender a toda essa demanda da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, 

foi necessário ampliar o quadro de profissionais da educação. De acordo com os 

dados do Núcleo de Recursos Humanos da SME, os dados de julho de 2016 

demonstrados no quadro abaixo expressam o número de profissionais, admitidos via 

concurso público, por meio de prova escrita, didática e psicológica (Tabela 9). 

 

      Tabela 9 – Número de profissionais do Magistério na RME 

 
      Fonte: NRHIII – Recursos Humanos da SME

61
 (2016). 

 

                                                 
60

 O NRE-CIC é o maior, pois abrange o maior número de CMEIs e escolas. 
61

 Assistência Pedagógica – Profissionais do Magistério readequados (possuem alguma restrição de 
ordem médica) com a atribuição de assistir à equipe pedagógico-administrativa, prestar informações e 
realizar atividades de sua competência, para garantir a efetivação do projeto político-pedagógico. A 
atuação nas tarefas típicas de assistência pedagógica deve atender à recomendação do ofício de 
readequação. 
Docência I – Professores que atuam em Educação Infantil e no 1º ao 5º ano. 
Docência II – Professores que atuam do 6º ao 9º ano (matemática, português, inglês, história, 
geografia, educação física, educação artística, ciências) pedagogia escolar – Articular as ações 
pedagógicas na escola, na relação escola x família e escola x comunidade. Orientar e assessorar as 
equipes das unidades, aprimorando o processo ensino e aprendizagem, com vistas à permanente 
melhoria da qualidade de ensino. Assessorar as equipes da escola, nos processos de gestão, e 
implementar as políticas educacionais e as contidas no projeto. 

Ainda sem Curso 

Superior

Com Curso 

Superior

Com Pós-

Graduação
Com Mestrado Com Doutorado

Área ESPECIAL Nível I Nível II Nível III Nível IV Total geral

ASSISTENCIA PEDAGOGICA 10 66 201 4 281

DOCENCIA I 96 4049 4731 76 3 8955

DOCENCIA II 584 873 72 4 1533

PEDAGOGIA ESCOLAR 132 1018 78 8 1236

Total geral 106 4831 6823 230 15 12005



122 

 

Pelo quadro, percebe-se que pouco mais da metade dos docentes possui a 

graduação mais a especialização, mas que ainda há um número bem expressivo de 

profissionais que possui somente o curso superior. 

Os níveis da carreira docente determinam-se mediante sua titulação, uma vez 

que a Prefeitura de Curitiba dispõe de um Plano de Carreira62, que incentiva e valoriza 

seus profissionais, à medida que oportuniza crescimento profissional, por meio de 

crescimento vertical que se refere à passagem de um nível superior para outro e o 

crescimento horizontal, que consiste no avanço de uma referência a outra, dentro do 

mesmo nível em que se encontra. Ambos os crescimentos ocorrem mediante a 

disponibilidade orçamentária, expressa em número de vagas. Dessa forma, aprimora-

se o ensino de Curitiba (CURITIBA, 2001, p. 4). 

Pela Tabela 10, é possível verificar a evolução da educação na Rede Municipal 

de Ensino de Curitiba, a qual alcançou o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB63) de 6,3, em 2015. 

 

Tabela 10 – Taxa do IDEB em Curitiba 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

4,7 5,1 5,7 5,8 5,9 6,3 

 

Fonte: INEP
64

 (2016).   
 

 

É possível verificar que a capital de Curitiba apresenta um crescimento em 

relação à qualidade de Ensino, pois busca a cada ano superar desafios na busca de 

uma educação de qualidade às crianças curitibanas. 

 

 

 

 

                                                 
62

 A Lei n° 10.190, de 28 de junho de 2001, institui o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, 
apresentando em seu Capítulo IV sobre o crescimento horizontal, vertical e a qualificação profissional. 
Disponível em: <http://rh24h.curitiba.pr.gov.br/Documentos/lei10190.pdf>. Acesso em: 24 ago.2016. 
63

 O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e 
médias de desempenho nas avaliações do Inep, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) e a Prova Brasil. O índice foi criado em 2007 e tem divulgação de forma bienal. Disponível em: 
<http://www2.mppr.mp.br/cid/curitiba.pdf>. Acesso em: 02 set. 2016. 
64

 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download>. Acesso em: 07 
out. 2016. 

http://rh24h.curitiba.pr.gov.br/Documentos/lei10190.pdf
http://www2.mppr.mp.br/cid/curitiba.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download


123 

 

4.2.1 A Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Curitiba 
 

 

Dentre as ações previstas referente à Educação Ambiental, estão os projetos, 

os programas e as ações elaboradas pela Secretaria Municipal da Educação (SME) e 

pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), que têm como base as 

determinações estabelecidas nas conferências internacionais e na Lei 9795/1999, que 

dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (CURITIBA, 2016b), a fim de atender às indicações da DCNEA (2012). 

Ressalta-se que a Secretaria Municipal de Educação (SME): 

 

[...] enquanto poder público, é grande consumidor de recursos naturais, tem 
papel importante na promoção de padrões de produção e consumo 
ambientalmente sustentáveis e deve servir de exemplo na redução de 
impactos socioambientais negativos com origem na atividade pública 
(CURITIBA, 2016b). 

 

Essa preocupação da SME reforça a ideia de que todos – entidades públicas e 

privadas – seja em caráter formal ou informal, devem estar unidos numa mesma 

proposta de melhoria, para um mundo mais sustentável e igualitário. 

Considerando a Diretriz Curricular Nacional (DCNEA, 2012) que trata dos três 

eixos da Educação Ambiental, passa-se a considerar a caracterização do sistema de 

ensino da Rede Municipal de Ensino de Curitiba a partir dos três eixos: espaço físico, 

currículo, gestão escolar. 

 

4.2.1.1 Ações no espaço físico da escola e seu entorno 
 

 

Referente ao desenvolvimento de programas, projetos e ações relacionadas à 

Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, está descrito de 

maneira sistematizada no Quadro 6, no estudo realizado por França (2015). 
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Quadro 6 – Evolução temporal dos programas, projetos e ações educativas de Educação Ambiental 

 

Fonte: França (2015). 

 

O Programa Olho d’água, desenvolvido em 1994, o Programa Sustentabilidade 

Mais Tempo de Vida, Maratona Infantil e Juvenil da Sustentabilidade e o Projeto 

Bosque Escola, desenvolvidos em 2013, têm continuidade em 2016. O projeto Água – 

Economizar faz sentido e o Projeto Guarda-Rios de Curitiba são de 2016. 

 

a) Programa Sustentabilidade Mais Tempo de Vida 

 

 O Programa Sustentabilidade Mais Tempo de Vida desponta fundamentado 

na regulamentação e segue o que determinam as políticas públicas atuais, como: 
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Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental, instituída em 2012, a Política 

Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental do estado do 

Paraná, instituída pela Lei 17.505, de 2013 (CURITIBA, 2016b).  

 Esse programa visa, por meio do processo educacional, desenvolver uma 

consciência socioambiental e colaborar para formar “[...] cidadãos conscientes, 

comprometidos com a sustentabilidade da vida e do planeta”. Esse Programa “[...] é 

um conjunto articulado de projetos e ações para as unidades educacionais, Núcleos 

Regionais e Departamentos”. O Projeto de Resíduos Sólidos na Instituição Pública 

integra o referido Programa, cujo objetivo é “[...] desenvolver novos hábitos e atitudes 

por meio da prática de descarte e destinação correta dos resíduos sólidos secos e 

resíduos orgânicos” (CURITIBA, 2016b). 

 

 
b) Maratona Infantil e Juvenil da Sustentabilidade 
 
 
 A Maratona Infantil e Juvenil da Sustentabilidade é uma ação educacional 

promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e refere-se a um “[...] 

conjunto de atividades ecológicas, culturais e recreativas sobre biodiversidade, 

resíduos sólidos e recursos hídricos e suas inter-relações”. Essa proposta 

metodológica ocorre de março a dezembro e envolve os educandos das unidades 

educacionais participantes, estendendo-se aos escoteiros, cujo objetivo é “[...] à 

adoção de práticas sustentáveis no cotidiano” (CURITIBA, 2016c). 

 
 
c) Bosque Escola 
 
 
 O Bosque Escola é um projeto educacional também promovido pela 

Secretaria Municipal do Meio ambiente (SMMA), o qual é uma ferramenta que 

propaga conceitos e práticas de educação para a sustentabilidade, estimulando a 

realização de atividades nos bosques públicos. Esses espaços são considerados 

como “[...] preciosas ferramentas didáticas”, pois possibilitam aos educandos estar em 

contato bem próximo com a natureza, sentindo-se pertencentes desses espaços 

(CURITIBA, 2014b).  

 Os conteúdos só têm sentido para aquele que aprende quando se estabelece 

a relação do porquê aprender, dessa forma, os conceitos explorados têm maiores 
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chances de serem assimilados, difundidos e colocados em prática de maneira 

positiva, transformadora, respeitando a vida em todos os espaços e toda criação. 

Conciliando “[...] uso e conservação, o projeto estimula a apropriação do ambiente 

natural por parte da população e sua gestão compartilhada com o poder público”. Os 

bosques são espaços de preservação da biodiversidade e constituem-se em uma “[...] 

preciosa ferramenta didática” na divulgação de conceitos e práticas ambientais 

(CURITIBA, 2014b). 

 O projeto tem como objetivo “[...] estimular o entendimento das crianças, dos 

jovens e da comunidade sobre a importância das áreas verdes urbanas para a 

qualidade de vida nas cidades” (CURITIBA, 2014b). 

 No Guia do Educador do projeto Bosque Escola constam muitas práticas 

sugeridas para se trabalhar conceitos e princípios ambientais (CURITIBA, 2014b). 

 

 
d) Programa Olho d’água 
 
 

Dependemos da água para nossa sobrevivência. Apesar de Curitiba ter uma 

capacidade hídrica suficiente, a qualidade de suas águas está prejudicada em virtude 

de “[...] uma infraestrutura de esgotamento sanitário precária, ocupações irregulares 

nas margens dos rios, presença de lixo, entre outros”. Diante desses fatos, é 

necessário que a população compreenda a importância desse recurso natural para a 

vida (SMMA, 2016). 

O Programa Olho d’água, criado em 1994 e ganhador do prêmio Mercocidades 

Ciência e Tecnologia, em 1999, devido a “[...] seu caráter inovador e pelo alto grau de 

replicabilidade”, retorna esse ano (SMMA, 2016).  

Ele pretende proporcionar o reconhecimento dos rios como bem de toda a 

humanidade, “[...] tendo a bacia hidrográfica como unidade representativa da 

realidade vivida pela comunidade escolar localizada na Bacia Hidrográfica do Rio 

Barigui”. Por meio do programa, oportuniza-se construir o conhecimento sobre essa 

Bacia Hidrográfica e estimular a participação individual e coletiva com relação a “[...] 

ações de conservação e recuperação da mesma num processo de promoção de 

cultura e cidadania” (SMMA, 2016). As linhas de ação do programa são:  

 

a) Monitoramento participativo da qualidade da água dos rios pela 
comunidade escolar e b) Formação de multiplicadores em Educação 
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Ambiental dirigida para a valorização dos rios da bacia do Barigui como 
patrimônio natural da comunidade (gestão participativa da bacia hidrográfica) 
(SMMA, 2016). 
 
 

Esse Programa, como processo educativo, incentiva os cidadãos a refletir, 

perceber sua importância e responsabilidade na conservação desse bem comum e 

transformar a realidade de forma positiva. “Esses pressupostos estão alinhados com 

os princípios definidos no Plano do Governo, que preconiza o contato permanente 

com a realidade social e participação ativa dos cidadãos na gestão sustentável da 

cidade” (SMMA, 2016). 

As atividades educativas ocorrem sob gestão da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (SMMA), por meio da Gerência de Educação Ambiental, mediante um 

processo organizado de atividades previamente estabelecidas, “[...] respeitando os 

princípios estabelecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente e as diretrizes 

ambientais estabelecidas pelo município” (SMMA, 2016). 

No decorrer do desenvolvimento das atividades propostas do referido 

Programa, os participantes fotografam, entrevistam moradores próximos à região na 

qual se realiza o monitoramento/a pesquisa, compondo materiais para a construção 

de conhecimentos sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Barigui. Esses dados coletados, 

além de estabelecerem informações essenciais “[...] para a análise das 

potencialidades e problemas da região e das expectativas de cada grupo de 

monitoramento, serão reunidos em uma publicação a ser elaborada e fornecida aos 

grupos de monitoramento ao final do Programa”. A execução dele é de 18 meses 

(nov. 15-abr. 17), com vigência de 24 meses (SMMA, 2016). 

São convidados a participar desse Programa docentes e educandos de 5°ano 

das escolas da RME de Curitiba, das seguintes Administrações Regionais: Boa Vista, 

Santa Felicidade, Pinheirinho, Portão, Matriz e Cidade Industrial de Curitiba (SMMA, 

2016). 

 

 
e) Água – Economizar faz sentido 

 

 A Campanha denominada Água – Economizar faz sentido visa a redução do 

consumo de água na Rede Municipal de Ensino (RME). Essa campanha teve início 

com “[...] ações desenvolvidas em algumas unidades educacionais pela 
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Coordenadoria de obras e projetos no ano de 2014 e no Centro de Formação 

Continuada”, após ter sido realizado um levantamento referente ao consumo de água, 

no qual se identificou 15 escolas com um consumo maior do que é previsto. 

Averiguações técnicas foram realizadas, as quais proporcionaram, aos gestores, 

informações sobre a utilização correta desse recurso de forma consciente, a 

necessidade de evitar desperdícios seja por falta de manutenção de válvulas, 

torneiras e ou tubulações, ou utilização incorreta (CURITIBA, 2016d). Com essas 

ações, houve redução no consumo de água, conforme indicado na Tabela 11.  

  

Tabela 11 – Demonstrativo da redução do consumo de água na RME 

REDUÇÃO EM M³ 

ANO  M³   ANO 

2013  5710   100% 

2014  4425   22,50% 

2015  2552   55,30% 

Fonte: Curitiba (2016d). 

 

Essa proposta tem continuidade, assumida pela Secretaria Municipal de 

Educação (SME), que “[...] convida todos os equipamentos65 a participar [...] 

desenvolvendo ações práticas e reflexivas para o consumo consciente deste recurso” 

(CURITIBA, 2016d). Justifica-se, portanto, a continuidade da campanha na Rede 

Municipal de Curitiba. 

 

 
f) Projeto Guarda-Rios de Curitiba 

 

O Projeto-Guarda-Rios de Curitiba66 pretende desenvolver um trabalho 

acompanhado por meio de uma proposta ecológica, cujo objetivo é “[...] conservar o 

planeta começando por nossa casa, nossa rua, nossa escola, nosso bairro, nossa 

cidade”. Acredita-se que é possível obter água limpa nos rios se as pessoas cuidarem 

das nascentes, córregos e riachos que desembocam nesses rios. Assim, Guarda-Rios 

é o nome escolhido para esse projeto, “[...] pois aquele que guarda também preserva, 

                                                 
65 Equipamento urbano, segundo a norma brasileira NBR 9284, é um termo que designa todos os bens 

públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 
funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e 
privados. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento_urbano>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
66

 Projeto Guarda-Rios de Curitiba. Fôlder impresso (2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ABNT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_p%C3%BAblico_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Utilidade_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presta%C3%A7%C3%A3o_de_servi%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento_urbano
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cuida, defende, conserva, protege, vigia, seja uma casa, um rio, um parque ou uma 

cidade”. Por meio de uma atividade educativa, busca-se despertar, em cada cidadão, 

tornar-se um guardião dos rios (FÔLDER, 2016). 

De acordo com Curitiba (2016a), para planejar a prática, é preciso reorganizar 

e otimizar espaços escolares. No espaço físico, os docentes podem realizar diversas 

atividades: 

  

[...] observação do ambiente; estudos de campo que envolvam coletas e 
utilização de materiais diversificados, entrevista com a comunidade, pesquisa 
e análise histórica de documentos que retratem a cultura local, registro por 
meio de imagens que viabilizem a compreensão da transformação dos 
diferentes ambientes pelo ser humano (CURITIBA, 2016a, p. 90). 

 

4.2.1.2 Organização curricular 
 

A Rede Municipal de Ensino de Curitiba atua imbuída no propósito da Boa 

Escola, ou seja, uma escola que oportunize direito ao acesso do saber elaborado a 

todos os cidadãos, um ensino de qualidade (CURITIBA, 2016a, p. 6)67.  

A escola tem como função social “[...] promover a aquisição e a produção do 

conhecimento”. Esse conhecimento a ser ensinado envolve “[...] o conhecimento 

científico, cultural e das práticas sociais”, organizando-se a partir do currículo, pois é a 

partir deste “[...] que se projetam e são desenvolvidas as ações efetivadas no 

processo ensino aprendizagem”. A Rede Municipal de Ensino de Curitiba optou em 

trabalhar com a nomenclatura ensino e aprendizagem, pois apesar de serem dois 

processos, cada qual com suas particularidades, estes convergem de forma articulada 

(CURITIBA, 2016a, p. 6).  

A Rede Municipal de Curitiba reorganiza o currículo, norteada pelo 

compromisso da oferta de uma educação de qualidade. A SME possibilita o acesso a 

esse documento, por meio do Portal68 Cidade do Conhecimento. O currículo da Rede 

Municipal de Ensino de Curitiba proveio de uma construção coletiva e democrática, 

que envolveu todos os profissionais da educação que participaram coletivamente na 

construção desse documento norteador, pois acredita na necessidade de uma 

                                                 
67

 Disponível em: 
<http://multimidia.cidadedoconhecimento.org.br/CidadeDoConhecimento/lateral_esquerda/menu/downl
oads/arquivos/10200/download10200.pdf>. Acesso em: 05 out. 2016. 
68

 Disponível em: <http://www.cidadedoconhecimento.org.br>. Acesso em: 05 out. 2016. 

http://multimidia.cidadedoconhecimento.org.br/CidadeDoConhecimento/lateral_esquerda/menu/downloads/arquivos/10200/download10200.pdf
http://multimidia.cidadedoconhecimento.org.br/CidadeDoConhecimento/lateral_esquerda/menu/downloads/arquivos/10200/download10200.pdf
http://www.cidadedoconhecimento.org.br/
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renovação curricular, que assegure o direito a uma aprendizagem de qualidade 

(CURITIBA, 2016a). 

A partir do ano de 2013, a Rede Municipal de Ensino de Curitiba inicia 

discussões para a reelaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) das escolas. 

Encontros, estudos, análise desse documento que já estava posto nas escolas 

ocorreram “[...] objetivando ultrapassar a visão de que esse é apenas um documento 

legal, mas representa a identidade da escola”. Nesses encontros, também se 

possibilitou a reflexão sobre o currículo escolar, documento norteador que coloca em 

ação todas as práticas educativas, possibilitando o acesso aos conhecimentos 

escolares (CURITIBA, 2016a, p. 7). 

Em 2014, deu-se sequência a essas discussões por meio da realização da 

Semana de Estudos Pedagógicos (SEP), que trouxe como tema “O que é uma Boa 

Escola”, cujo objetivo foi promover o acesso e o direito à educação de qualidade a 

todos e a universalização do saber (CURITIBA, 2016a, p. 7). 

A partir de 2015 iniciou-se um grupo de estudos com docentes participantes, o 

qual se desenvolveu por meio das seguintes discussões propostas: discussão 

conceitual sobre Currículo; Currículo e Projeto Político-Pedagógico; Currículo e 

Cultura Escolar; Políticas Curriculares recentes: Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais; Diagnóstico do Currículo em ação nas escolas. A SEP 2015 teve como 

temática: “Currículo em ação e o direito a aprendizagem”. Numa continuidade, 

realizou-se uma ampla discussão em nove grupos de estudos, refletindo sobre o 

trabalho pedagógico, proporcionada por esse instrumento (SME, 2016). Os objetivos 

e as metas desse estudo foram: 

 

[...] reestruturação do Currículo do Ensino Fundamental; realizar ampla 
discussão, tendo em vista a revisão do Currículo do Ensino Fundamental de 
Curitiba, considerando os princípios estabelecidos nesta gestão: gestão 
democrática, trabalho coletivo, autonomia, interesse público e equidade – 
como balizadores de suas ações; oportunizar reflexões e discussões sobre os 
princípios e pressupostos que norteiam a gestão da educação municipal de 
Curitiba, a fim de orientar a construção coletiva do PPP e das diretrizes 
curriculares municipais, que consolidem a intencionalidade de uma BOA 
ESCOLA. 

 

O currículo do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Curitiba 

foi gerado:  
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[...] atendendo as nossas necessidades de uma maior definição dos 
conteúdos, objetivos de aprendizagem e critérios de avaliação a serem 
trabalhados em cada ano do ciclo. Destacamos que a opção pelo trabalho 
com os conteúdos por ano se insere numa perspectiva integradora do 
conhecimento. A análise dos documentos curriculares precisa, portanto, 
compreender as relações entre as suas restrições e possibilidades de ação, 
ou seja, o que é viabilizado ou dificultado a partir deles (CURITIBA, 2016a, p. 
8). 

 

O trabalho com ciclos de aprendizagem possibilita a retomada de 

conteúdos/conhecimentos, pois há educandos que se apropriaram ou não em ano 

anterior durante o processo educativo, havendo a necessidade de sempre rever e 

reavivar o planejamento, para proporcionar a efetivação da aprendizagem. Assim, “[...] 

currículo, planejamento e avaliação são elementos indissociáveis do trabalho 

pedagógico” (CURITIBA, 2016a, p. 8). 

O documento, assim como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi 

organizado em quatro áreas do conhecimento: Linguagens (Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física); Matemática (Matemática); 

Ciências da Natureza (Ciências) e Ciências Humanas (Geografia, Ensino Religioso, 

História) disponível em cinco volumes (CURITIBA, 2016a). 

O volume 1 contempla os Princípios e Fundamentos: Princípio e Gestão da 

Boa Escola; Currículo; Planejamento; Avaliação; Educação em Tempo Integral; 

Educação Integrada; Modalidades: Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Especial; Temas Integradores: Direitos Humanos e Cidadania; Educação Ambiental; 

Tecnologias Digitais; e Áreas do Conhecimento (CURITIBA, 2016a).  

A Educação Ambiental apresenta-se no volume 1, segundo a Lei n° 9.795/99, 

que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, sendo:  

 

[...] um processo educativo, contínuo e permanente, que propicia em nível 
individual e coletivo, uma compreensão crítica das relações entre os 
diferentes sujeitos e o meio, permitindo ações conscientes e participativas 
fundamentadas em valores sociais, conhecimentos, habilidades atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum de todos de forma a construir uma sociedade sustentável (CURITIBA, 
2016a, p. 31).  

 
 

De acordo com a referida Lei, a Educação Ambiental está incluída, de forma 

articulada, em todas as áreas do conhecimento, níveis e modalidades do ensino, 

fazendo parte do processo educativo em caráter formal ou informal. A aprendizagem 
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deve oportunizar refletir e questionar sobre o modelo de desenvolvimento no qual nos 

inserimos, que está cada vez mais predatório e com tantas desigualdades sociais e 

econômicas (CURITIBA, 2016a, p. 31). 

Nesse volume 1, também se define a Educação Ambiental com base nas 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, tendo como referência 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, nos termos da 

proposta”, que: 

 
 
[...] a Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, 
responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com 
conhecimentos científicos e com reconhecimento dos saberes tradicionais, 
possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do meio 
ambiente natural ou construído no qual as pessoas se integram. A educação 
Ambiental avança na construção de uma cidadania responsável voltada para 
culturas de sustentabilidade socioambiental (CURITIBA, 2016a, p. 31). 

 

Segundo Curitiba (2016a, p. 31), a Educação Ambiental deve ser pensada, 

considerando o ser humano “[...] em suas relações e diversidades, valorizando 

conhecimentos, práticas e saberes sustentáveis”, a fim de buscar, coletivamente, 

formas para melhorar a qualidade de vida. Dessa forma, a escola deve propiciar, no 

dia a dia, a realização de ações na busca por um mundo mais sustentável, por meio 

de práticas educacionais para uma formação cidadã, que respeite “[...] direitos e 

diversidades humanas, além do uso racional dos recursos disponíveis por meio de 

práticas voltadas à redução do desperdício de água, energia, materiais, alimentos e 

gestão de seu espaço físico”, para nortear ações organizacionais e pedagógicas 

diárias. Portanto, a Educação Ambiental não é uma área isolada do conhecimento, 

mas deve permear todas elas, articulada aos conteúdos, de forma que as questões 

ambientais estejam presentes na construção do conhecimento e propiciem repensar 

ações diárias, na busca por uma vida melhor a todos: humano e natureza.  

No volume 5 – Área Ciências Humanas, Práticas de Educação Ambiental – 

está posto que o trabalho com as práticas de Educação Ambiental propicia maior 

aprofundamento dele e, assim, mais qualidade ao ensino, possibilitando aos docentes 

“[...] explorar, contextualizar e relacionar os conteúdos” de forma interdisciplinar. Para 

que esse trabalho integrado desenvolva-se, é necessário planejar, de forma clara e 

objetiva, possibilitando aos indivíduos a obtenção de novas maneiras de comportar-

se, refletir diante das questões que lhe são postas, a fim de permitir uma 
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conscientização e um novo modo de viver com equilíbrio ambiental (CURITIBA, 

2016a, p. 90).  

Segundo Sorrentino (1998), citado por Curitiba (2016a, p. 90), os educadores 

ambientais têm como grandes desafios: 

 

[...] resgate e o desenvolvimento de valores e comportamentos (confiança, 
respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade e iniciativa) e, 
de outro, o estímulo a uma visão global crítica das questões ambientais e a 
promoção de um enfoque interdisciplinar que resgate e construa saberes 
(SORRENTINO, 1998 apud CURITIBA, 2016a).  

 

A prática deve objetivar “[...] uma visão ética de responsabilidade pessoal e 

social em relação ao meio ambiente e a um futuro sustentável” por meio da 

elaboração de atividades que possibilitem o entendimento “[...] da rede de relações 

entre pessoas e organizações em seus ambientes naturais e contextos históricos, 

analisando os modelos de consumo baseados no crescimento e assumindo uma nova 

consciência de consumo” (SETÚBAL, 2015 apud CURITIBA, 2016a, p. 90). 

Torna-se desafiador contemplar a sustentabilidade no planejamento para ser 

debatido na Prática da Educação Ambiental, objetivando transformar a visão 

egocêntrica dos sujeitos, haja vista que atualmente a sociedade está cada vez mais 

consumista e individualista. Assim, “[...] pensar a prática contribui para formar sujeitos 

sustentáveis, capazes de avaliar a sua própria realidade e pensar em soluções que 

levem em consideração a interdependência entre as pessoas, comunidades e meio 

ambiente” (SETUBAL, 2015 apud CURITIBA, 2016a, p. 90). 

Desse modo, “[...] as Práticas de Educação Ambiental contribuem na busca 

pela solução dos problemas socioambientais”, pois os educandos são seres 

integrantes do espaço e podem ser também transformadores dele (CURITIBA, 2016a, 

p. 90). 

4.2.1.3 Gestão Escolar e o Pedagogo  
 

Em sua função, o pedagogo é um profissional de grande importância no âmbito 

escolar, pois sua prática está diretamente relacionada aos processos de ensino e 

aprendizagem. Para isso, esse profissional conduz uma prática pedagógica que 

necessita estar alicerçada teoricamente para subsidiar uma prática educativa de 

qualidade e transformadora, voltada a uma realidade que exige a retomada de valores 



134 

 

essenciais para uma formação cidadã, um tempo de grandes transformações 

tecnológicas e que caminha de forma muito acelerada a uma formação que desperte 

a criticidade frente aos desafios dos novos tempos. 

Portanto, esse profissional: 

 

[...] para orientar com sucesso a ação pedagógica na escola deve entender a 
linguagem dos novos tempos, ser crítico e criativo, perceber e respeitar a 
diversidade cultural, considerando sempre a organização de uma estrutura e 
de uma rotina para os encontros de reflexão com a comunidade escolar e a 
implementação e revisão constante do Projeto Político-pedagógico da escola, 
em conjunto com todos os seus segmentos (CURITIBA, 2012b, p. 10). 
 
 

Esse profissional, no contexto escolar, é “[...] responsável pela articulação, 

organização e transformação pedagógica da escola”. Assim, é preciso que ele “[...] 

planeje, decida, coordene, acompanhe, avalie e execute o trabalho pedagógico de 

forma a atender a todos os segmentos da escola, como organização aprendente” 

(FULLAN; HARGREAVES, 2000 apud CURITIBA, 2012b, p. 9-10). 

Assim, o pedagogo atua diretamente na formação docente e oportuniza a 

reflexão acerca das questões educacionais uma vez que os docentes analisam suas 

práticas e possibilitam o desenvolvimento de novas ações. 

A prática do pedagogo ocorre numa gestão democrática, na qual “[...] as 

pessoas da escola discutem, deliberam e planejam, solucionam problemas e os 

encaminham, acompanham, controlam e avaliam junto das ações voltadas ao 

desenvolvimento da própria escola”. Essas ações apoiam-se no diálogo, no respeito 

às opiniões diversas, tendo como princípios a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar (SOUZA, 2009 apud CURITIBA, 2012, p. 10). 

O desempenho do pedagogo na organização pedagógica escolar deve 

decorrer “[...] numa ação conjunta com a direção, o corpo docente e discente”, pois 

todos devem estar imbuídos numa mesma proposta para um desenvolvimento 

educacional de aprendizagem significativa (CURITIBA, 2012b, p. 11). 

Nessa perspectiva, de acordo com a gestão democrática:  

 
[...] a atuação do pedagogo, como agente articulador e transformador do 
trabalho coletivo na escola, centra-se na mobilização em prol da construção e 
efetivação do Projeto Político-pedagógico, proporcionando reflexões sobre o 
cotidiano escolar, a troca de experiências, o acompanhamento e a avaliação 
das ações executadas e a busca de alternativas que auxiliem o trabalho 
pedagógico para contribuir, dessa forma, com a viabilização das condições 
para a democratização plena do processo educativo (CURITIBA, 2012b, p. 
12). 



135 

 

 

O pedagogo e todos os profissionais envolvidos com a educação necessitam 

sempre rever sua prática e buscar uma formação que a alicerce. Dessa forma, 

realizar-se-á uma prática competente e comprometida com uma educação 

transformadora.  

A estrutura organizacional do Sistema Municipal de Ensino de Curitiba objetiva 

sempre está uma educação de qualidade aos educandos, pautada numa gestão 

democrática. 

Referente à gestão democrática no ensino público municipal, é necessário 

observar alguns princípios, conforme define a Lei n° 12.090, de 19 de dezembro de 

2006:  

 

I - participação dos profissionais da educação e dos pais ou responsáveis 
pelos alunos na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; II - participação das comunidades escolar e local em órgãos 
colegiados; III - progressivos graus de autonomia das instituições de 
educação e de ensino da rede municipal na gestão pedagógica, 
administrativa e financeira; IV - liberdade de organização dos segmentos da 
comunidade escolar em colegiados, associações, grêmios estudantis, ou 
outras formas de organização;  V - transparência dos procedimentos 
administrativos, financeiros e pedagógicos;  VI - descentralização das 
decisões do processo educacional; VII - valorização dos profissionais do 
magistério e dos demais profissionais a serviço da educação; VIII - 
participação dos segmentos da sociedade em Conferências Municipais de 
Educação, a serem realizadas bianualmente (CURITIBA, 2006b).  
 
 

De acordo com a Lei 12.090/2006, cada unidade educacional organiza-se 

mediante os princípios estabelecidos, por meio de uma estrutura organizada com 

formação de um órgão colegiado, em que diretor é o presidente e demais 

representantes da comunidade escolar cumprem demais cargos e, numa ação 

conjunta, todos podem pensar e discutir sobre a aplicação de verbas para a melhoria 

do estabelecimento de ensino (CURITIBA, 2006b).  

Referente aos objetivos da educação municipal, inspirada nos princípios e fins 

da educação nacional, o Art. 4, da Lei 12.090/2006b, explicita-se:  

 
I - formar cidadãos participativos, capazes de compreender criticamente a 
realidade social, conscientes de seus direitos e responsabilidades; II - garantir 
aos educandos condições de acesso, permanência e sucesso escolar; III - 
assegurar padrões de qualidade na oferta da educação escolar; IV - promover 
a autonomia da escola e a participação da comunidade na gestão escolar e 
no SISMEN; V - respeitar o pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; VI - incentivar o respeito à liberdade e apreço à tolerância;  VII - 
valorizar a experiência extraescolar; VIII - valorizar os profissionais da 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595752/art-25-inc-i-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595716/art-25-inc-ii-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595678/art-25-inc-iii-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595613/art-25-inc-iv-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595613/art-25-inc-iv-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595613/art-25-inc-iv-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595595/art-25-inc-v-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595595/art-25-inc-v-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595538/art-25-inc-vii-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15595487/art-25-inc-viii-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598832/art-4-inc-i-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598809/art-4-inc-ii-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598787/art-4-inc-iii-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598675/art-4-inc-iv-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598658/art-4-inc-v-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598638/art-4-inc-vi-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598638/art-4-inc-vi-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598638/art-4-inc-vi-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598595/art-4-inc-viii-da-lei-12090-06-curitiba
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educação escolar;  IX - garantir a gratuidade do ensino público em 
estabelecimento oficiais; X - garantir laicidade e pluralidade do ensino nas 
escolas públicas (CURITIBA, 2006b).  
 
 

São termos que trazem a descrição de uma ideia para uma formação 

diferenciada de cidadãos melhores, capazes de atuar com responsabilidade no 

mundo em que se inserem. 

Assim, reitera-se a importância do pedagogo na esfera educacional, como 

articulador e mediador da prática pedagógica. 

Os pedagogos da Rede Municipal de Ensino de Curitiba têm um caderno 

intitulado “Caderno Pedagógico – Subsídios à Organização do Trabalho Pedagógico 

nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba”, elaborado pela Secretaria 

Municipal da Educação de Curitiba (SME), que subsidia a prática desses 

profissionais. 

O pedagogo e demais profissionais ingressam na Rede Municipal de Ensino 

por meio de concurso público. A Lei n° 10.190, de 28 de junho de 2001, institui o 

plano de carreira do Magistério Público Municipal. Esse concurso sai em edital, no 

qual se especifica a área de atuação: Docência I69 refere-se a professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e Docência II70 a professores dos anos finais do 

Ensino Fundamental (CURITIBA, 2001).  

Quando o docente integrante do quadro próprio do magistério deseja atuar 

como suporte-pedagógico71 (pedagogo escolar), realiza-se um concurso interno para 

mudança de área e atuação, conforme prescreve a Lei n° 10. 190/01, realizando-se 

uma prova escrita regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação, que 

possibilita esse procedimento (CURITIBA, 2012b, p. 9). 

O Plano de Carreira do Magistério está contemplado no Art. 2°, da Lei n° 

10.190/2001, e “[...] está voltado para a valorização e incentivo ao profissional que 

                                                 
69 Docência I, o conjunto de atividades pedagógicas e didáticas de atendimento direto aos alunos da 

educação básica, ciclos I e II, compreendendo desde o pré à 4ª série do Ensino Fundamental 
(CURITIBA, Lei 10.190/2001). 
70

 Docência II, o conjunto de atividades pedagógicas e didáticas de atendimento direto aos alunos da 

educação básica, ciclos III e IV, compreendendo desde a 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental ou 
atividades de atendimento direto a alunos regularmente inscritos em programas municipais voltados ao 
desenvolvimento físico na área de esporte e lazer (CURITIBA, Lei 10.190/2001). 
71 Suporte Técnico-Pedagógico, o conjunto de atividades exercidas por profissional habilitado nos 

termos da lei, destinadas à coordenação, supervisão, orientação, organização e gestão do processo 
pedagógico (CURITIBA, 2001). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598595/art-4-inc-viii-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598595/art-4-inc-viii-da-lei-12090-06-curitiba
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15598482/art-4-inc-x-da-lei-12090-06-curitiba
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apresente resultados para a melhoria da qualidade da educação básica, estimulando-

o ao efetivo exercício da docência ou da atividade pedagógica” (CURITIBA, 2001). 

O Suporte Técnico-Pedagógico, conforme item V, expresso na Lei n° 

10.190/01, refere-se ao “[...] conjunto de atividades exercidas por profissional 

habilitado nos termos da Lei, destinadas à coordenação, supervisão, organização e 

gestão do processo pedagógico” (CURITIBA, 2001). 

Um grande passo foi dado à valorização das atividades docentes, por meio da 

implementação da Lei n° 14.544, de 11 de novembro de 2014, que institui o Plano de 

Carreira do Profissional do Magistério de Curitiba (CURITIBA, 2014a). 

O Plano de Carreira, de acordo com a Lei n° 14.544/14, está voltado à 

valorização e ao incentivo ao docente, conforme o Art. 2, “[...] com o desenvolvimento 

da carreira profissional da Rede Municipal de Educação e o estímulo ao efetivo 

exercício da docência ou da atividade pedagógica e à qualificação permanente” 

(CURITIBA, 2014a). 

O Art. 3°, inciso IV, da referida Lei, altera a designação da área de atuação do 

pedagogo de Suporte Técnico-Pedagógico para Pedagogia Escolar, mas com as 

mesmas atribuições expressas na Lei n° 10.190/2001. 

Por meio da homologação da referida lei, grande valorização e estímulo foi 

dado aos docentes numa contínua busca para aprimorarem-se e buscar maior 

formação, pois possibilitou avanços significativos por meio do plano de carreira, sendo 

este mais coerente aos docentes que tanto se dedicam ao exercício da educação, 

base para o progresso de um país, mas que infelizmente, muitas vezes, é 

desvalorizada pela sociedade e pelos políticos de nosso país. 

Em Legislação recente, o Decreto 35 “[...] aprova atribuições, competência 

técnica de ingresso, requisitos e demais características inerentes ao cargo de 

Profissional do Magistério da Administração Direta” (CURITIBA, 2016).  

As atribuições do pedagogo, de acordo com o Decreto n° 35/2016, são: 

 
[...] articular as ações pedagógicas na escola, na relação escola X família e 
escola X comunidade. Orientar e assessorar as equipes das unidades, 
aprimorando o processo ensino-aprendizagem, com vistas à permanente 
melhoria da qualidade de ensino. Assessorar as equipes da escola, nos 
processos de gestão implementando as políticas educacionais e contidas no 
projeto (CURITIBA, 2016, p. 11). 

 

Vale ressaltar, ainda, que de acordo com esse decreto, o pedagogo deve: 
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[...] coordenar o planejamento das atividades escolares, em conjunto com a 
equipe pedagógico-administrativa, bem como proceder à avaliação contínua 
do mesmo, a fim de adequá-lo às necessidades do contexto escolar. [...] 
Propor, acompanhar e avaliar, a aplicação de projetos pedagógicos, junto ao 
corpo docente, objetivando a melhoria do processo educativo. [...] Participar 
de eventos, cursos, assessoramentos e grupos de estudos, nas áreas de 
conhecimento e em sua especialidade, compartilhando-os. Articular em 
conjunto com o Conselho de Escola ações que efetivem o relacionamento 
escola X comunidade aprimorando e dinamizando o processo educativo. 
Assessorar, orientar e acompanhar o corpo docente em suas atividades de 
planejamento, docência e avaliação, otimizando a hora atividade [...] 
(CURITIBA, 2016, p. 11-12). 

 

Esse Decreto regulamenta o esforço e o mérito do pedagogo na conquista de 

educar, valorizando as ações pedagógicas que são realizadas entre frustrações, 

limitações, necessidades e desafios que ocorrem no dia a dia da prática escolar. 

Também considera, além do papel educacional, o papel social exercido por estes 

profissionais, os quais buscam sempre formar cidadãos que se colocam sob seus 

cuidados. 

 

4.3 LOCAL DE PESQUISA – AS ESCOLAS DO NÚCLEO REGIONAL DA CIDADE 
INDUSTRIAL DE CURITIBA 

 

Para a delimitação do local de pesquisa, dentre os estabelecimentos de ensino 

da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, já despertava o interesse da pesquisadora a 

regional CIC e as escolas do Ensino Fundamental, por conta de sua inserção nesse 

local como lócus de atuação. Mesmo assim, era necessário compor critérios de 

escolha referente ao local de pesquisa. A partir dessa necessidade, usaram-se como 

critérios: identificação dos: Núcleos Regionais de Educação, de suas escolas de 

Ensino Regular e da localização geográfica de cada um deles. 

A escolha do Núcleo Regional de Educação (NRE-CIC) ocorreu por conta de 

que suas escolas estão localizadas geograficamente próximas à Bacia do Rio Barigui 

e Rio Passaúna (Represa Passaúna), ao Parque Passaúna, que é uma área de 

preservação ambiental (APA Passaúna), ao Parque dos Tropeiros e ao Bosque do 

Trabalhador, localizados no bairro CIC – área urbana com expressiva quantidade de 

indústrias instaladas. Nessa perspectiva, surge a indagação sobre se as escolas, por 

estarem inseridas nessa localidade, desenvolvem ações mais efetivas com a 

Educação Ambiental. 

Com essa definição, entrou-se em contato com o Apoio da Gerência do NRE-

CIC em maio de 2016, solicitando auxílio no levantamento de alguns dados referentes 
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às escolas dessa Regional, sendo a pesquisadora prontamente atendida. Montou-se 

uma tabela com as 27 escolas da Regional, separando-as por UEIs, Regular, CEI, 

podendo então ser constatada a proximidade de algumas escolas de Ensino Regular 

com a Represa Passaúna e o Parque do Passaúna (APA Passaúna), também 

próxima ao Parque dos Tropeiros, ao Rio Barigui e ao Bosque do Trabalhador. 

Dentre as 27 escolas dessa Regional, 14 delas são Unidades de Educação 

Integral (UEIs), 8 são Escolas Regulares e 5 são Centro Educacional Integral (CEIs). 

A partir da consulta com os pedagogos e a indicação de uma das escolas da 

impossibilidade de participar da pesquisa, delimitaram-se, portanto, 7 escolas de 

Ensino Regular. As UEIs e CEIs72 já ofertam atividades extracurriculares, 

contemplando, dentre suas práticas, a Prática de Educação Ambiental. 

As escolas regulares selecionadas para a pesquisa situam-se no bairro CIC73 – 

Cidade industrial de Curitiba, que se localiza na região oeste de Curitiba, fazendo 

limite com os municípios de Campo Largo e Araucária.   

Na Figura 4, visualiza-se a regional CIC, bem como a localização das Escolas 

Regulares, próximas à área de preservação ambiental APA Passaúna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Com o objetivo de contribuir para a formação integral do estudante, são desenvolvidas, no 
contraturno, nas Escolas de Tempo Integral e Unidades de Educação Integral da Rede Municipal de 
Ensino de Curitiba, as seguintes práticas educativas: Acompanhamento Pedagógico, Práticas de 
Educação Ambiental, Ciência e Tecnologias da Informação e Comunicação, Práticas de Movimento e 
de Iniciação Desportiva, Práticas Artísticas e Tempo Livre (CURITIBA, 2012, p. 9). 
73

 A cidade que queremos – Regional CIC. Disponível em: 
<http://www.ippuc.org.br/planodiretor2014/arquivos/oficinas/CIC%20-
%20A%20CIDADE%20QUE%20QUEREMOS_opt.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016. 

http://www.ippuc.org.br/planodiretor2014/arquivos/oficinas/CIC%20-%20A%20CIDADE%20QUE%20QUEREMOS_opt.pdf
http://www.ippuc.org.br/planodiretor2014/arquivos/oficinas/CIC%20-%20A%20CIDADE%20QUE%20QUEREMOS_opt.pdf
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     Figura 4 – Imagem de satélite da localização das Escolas Regulares – NRE-CIC 

 
    Fonte: IPPUC, 2016 – Marcações realizadas pela autora (2016). 

 

 Ao se analisar a imagem, percebe-se que as escolas estão localizadas 

próximas a duas importantes sub-bacias: do Rio Barigui e do Rio Passaúna e também 

próximas do Bosque do Trabalhador e do Parque dos Tropeiros. Essas regiões dão à 

CIC uma característica bastante peculiar. 

Para a análise do espaço físico das escolas, apresenta-se o Quadro 7, com as 

estruturas presentes. 
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Quadro 7 – Espaço físico das escolas 
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A X X X X X X X X 

B X X X X X X X X 

C X X X X - X X X 

D X X X X - X X X 

E X X X X - X X X 

F X X X X - X X X 

G X X X X X X X X 

Fonte: A autora (2017). 

 
 As escolas nas quais se desenvolveu a pesquisa têm características muito 

semelhantes, pois se diferem apenas nos espaços externos relacionados às áreas 

verdes. 

A Cidade Industrial de Curitiba possui uma área total de 6.003 hectares, o que 

equivale a 13,81% do território de Curitiba. A regional da Cidade Industrial de Curitiba 

compõe-se de quatro bairros: CIC, o maior de todos, com 68% da extensão territorial 

da regional, Augusta, São Miguel e Riviera.  

Historicamente, o começo da ocupação da Cidade Industrial de Curitiba proveio 

de uma região “[...] denominada Prado de São Sebastião, que estava posicionada na 

sua porção sul, bem como do loteamento denominado Vila dos Amureros, onde era 

praticada uma agricultura livre de agrotóxicos”. A ocupação dessa região, no início do 

século XX, compunha-se por chácaras e lotes agrícolas constituídos particularmente 

por imigrantes poloneses, que se estabeleceram nas colônias Dom Augusto, Riviera e 

Orleans, abrangendo outras imediações. Em 1960, traçavam-se metas iniciais para o 

desenvolvimento da região com o estabelecimento de indústrias, sendo “[...] criado 

inicialmente o Distrito Industrial do Barigui, nas proximidades da antiga região do 

Prado de São Sebastião”. Inaugura-se, em 1966, a Vila Nossa Senhora da Luz, com o 

                                                 
74

 1 – Espaço externo geral; 2 – Espaço verde. 
75

 As escolas A e G não têm quadras cobertas. 
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comparecimento do Presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo 

Branco. Em 1973, por meio do Decreto n° 30, foi delineado o limite estabelecendo a 

Cidade Industrial de Curitiba – CIC, um bairro que mudou completamente a região 

naquela época e que ao longo dos anos vem modificando-se, seja no aspecto 

econômico ou social, mas principalmente nas transformações espaciais (CURITIBA, 

IPPUC, 2014, p. 5). 

O bairro Augusta originou-se mediante as “[...] metas do governo provincial de 

Lamenha Lins que visava promover a fixação de colônias nos arredores de Curitiba”. 

Em 1876, institui-se a colônia Dom Augusto, “[...] em homenagem ao neto do 

imperador D. Pedro II, o príncipe D. Augusto de Saxe-Coburgo”, composta em 36 

lotes, que compreendiam uma área de 199,8 hectares, com 149 poloneses. Os 

produtos da colônia Dom Augusto eram levados de carroça à parte urbana da cidade 

de Curitiba para serem vendidos. Como essa região localizava-se mais afastada das 

demais colônias, “[...] as relações sociais, políticas e religiosas eram dependentes das 

comunidades vizinhas, sobretudo da Colônia Orleans. Juntamente com as demais 

colônias de imigrantes poloneses, totalizava 72% da população estabelecida” nas 

proximidades de Curitiba. A denominação Augusta provém do fato de que morava 

uma senhora com este nome na colônia e que possuía grande quantidade de 

propriedades na região (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 5). 

O bairro São Miguel, situado entre os bairros Cidade Industrial, Augusta e o 

município de Araucária, originou-se a partir da delimitação dos bairros determinado 

em 1975. Inicialmente, desenvolviam-se, nesse bairro, atividades vinculadas à 

agricultura, sendo designado por muitos anos como sendo uma região basicamente 

agrícola. Em 1980, a Prefeitura aprova o primeiro loteamento. O Parque Passaúna, 

inaugurado em 1991, situa-se no bairro São Miguel, junto ao bairro Augusta 

(CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 5). 

O Parque Passaúna possui uma área de 6.500.000 m² e faz divisa com o 

Município de Campo Largo. O nome Passaúna tem origem indígena “apahuna” e 

significa “homem negro”. A criação do parque visava “[...] preservar a qualidade da 

água da represa do Rio Passaúna, considerada como interesse de proteção 

ambiental desde 1980 e responsável por parte do abastecimento de água para a 

população curitibana”. O Parque Passaúna “[...] representa não só uma área 
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protegida por decreto como APA76 – Área de Proteção Ambiental, como uma grande 

opção de lazer para o curitibano”. O parque possui um mirante de 12 metros de altura, 

construído no alto do morro à beira da represa, que possibilita contemplar as águas 

mansas da represa, a mata de Campo Largo e “[...] as chaminés das antigas olarias: 

Alberto Klemtz, Isfer, Baggio e Santa Rosa, que encerram em suas sólidas 

construções parte da história de Curitiba” (SMMA, 2016). 

O início do desenvolvimento do bairro Riviera, também composto por 

poloneses, “[...] está ligada a Colônia Riviére fundada em 1876 e emancipada em 

1878, localizada às margens da antiga estrada do Mato Grosso”, constituída por 97 

lotes, com uma área de 825 hectares e 327 moradores. O nome do bairro provém de 

uma homenagem ao engenheiro Henrique Riviére, que se dedicou aos serviços à 

colonização da província, chefiando a “[...] comissão encarregada da medição de lote 

de imigrantes no município de Curitiba. O transporte de mercadorias dessa região foi 

favorecido pela sua proximidade com a antiga Estrada de Mato Grosso” (CURITIBA, 

IPPUC, 2014, p. 5). 

A população da Regional CIC é de 171.480 pessoas, o que representa 9,79% 

da totalidade do Município. Esse percentual teve um acréscimo de 12,12% no período 

de 2000 a 2010, um pouco acima do Município, que foi de 10,37% (CURITIBA, 

IPPUC, 2014, p. 6). 

A Tabela 12 apresenta a variação populacional nos bairros da Regional CIC, 

verificando-se que entre 2000 e 2010 percebe-se que o bairro São Miguel apresentou 

um decréscimo de –2,81% e em contrapartida o bairro Augusta teve um acréscimo de 

82,42% em sua população. Destaca-se o bairro Riviera com baixíssima densidade 

(1,19 hab./ha) e o CIC com uma densidade populacional bem mais superior (39,08 

hab./ha) (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 6). 

 

 

 

                                                 
76

 Decreto nº 458 – 05/06/91 – Art. 1° – Fica instituída a Área de Proteção Ambiental, denominada APA 
Estadual do Passaúna, localizada nos municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo e 
Curitiba, estado do Paraná, com área de 16.020,04 ha (dezesseis mil e vinte hectares e quatro ares). 
Art. 2° – A APA Estadual do Passaúna tem por objetivo a proteção e a conservação da qualidade 
ambiental e dos sistemas naturais ali existentes, em especial a qualidade e a quantidade da água para 
fins de abastecimento público, estabelecendo medidas e instrumentos para gerenciar todos os 
fenômenos e seus conflitos advindos dos usos variados e antagônicos na área da Bacia Hidrográfica 
do Rio Passaúna (PARANÁ, 1991). Disponível em: 
<http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/decretoe458-91.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2016. 

//www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/decretoe458-91.pdf
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Tabela 12 – População, densidade demográfica e variação populacional por bairros – Regional CIC – 
2000 e 2010 

BAIRROS HABITANTES DENSIDADE 
(habit./ha.) 

VARIAÇÃO 
POPULACIONAL 

2000 2010 

AUGUSTA 3.617 6.598 7,19 82,42% 

CIC 144.206 159.820 39,08 10,83% 

RIVIERA 203 289 1,19 42,36% 

SÃO MIGUEL 4.911 4.773 6,33 -2,81% 

REGIONAL CIC 152.937 171.480 28,56 12,12% 

 

Fonte: IPPUC – Banco de Dados (2014). Elaboração: IPPUC – Setor de Monitoração.  

 

A Regional CIC integra a Bacia do Rio Barigui, que compreende 65,8% da sua 

área territorial, a Bacia do Rio Passaúna, com 33,8%, e a Bacia do Rio Iguaçu, que 

compreende menos de 1% da regional (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 23). 

A Regional CIC possui 16.210.955 m² de área verde, com 94,54 m² de área 

verde por habitante, com um percentual de 15,9% na participação das áreas verdes 

da cidade (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 25). 

O bairro CIC tem a maior dimensão de área verde, com 8.070.765 m², 

totalizando 49,8% de área verde da Regional, com 50,5 m² de área verde por 

habitante. Referente aos bairros Riviera, Augusta e São Miguel, estes possuem baixa 

densidade demográfica e grande extensão de remanescentes vegetais, resultando 

“[...] em elevados indicadores de área verde por habitante – destaque para o bairro 

Riviera, com 4.175,17 m²/hab” (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 25). 

A Regional CIC possui 99,46 domicílios ligados à rede de água, mas no bairro 

Riviera 27% dos domicílios, percentual equivalente a 25 domicílios, não são 

abastecidos por rede pública, conforme demonstrado na Figura 5 (CURITIBA, IPPUC, 

2014, p. 28). 
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Figura 5 – Percentual de domicílios particulares permanentes atendido por rede de água – 
Regional CIC 

 

                 Fonte: IBGE – Instituto de Geografia e Estatística (Censo 2010).  
        Elaboração: IPPUC – Monitoração (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 28). 

 
 

Na Figura 6 é possível perceber que a rede de esgoto da Regional CIC 

apresenta índice mais elevado que ao do Município. O bairro Riviera apresenta a 

menor taxa de domicílios ligados à rede de esgoto, com um percentual de 14,29%, 

sendo que os demais domicílios do bairro, que correspondem a 85,71%, utilizam a 

fossa séptica (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 28). 

 

Figura 6 – Percentual de domicílios particulares permanentes atendido por rede de esgoto 
– Regional CIC 

 

               Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010). 
                   Elaboração: IPPUC – Monitoração (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 28). 
 
 

A Figura 7 apresenta o percentual de coleta de lixo, sendo que a Regional CIC 

possui coleta de lixo compreendendo 99% dos domicílios em todos os bairros. Dessa 

forma, visualiza-se, no quadro a seguir, que a coleta de resíduos sólidos na Regional 

CIC atende de forma satisfatória a todos os bairros (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 28). 
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Figura 7 – Percentual de domicílios particulares permanentes atendido por coleta de lixo – 
Regional CIC 

 

                Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010).  
                Elaboração: IPPUC – Monitoração (CURITIBA, IPPUC, 2014, p. 28). 
 
 

 Sendo assim, a Cidade Industrial de Curitiba é o maior e mais populoso bairro 

de Curitiba, o qual se adequa aos propósitos da pesquisa. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 
 

Foram escolhidos como participantes da pesquisa todos os pedagogos das 

escolas selecionadas. Como houve a desistência de três pedagogos de uma mesma 

unidade educacional, o grupo foi composto por dez pedagogos atuantes nas sete 

Escolas de Ensino Regular na Rede Municipal de Curitiba do NRE-CIC, do período 

vespertino, que se dispuseram a participar da pesquisa. Esses profissionais são 

graduados em Pedagogia, concluíram o curso em universidades do estado do 

Paraná, com especialização na área educacional em cursos de pós-graduação. O 

grupo é formado por profissionais que têm entre 15 a 37 anos de formados, tendo 

entre 1 a 25 anos de atuação como pedagogos. 

Para que a pesquisa pudesse ser iniciada nas referidas escolas, favorecendo 

um processo organizacional dos participantes e para que não houvesse interferência 

na rotina de trabalho deles, iniciou-se o processo de agendamento antecipado via 

telefone, com as instituições de ensino.  

Para a realização da pesquisa nas referidas escolas, bem como para o 

levantamento de dados junto à SME e a outras instituições, houve a necessidade de 

autorização prévia do Departamento de Ensino Fundamental/Secretaria Municipal da 

Educação de Curitiba, concedida após envio do pré-projeto de pesquisa, em julho de 
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2016, com o roteiro das perguntas da entrevista semiestruturada, o qual foi analisado 

e aprovado, possibilitando a entrada no campo de pesquisa.  

Para a caracterização da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, a 

pesquisadora entrou em contato, em agosto de 2016, com a equipe de técnicos do 

Departamento de Planejamento e Informações da SME77 com vistas a coletar dados 

atuais referentes ao número de estabelecimentos, o número com percentual de 

matrículas por dependência administrativa segundo o nível e modalidade de Ensino 

de Curitiba e o número de CMEIs, Escolas Municipais e de Centros de Educação 

Infantil Conveniados. Com muita presteza, receberam-se as informações necessárias 

à pesquisa. 

Estabeleceu-se contato com os diretores das escolas selecionadas para a 

pesquisa, explicando a importância da realização dela e a forma de seu 

desenvolvimento, verificando a possibilidade de participação e obtenção do 

consentimento de cada diretor mediante a assinatura na Declaração de Infraestrutura 

e Autorização para o uso dela (Apêndice A), solicitada pelo Comitê de Ética, sendo 

esta encaminhada ao Comitê. Todos os diretores acolheram a pesquisadora com 

muito carinho e atenção e demonstraram grande interesse na pesquisa. 

Submeteu-se a pesquisa ao Comitê de Ética da Universidade Tuiuti do Paraná, 

recebendo a devolutiva favorável à pesquisa em 11/10/2016, pois de acordo com a 

resolução CNS 466/12, faz-se necessário vincular a aprovação pelo Comitê de Ética 

“[...] todo e qualquer projeto que seja relativo a seres humanos direta ou indiretamente 

[...] inclusive os projetos com dados secundários, pesquisas sociológicas, 

antropológicas e epidemiológicas” (UFJF78, 2016).  

Para a realização da pesquisa, a pesquisadora explicou aos pedagogos a 

respeito de como esta se desenvolveria, sobre a necessidade de se realizar a 

entrevista semiestruturada com duração de no máximo 50 minutos, com observação 

de sua prática pedagógica e análise do PPP. Posteriormente, foi realizada a leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) e, em concordância, esse 

documento foi assinado pelos profissionais e devolvido à pesquisadora, ficando uma 

cópia para ambos conforme se estabelece. Pode-se perceber que já ao primeiro 

encontro esses profissionais foram muito cordiais com a pesquisadora e prontamente 

                                                 
77

 SME é o órgão administrativo que exerce as atribuições do Poder Público Municipal em matéria de 
educação (CURITIBA, Lei 12.090/2006; Art. 14). 
78

 Disponível em: <http://www.ufjf.br/comitedeetica/duvidas-2/duvidas/>. Acesso em: 05 out. 2016. 

http://www.ufjf.br/comitedeetica/duvidas-2/duvidas/
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aceitaram participar da pesquisa. Foi explicado também que as entrevistas seriam 

gravadas para possibilitar a transcrição fiel de suas colocações. Os pedagogos 

demonstraram segurança em suas falas durante o transcorrer das entrevistas. 

Em algumas escolas, as entrevistas realizaram-se na sala da Direção Escolar 

e, em outras, em virtude da impossibilidade desse local, ocorreram na Sala da 

Coordenação Pedagógica e em Laboratório de Informática, locais devidamente 

apropriados e reservados da unidade escolar, tendo duração de 20 a 40 minutos 

aproximadamente. As observações e entrevistas transcorreram tranquilamente, de 

forma descontraída e sem interrupções.  

Escolheram-se como instrumento para a coleta de dados a análise documental, 

a observação participante e a entrevista semiestruturada (Apêndice C).  

Referente à análise documental, esta “[...] pode se constituir numa técnica 

valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).  

Consideram-se documentos “[...] quaisquer materiais escritos que possam ser 

usados como fonte de informação sobre o comportamento humano” (PHILLIPS, 1974, 

p. 187 apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Os documentos incluem: 

 

[...] leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários 
pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas 
de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos escolares (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 38). 

 

Para a pesquisa documental, utilizaram-se as Diretrizes Curriculares da Rede 

Municipal de Ensino de Curitiba, o Projeto Político-Pedagógico de cada Unidade 

Educativa participante da pesquisa e a Legislação de Educação Ambiental, a fim de 

analisar como a Educação Ambiental está contemplada nos referidos documentos.  

Propiciando analisar a realidade detalhadamente no qual o pedagogo encontra-

se inserido e visando compreender sua prática, a observação é uma técnica 

importante, que possibilita coletar dados sobre o pesquisado e demais dados que o 

cercam. A observação direta:  

 

[...] permite que o observador chegue mais perto da ‘perspectiva dos sujeitos’, 
um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na medida em que o 
observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode 
tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 
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atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 26). 

 

Considera-se também a participação da pesquisadora como sujeito de sua 

própria pesquisa, tendo em vista sua atuação na Rede Municipal de Ensino de 

Curitiba. Por meio da observação participante, foi possível uma integração entre a 

pesquisadora e o grupo participante da pesquisa, visando compreender a rotina de 

trabalho destes. A observação participante “[...] é uma tentativa de colocar o 

observador e o observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do 

grupo de modo a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de 

referência deles” (MANN, 1970, p. 96 apud LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 279). 

Chizzotti (1998, p. 90), complementando sobre a observação direta ou 

participante, indica que ela é uma técnica de coleta de dados, “[...] obtida por meio do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações 

dos atores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de 

vista”. Por meio da observação direta ou participante, é possível uma descrição 

repleta de particularidades da realidade que se observa, possibilitando uma interação 

entre o pesquisador e o sujeito de pesquisa, a fim de construir dados. 

Partindo da posição de Frigotto (1989, p. 88), que afirma ser “[...] a análise dos 

dados representa o esforço do investigador de estabelecer as conexões, mediações e 

contradições dos fatos que constituem a problemática pesquisada”, surgiu a 

necessidade de buscar uma estratégia que pudesse identificar e analisar os 

indicativos que levassem a possíveis soluções ao problema proposto. Portanto, optou-

se por utilizar a análise de conteúdo, para análise das informações coletadas nos 

questionários e nos documentos. A análise de conteúdo caracteriza-se, segundo 

Bardin (2010, p. 40), como “[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens [...] para análise de comunicações”, buscando, segundo a autora, 

deduções lógicas e justificadas. Para isso, a análise de conteúdo segue diferentes 

etapas e organiza-se “[...] em torno de três fases: a pré-análise; a exploração do 

material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” (BARDIN, 2010, 

p. 121).  

Referente à pré-análise, essa é a fase da organização, que objetiva “[...] tornar 

operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema 

preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise” 
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(BARDIN, 2010, p. 121), no qual se faz necessário, antes da análise, preparar o 

material reunido na pesquisa.  

A exploração do material é uma etapa longa da pesquisa, que “[...] consiste 

essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração, em função 

de regras previamente formuladas”. Já o tratamento dos resultados tem como objetivo 

propiciar significado às mensagens, a partir da dedução dos dados, para interpretar 

aquilo que se discute, visando, assim, o entendimento (BARDIN, 2010, p. 127). 

Para a efetivação da análise, devem ser levados em conta dois aspectos 

importantes: a codificação e a categorização. A primeira caracteriza-se, segundo 

Holsti (1969 apud BARDIN, 2010, p. 129), como um “[...] processo pelo qual os dados 

brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais 

permitem uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo”. Essa 

etapa deve atender ao recorte (escolha das unidades), à enumeração (escolha das 

estratégias de contagem) e à classificação e agregação (definição das categorias). A 

categorização “[...] é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto de diferenciação e, seguidamente, por agrupamento segundo o gênero, com 

os critérios previamente definidos”. Elas se caracterizam por classes, reunidas por 

unidades específicas. 

Na apreciação dos Projetos Políticos-Pedagógicos das escolas, foi utilizada a 

análise documental, definida por Bardin (2010, p. 47) como um “[...] conjunto de 

operações visando representar o conteúdo de um documento sobe uma forma 

diferente da forma original, a fim de facilitar, num estado anterior, a sua consulta e 

referenciação”, tendo como objetivo organizar, de forma conveniente, a fim de buscar 

apresentar de outra maneira as informações e facilitar o armazenamento, o acesso e 

a obtenção ampla de informações (quantitativo) e o máximo de pertinência 

(qualitativo). 

Para o estudo, foram determinados eixos articuladores de análise, que 

reunissem as características comuns entre as informações identificadas nos 

diferentes relatos e documentos.  

Na análise, foram fixados os seguintes eixos para sistematizar os dados 

coletados para responder à questão norteadora e aos objetivos colocados para a 

pesquisa sobre: como se constitui a prática do pedagogo no enfoque da Educação 

Ambiental, nas escolas do Ensino Fundamental, do Núcleo Regional de Educação, da 

Cidade Industrial de Curitiba (NRE-CIC), da Rede Municipal de Ensino de Curitiba?  
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Assim, foi sistematizada a análise em: 

 

1. Pedagogo que atua na escola: origem; opinião sobre Curitiba; a profissão; 

atuação na escola; formação acadêmica (inicial e continuada); formação 

referente à Educação Ambiental (inicial e continuada); formação oferecida 

pela SME; conhecimento sobre projetos e programas de Educação 

Ambiental na RME. 

2. Atuação do pedagogo e as ações de Educação Ambiental realizadas nas 

escolas: concepção de prática pedagógica; documentos norteadores dos 

planejamentos; encaminhamento da Educação Ambiental e o PPP da 

escola; inserção da Educação Ambiental na organização curricular; ações 

do pedagogo na elaboração do planejamento; concepção sobre Educação 

Ambiental; trabalho com a Educação Ambiental na escola; formação e 

estudos sobre a Educação Ambiental disponibilizado pela RME; propostas e 

ou ações de Educação Ambiental nas escolas referente às características 

da região na qual estão localizadas. 

3. Atuação do pedagogo e as práticas de Educação Ambiental realizadas nas 

referidas escolas e as políticas atuais de Educação Ambiental: 

conhecimentos dos pedagogos sobre a legislação, documentos e diretrizes 

que tratam da Educação Ambiental – Diretrizes Municipais, PNEA, DCNEA; 

implicação do (des)conhecimento da legislação e documentos e seu 

impacto na atuação do pedagogo; fontes de referência para ações e 

aprendizados de Educação Ambiental na escola, concepção dos 

pedagogos sobre os encaminhamentos da Educação Ambiental na escola e 

na RME. 

3.1 O Projeto Pedagógico: estrutura; organização; como o tema da Educação 

Ambiental é tratado, projetos/programas ligados à Educação Ambiental e 

infraestrutura. 

3.2 As dimensões da Educação Ambiental79: Espaço Físico; Gestão 

Democrática e Organização Curricular. 

  

                                                 
79

 Deliberação nº 04/13 – Normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de 
Ensino do Paraná, com fundamento na Lei Federal nº 9.795/1999, Lei Estadual nº 17.505/2013 e 
Resolução CNE/CP nº 02/2012. 
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5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRÁTICA DO PEDAGOGO NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE CURITIBA 

 

5.1 O PEDAGOGO QUE ATUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CURITIBA  
 

Inicialmente, são apresentados os sujeitos de pesquisa, com indicação quanto 

aos títulos de formação inicial e continuada, tempo de atuação no magistério e 

especificamente na RME, bem como o tempo na função de pedagogo (Quadro 8). 

  

Quadro 8 – Relação de participantes, quanto à formação e tempo de atuação 

P
E

D
A

G
O

G
O

S
 

 

  
 
 FORMAÇÃO 

INICIAL 
 

 
 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

 
 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO NO 
MAGISTÉRIO 

 
 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA RME DE 
CURITIBA 

 

 
 

TEMPO NA 
FUNÇÃO DE 
PEDAGOGO 

 
 

P1 

Pedagogia 
(UFPR)  

Psicopedagogia 
(FACINTER) 

 
 

30 ANOS 

 
 

14 ANOS 

 
 

10 ANOS Arte Visual 
(FAPE) 

Educação Especial 
Inclusiva 
(FACEL) 

P2 Pedagogia 
 

(UFPR) 

Educação Infantil 
(UNICURITIBA) 

24 ANOS 9 ANOS 12 ANOS 

P3 
 

Pedagogia 
(UFPR) 

Didática 35 ANOS 25 ANOS 20 ANOS 

P4 
 

Pedagogia 
(Tuiuti) 

 

Educação Especial 
Inclusiva (FACINTER) 

 
21 ANOS 

 
19 ANOS 

 
4 ANOS 

 
P5 

 

Pedagogia 
(UFPR) 

Gestão Escolar 
Psicopedagogia 

Álgebra 

 
33 ANOS 

 
26 ANOS 

 
14 ANOS 

Matemática 
(PUC) 

P6 
 

Pedagogia 
(Federal) 

Psicopedagogia 
(PUC) 

 
28 ANOS 

 
11 ANOS 

 
1 ANO 

P7 
 

Pedagogia 
(PUC) 

Educação Especial 
Inclusiva 

(UNINTER) 

 
37 ANOS 

 
31 ANOS 

 
25 ANOS 

P8 
 
 

Pedagogia 
(UFPR) 

Psicopedagogia 
(PUC) 

 
15 ANOS 

 
15 ANOS 

 
5 ANOS 

Educação Especial 
Inclusiva (PUC) 

P9 Pedagogia 
(UEPG) 

Psicopedagogia 
(IBEPEX) 

16 ANOS 10 ANOS 3 ANOS 

P10 
 

Pedagogia 
(UFPR) 

Gestão (UNINTER) 22 ANOS 18 ANOS 13 ANOS 

Fonte: A autora (2016). 
 

A maioria dos pedagogos, pelo tempo no exercício do magistério, é 

considerada experiente no tempo de formação, na atuação na RME e também na 
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função de pedagogo.  Segundo Hubermam (1992, p. 39-40)80, os pedagogos 

encontram-se entre as fases de estabilização e diversificação da carreira. Segundo o 

autor, na primeira, os docentes têm entre oito a dez anos aproximadamente de 

trabalho e apresentam uma postura de comprometimento mais duradouro e uma 

construção mais efetiva do senso de responsabilidade. Há um sentido de 

competência pedagógica crescente que leva a uma maior confiança e uma 

construção de um estilo próprio de ensino. Já a segunda fase acontece 

aproximadamente depois de 15 anos. Nessa etapa, há uma consolidação de sua 

atuação, que aparece na sua capacidade de fazer experimentações em sua prática 

(construção de materiais, estruturação de programas, estratégias de ensino, 

avaliações e formas de tratar com os alunos). O autor cita Cooper (1982), que afirma 

que há uma busca por “[...] novos estímulos, novas ideias, novos compromissos. 

Sente a necessidade de se comprometer com projetos de algum significado e 

envergadura” e isso ocorre pois o docente tem a percepção de sua competência e 

eficácia. 

Entre os pedagogos, cinco são naturais de Curitiba e cinco de outras cidades. 

Um de Paranaguá, um do Rio de Janeiro, um de Ribeirão do Pinhal, um de Ponta 

Grossa e um de São Paulo. Todos gostam de Curitiba e os nascidos aqui indicam 

apreciar a cidade, a cultura, a educação dos indivíduos, a organização e o 

planejamento da cidade. Há um indicativo de que a cidade já possuiu uma grande 

população e consequentemente maior agitação, o que já traz problemas para a 

infraestrutura e o cotidiano do cidadão. Os que não são oriundos da capital afirmam 

que aspectos ligados à segurança, à limpeza, à organização e à qualidade de vida 

são características muito significativas da cidade, embora a violência já possa ser 

identificada como um problema. 

Todos os pedagogos afirmam gostar da profissão. Um indica que só continua 

atuando por esse sentimento e dois afirmam amá-la e um adorá-la.  

Quanto ao exercício da profissão e à percepção sobre ela, dos dez 

participantes, um sempre atuou em outra área que não a da educação, um sempre foi 

pedagogo, embora também trabalhe como docente em um período de trabalho. Os 

demais participantes afirmaram que não, havendo entre eles variação de atividades 

                                                 
80

 Hubernam, em seu estudo, trata de docentes, mas esse pode ser usado como referência para outros 
atores envolvidos com a prática pedagógica na escola. 
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(docente + pedagogo; pedagogo + pedagogo). Um dos participantes afirmou ter 

experiência com a formação de professor e outro em trabalho no MEC. 

Quando questionados sobre se há algo que lhes desagrada na profissão, dois 

aspectos se sobressaíram: as questões burocráticas desenvolvidas pelo pedagogo na 

escola e as relações interpessoais. No primeiro deles, destaca-se o fato de que o 

pedagogo tem muitas atribuições a desenvolver no cotidiano da escola, o que 

ocasiona falta de tempo para atendimento aos docentes, à comunidade e às questões 

ligadas ao planejamento. No segundo, os participantes indicaram as dificuldades de 

administrar as relações entre os docentes, à forma como são tratadas e a mediação 

de conflitos.  

Quanto a esses aspectos, destaca-se a fala do pedagogo P2 e P4 que 

afirmam:  

 

Eu penso que o único problema da Prefeitura é muita burocracia. Demais. É 
isso que ocupa muito o tempo das pedagogas, impedindo com que a gente 
tenha um trabalho mais assíduo com as professoras. Na forma de tá 
administrando o planejamento, a gente não consegue porque a parte 
burocrática toma muito o nosso tempo. Olha, a mudança teria que ser que 
acabasse com essa burocracia, para que a gente pudesse trabalhar mais 
junto com as professoras, poder auxiliar, ajudar mais os professores (P2). 

 

Acho que nós temos muitas coisas burocráticas pra fazer; preencher 
relatórios, sempre está anotando, escrevendo, então, às vezes, você tem que 
atender professor ou até mesmo atender um pai e você tem muita coisa pra 
fazer, muita parte burocrática, muita escrita, muito relatório e acaba 
prejudicando essa parte, porque você gostaria de estar mais presente, não 
digo ficando do lado, pois a gente sempre está atrás, mas você não pode dar 
aquela atenção necessária... (P4). 
 

 

Já a P8 afirma que: 

 

Acho que o nó para todo mundo, é saber lidar com as relações pessoais, os 
relacionamentos entre os professores. Fazer esse papel de mediador de 
conflitos, eu acho que é o nó de toda a gestão, para qualquer gestora é o 
mais difícil. 
 
 

Outros aspectos destacados pelos participantes dizem respeito ao atendimento 

do aluno no dia a dia e aos encaminhamentos destes que se fazem necessários. O 

pedagogo é o responsável pelo atendimento ao aluno em várias situações, desde as 

questões disciplinares, de saúde e de seu aprendizado. Em muitos desses casos, ele 
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também deve buscar soluções (internas e externas) para resolver ou pelo menos 

amenizar essas questões. 

Também houve destaque ao fato de que atualmente o pedagogo exerce as 

funções de supervisão e orientação, sendo há tempos exercidas por dois profissionais 

diferentes. Os pedagogos também se ressentem da falta de valorização da profissão, 

do reconhecimento e do entendimento por parte de toda a comunidade escolar do 

papel exercido por eles na escola. Observa-se essa preocupação na fala de P9: 

 

[...] às vezes aparece, mas não que me desagrada, por exemplo, às vezes 
nós chamamos os pais e eles não vêm, nós temos que mandar mais recados, 
às vezes o pedagogo é visto como um inspetor que tá inspecionando e não é, 
nós estamos aqui para ajudar o professor no planejamento. 
 
 

Um aspecto importante que chama a atenção é o fato de que o pedagogo não 

tem direito à permanência para seu planejamento, para a organização de seu 

ambiente de trabalho e seu estudo. Quando ele necessita ausentar-se da escola, por 

qualquer motivo, não há substituição e suas tarefas são postergadas, tendo que ser 

atendidas posteriormente. 

Quando questionados sobre mudanças em sua função, os pedagogos 

indicaram aspectos diretamente relacionados com os citados acima. Entre eles, 

destacam-se: a) maior reconhecimento e valorização profissional; b) direito à 

permanência; c) diminuição da burocracia; d) desmembramento das funções 

(supervisor e orientador) exercidas por eles na escola; e) oportunidades de estudos 

e aperfeiçoamento; f) salário que possibilite acesso à cultura, a livros e ao lazer. 

Entre eles, dois pedagogos afirmaram não haver necessidade de mudanças. 

Todos esses aspectos interferem sobremaneira no trabalho do pedagogo e 

consequentemente nos resultados alcançados pela escola. Clementi (2002, p. 61) 

coloca que as muitas “[...] condições estruturais e organizacionais de trabalho que 

nem sempre favorecem o desenvolvimento de sua função da forma como a 

concebem”. A autora ainda destaca a multiplicidade de funções exercidas pelo 

coordenador pedagógico e salienta que há necessidade de administração do tempo 

para atender às multitarefas que lhe são solicitadas, pois ele deve “[...] formar o 

professor e, para isso, planejar reuniões; atualizar-se e planejar etapas para 

atualizar os professores e pensar em procedimentos específicos e nas necessidades 

de seu grupo”. Outro aspecto destacado por Clementi (2002) é que o  
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[...] coordenador necessita, também, levar em conta o aluno. É preciso 
encaminhar alguns para especialistas, conversar com os pais; retomar os 
encaminhamentos; falar com os profissionais; retornar aos pais; e retornar 
aos professores (CLEMENTI, 2002, p. 61). 
 
 

Ao serem questionados sobre a presença de disciplinas de Educação 

Ambiental ou algo relacionado ao tema na formação inicial, nove pedagogos 

responderam não ter tido uma disciplina específica em sua formação acadêmica e 

apenas um informou que a Educação Ambiental foi trabalhada em sua formação 

inicial.  

Como formação continuada, seis pedagogos relatam terem recebido em cursos 

e ou assessoramentos ofertados pela Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Um 

pedagogo relata ter realizado apenas algumas leituras superficiais sobre o tema e um 

pedagogo relata que a Educação Ambiental esteve presente em seu cotidiano, em 

virtude de acompanhar os estudos realizados por sua filha durante o mestrado e no 

início do doutorado em Ecologia. 

Dentre os pedagogos, destaca-se P1que afirma: 

 

Que pela prefeitura até tivemos alguns encontros, porque quando trabalhei 
em escola que tem educação integral, ali em alguns momentos tem muita 
troca de experiência com o ambiental; o lado bom [...] 

 

Já P4 indicou que considera pouco o que a Prefeitura oferta e considera 

apenas como uma complementação, mas destaca que: 

 

Nos estudos, na verdade com as Diretrizes Curriculares que tinha anterior, eu 
li sobre educação ambiental, que foi o único contato que tive. Não fiz nenhum 
curso, nem nada que fosse dentro dessa área. 
 

A posição dos participantes demonstra que a Educação Ambiental ainda não 

está presente na formação inicial, mesmo havendo uma legislação de 199981. Já a 

Prefeitura de Curitiba tem ofertado cursos e formação disponibilizados no Portal 

                                                 
81

 No Capítulo II, Seção II, Art. 11, a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. Parágrafo único. Os professores em 
atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito e 
atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 
Ambiental (BRASIL, 1999). 
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Cidade do Conhecimento82, mas como deve partir do docente a preocupação com 

essa área, ainda é incipiente a busca por esse conhecimento, embora seja ele 

considerado como um tema transversal e perpassar por todas as áreas. Nesse fato, 

há uma posição contrária à fala de Perrenoud (2001, p. 9), de que a preocupação com 

a formação continuada é tarefa do próprio professor.  

Outra questão procurou saber sobre a formação oferecida pela SME aos 

profissionais da Rede, em especial aos pedagogos, que são os responsáveis pela 

articulação teoria e prática na escola. Todos afirmaram que são ofertados cursos que 

possam embasar o trabalho dos docentes, mas há uma percepção de que faltam 

cursos direcionados aos pedagogos. Dois cursos foram destacados pelos pedagogos: 

o PROFI83 e o PNAIC84, que foram realizados no decorrer de todo o ano, sendo 

considerados importantes tanto para a escola quanto para os educandos, pois alguns 

afirmaram ter participado. 

Os pedagogos consideram importante a oferta de cursos, mas indicam 

dificuldades para transpor para o cotidiano da escola o que é discutido nesses 

encontros. P5 destaca que: 

 

Formação geral eu recebo bastante: se tem uma coisa que eles fazem, é 
curso. Esse ano tem curso até cansar – até cursos demais para a gente, tanto 
é que eu não tenho tempo depois de colocar em prática esse curso com 
meus professores. Tá bem complicado! 

 

Quanto aos programas, projetos ou ações da Educação Ambiental na escola, 

na Rede Municipal ou município, apenas quatro participantes indicaram conhecer 

programas ou ações. Dentre eles, o Programa Olho D’Agua, separação de lixo, 

cuidados com a água, reciclagem e reutilização. 

 Nessas indicações, percebe-se uma postura conservadora e ou pragmática, 

pois conforme Layrargues (2012, p. 404-405), ocorrem ações isoladas, sem a 

construção de processos críticos sobre a amplitude do tema. De modo geral, eles 

                                                 
82

 Disponível em: 
<http://www.cidadedoconhecimento.org.br/cidadedoconhecimento/cidadedoconhecimento/>. Acesso 
em: 13 fev. 2017. 
83

 Programa de Formação Integrada. Disponível em: 
<http://www.educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/programa-de-formacao-integrada-profi/7530>. 
Acesso em: 13 fev. 2017. 
84

 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos 
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças 
estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Disponível 
em: <http://pacto.mec.gov.br/noticias/134-adesao-2016>. Acesso em: 13 fev. 2017. 
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indicam os cursos, mas não demonstram habilidades para adequar os conteúdos 

recebidos ao contexto da escola.  

Um participante citou o projeto Chico Mendes, que era realizado há alguns 

anos e um citou ações realizadas na escola como horta e jardinagem. Três indicaram 

não conhecer ou não se lembrar de nenhuma proposta nessa área, duas afirmaram 

que o tema é tratado dentro do conteúdo de Ciências e P3 indica que tratar de 

Educação Ambiental é inerente ao trabalho do professor na escola. 

Dentre as respostas, destaca-se a posição de P10, que afirma: 

 

A Rede de Curitiba tem vários, mas eu acompanho o da nossa escola. Em 
nossa escola nós temos horta, temos jardinagem, as professoras trabalham 
com a qualidade da alimentação, e que tudo isso envolve a sustentabilidade, 
porque além da saúde, você tem um meio de ensiná-los pro meio ambiente. 
Ontem a pré-escola colheu cheiro verde, alface, beterraba acho que ainda 
não foi colhida e ontem a professora estava ensacando as verduras pra eles 
levarem pra casa. Depois vamos descer, vou mostrar para você, até 
fotografa, porque a escola está bem preocupada com isso. Quando veio o 
problema da dengue, a gente ficou: “O que faremos, o que faremos?”, as 
professoras falaram: “É muita coisa, é muita coisa”, aí eu sugeri que as 
crianças fizessem o trabalho: as professoras não iam fazer. As crianças iam 
pegar o celular, entrevistar os pais, filmar a casa, mostrar como é o cuidado 
com os focos e foi tão legal...porque nossa escola foi premiada. A [...] me 
mostrou essa semana a placa, a escola foi premiada a nível nacional. Eles 
fizeram uma gravação, que eu até tenho também se você quiser: cada pai fez 
de um jeito, só que um chamou muito a atenção, que foi aquele que a gente 
publicou. O pai simulou um Jornal Nacional, e a irmã e o irmão eram os 
apresentadores. Aí, eles fizeram comentários sobre a dengue. Foi 
maravilhoso. Tudo muito espontâneo, muito verdadeiro, e mostrou tudo que 
está sendo trabalhado na escola e que está se estendendo para a família. 

 

 Analisando a resposta de P10, percebe-se um conhecimento ampliado do 

pedagogo sobre o tema, que pode ser resultado da interação e do envolvimento dele 

com a pesquisa da filha, já citado anteriormente. Também fica evidente uma postura 

proativa da escola, com uma preocupação com outros aspectos relacionados ao meio 

ambiente (dengue) e a busca de envolver a comunidade nas ações escolares. Essa 

visão adequa-se ao que está indicado na Deliberação Estadual nº 04/2013, quando 

trata da inserção dos conhecimentos no currículo, principalmente em uma perspectiva 

interdisciplinar. 

P1 falou sobre uma experiência vivida em uma escola em que trabalhou, na 

qual ocorreu a formação dos docentes e uma boa prática, mas demonstrou 

preocupação com a falta de continuidade nos projetos realizados e a dificuldade em 

conseguir um maior envolvimento da comunidade nessas ações. Ele afirma que: 
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Existia um projeto que o nome era Chico Mendes, era gerência de projetos 
que coordenava e a escola participou, e nós fizemos várias capacitações, 
vários encontros e deveríamos dar prosseguimento aqui na escola. Isso foi 
durante o ano inteiro, entende? Só que eu percebi que houve uma queda de 
continuidade, uma pena! Essas quebras de continuidade são mortais para 
qualquer projeto. 

 

Entre as demais respostas dadas, sobressaiu o fato de que alguns pedagogos 

que organizam a prática na escola demonstraram falta de conhecimento sobre o tema 

e sobre a proposta da Rede Municipal. Chama a atenção o fato de que um pedagogo 

indicou que mesmo não tendo formação, quer seja na graduação e na própria Rede, é 

o responsável pelo trabalho da prática de Educação Ambiental como docente em 

outra escola em que atua. 

Esse fato pode demonstrar despreocupação com o tema ou que a estratégia 

que tem sido utilizada nas formações oferecidas pela Rede não atinge de forma 

efetiva os profissionais. 

 

5.2  ATUAÇÃO DO PEDAGOGO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE CURITIBA. 

 

Nesse item, buscou-se compreender como se constitui a prática pedagógica na 

Educação Ambiental na atuação do pedagogo relacionado às ações de Educação 

Ambiental nas referidas escolas, caracterizando inicialmente o entendimento de 

prática pedagógica dos pedagogos envolvidos na pesquisa. 

Ao perguntar qual entendimento os participantes têm sobre a prática 

pedagógica, P1, P4, P7, P8 e P9 demonstram que a prática pedagógica seria toda a 

ação docente, visando cumprir os objetivos de aprendizagem. Além dessa visão, P4 

chama a atenção para “Acho que a prática pedagógica são ações e atitudes que a 

gente tem para melhorar o trabalho dentro da escola pra alcançar os objetivos que a 

gente quer: o aprendizado da criança...”, ampliando a percepção sobre o tema. 

Para P3, a prática pedagógica é a transmissão de conteúdo ao educando, 

devendo estar embasada numa metodologia. Destaca-se na fala de P10 que a prática 

pedagógica vai muito além da transmissão de conteúdo, pois ninguém passa o 

conhecimento para ninguém e sim, deve-se possibilitar ao educando a construção de 

seu próprio conhecimento. 

Confirmando a indicação de Veiga (2000, p. 16-17), que indica que a prática 

pedagógica é uma prática social, que busca atingir objetivos, finalidades inseridas em 



160 

 

uma determinada pratica social, P5 afirma que “A prática pedagógica é tudo que 

envolve o trabalho pedagógico, seja ele feito pelo professor, por todas as pessoas 

que trabalham na escola, é toda a práxis que envolve o trabalho com o aluno”. 

A posição dos pedagogos alinha-se também com Franco (2012, p. 172-173), 

que afirma que as práticas pedagógicas são realizações que foram submetidas a um 

processo reflexivo e que são constituídas de forma a atender o que está estabelecido 

em nível educacional. 

Os pedagogos foram questionados sobre os documentos que norteiam a 

elaboração dos planejamentos realizados na instituição e como ocorre a seleção de 

conteúdos a serem trabalhados. Quatro pedagogos (P1, P2, P9 e P10) citaram 

apenas o Plano Curricular, conforme relatam: 

 

Não, ali você não escolhe, ali você trabalha. Já está separado por trimestre. 
Ali você não escolhe, você trabalha só. Sua função é cumprir (P1). 
 
É que no Plano Curricular já veio tudo separado, ele já veio separado por 
trimestre, por ano, então ali, os professores... eu achei assim que veio bem a 
ajudar os professores, porque já vem os objetivos, os conteúdos, os critérios 
de avaliação, tudo incluído já por trimestre. Eles seguem o Plano Curricular 
(P2). 
 
É feito por trimestre e os professores vão seguindo o mesmo Plano Curricular 
(P9). 
 
Segue o Plano Curricular, mas a gente também conhece bem a nossa 
clientela, então tem muitas coisas que a gente precisa aprofundar e a gente 
acaba aprofundando por causa do interesse da comunidade, do entorno, mas 
a gente procura dar conta desses conteúdos, mas não é o conteúdo que 
sustenta a nossa organização: o conteúdo faz parte, mas é muito além. A 
gente quer garantir que eles aprendam (P10). 

  

P3 cita as Diretrizes Curriculares, os Cadernos Pedagógicos, o Projeto Político-

Pedagógico (PPP) e o Plano Curricular. Coloca que atualmente os docentes buscam 

muitos materiais na internet e que o assessoramento ofertado pela Rede Municipal de 

Educação por meio do PROFI tem trazido materiais bem interessantes para serem 

utilizados. P4 cita o Plano Curricular, as Diretrizes Curriculares e o Projeto Político-

Pedagógico (PPP). P5 cita “Todos que vêm da nossa mantenedora e todos que vêm 

pelo Governo Federal”. P6 cita o Plano Curricular, os Cadernos Pedagógicos e Emília 

Ferreiro para a alfabetização, pois este atende ao Ciclo I. Para P7, as Diretrizes 

Curriculares, o Plano Curricular e o Estatuto da Criança e do Adolescente. P8 cita o 

Plano Curricular, que foi elaborado a partir das Diretrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental. Para a Educação Infantil, tem as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
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Educação Infantil, os Cadernos de Ciências como documento norteador e demais 

documentos disponibilizados pela mantenedora. 

Seguir o Plano Curricular é interessante, pois este é a base para toda a Rede 

Municipal de Ensino. Dessa forma, se houver transferência do educando, não se 

perde a sequência dos conteúdos que estão sendo trabalhados e também não há 

repetição.  

Essa posição destaca-se nas falas de P3 e P10: 

 

[...] O que eu considero positivo e a maior parte dos professores aqui da 
escola consideram também, porque a gente tem alunos que vão de uma 
escola para outra, é muita mudança, recebe muitos alunos e muitos mudam 
pra outras escolas da própria Rede Municipal. E essa nova organização faz 
com que a criança consiga acompanhar, pelo menos, o que ela estava vendo 
numa escola ela tem continuidade na outra escola, que às vezes se já tinha 
sido visto ela perdia, acabava não vendo mais [...] (P3). 

 

Agora que eles fizeram o plano curricular, que ainda não veio definitivo, mas 
como eles foram organizados por trimestre e o nosso PPP é por trimestre, 
então as professoras optaram por seguir como está aqui, não impede que 
dependendo da situação, ela já abranja conteúdo do terceiro trimestre, mas 
mais ou menos isso pra que se todas as escolas trabalharem assim, quando 
um aluno sair de uma escola e for para a outra, ele não vai ter problema de 
estudar o que já estudou, ou de não aprender aquilo que perdeu de aprender 
(P10). 
 
 

De forma unânime, os pedagogos relataram utilizar o Plano Curricular, que 

contempla todas as áreas do conhecimento, no qual os conteúdos já vêm 

selecionados e separados por ano (nível de ensino) trimestralmente. O que cabe a 

cada docente é criar uma metodologia mais adequada para o desenvolvimento 

desses conteúdos.  Destacam-se a posição de dois dos pedagogos: 

 

Como nós seguimos o plano curricular, os conteúdos eles são trabalhados de 
acordo com o plano curricular, então ele já tem o ano, por exemplo: o primeiro 
ano, todas as áreas têm os seus eixos, e cada eixo têm os seus conteúdos e 
daí conforme o ano, eles vão tendo uma gradação, vai ser cobrado um pouco 
mais. As pessoas acham que o currículo acaba engessando, só que o que a 
gente percebe é que a forma, a metodologia com que o professor trabalha o 
conteúdo proposto é diferente. Se o professor tem bem claro isso, não acaba 
engessando o currículo. Então, tem que ter esse cuidado e também como as 
professoras trabalham dentro da sequência didática, a própria sequência 
didática também faz com que o currículo não seja engessado, desde que a 
gente consiga contemplar alguns conteúdos (P8). 

 

Segue o plano curricular, mas a gente também conhece bem a nossa 
clientela, então tem muitas coisas que a gente precisa aprofundar e a gente 
acaba aprofundando por causa do interesse da comunidade, do entorno, mas 
a gente procura dar conta desses conteúdos, mas não é o conteúdo que 
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sustenta a nossa organização: o conteúdo faz parte, mas é muito além. A 
gente quer garantir que eles aprendam (P10). 

 

Os pedagogos também foram questionados sobre como é encaminhada a 

Educação Ambiental e se ela está contemplada no Projeto Político-Pedagógico.  

Os pedagogos P7, P9 e P10 apenas responderam “Sim”.  

Já P1, ao refletir sobre a questão, concluiu que no Ensino Regular, a Educação 

Ambiental não é contemplada, afirmando: “Você sabe que, no Regular, não é? Acabei 

de rever. No Regular não é!”. 

Para P2 e P6, percebe-se que não conhecem a proposta da escola na qual 

inserem-se. Elas afirmam:  

 
Aí eu não sei te explicar, porque quem fez o projeto foi a XXX, eu participei 
muito pouco. Eu fiz mais outras partes. Não lembro. O que ela te falou? Mas 
eu acho que não” (P2). 
 
Não sei (P6). 
 
 

Os pedagogos P3, P4 e P5 declararam que a Educação Ambiental está 

contemplada no Projeto Político-Pedagógico na área de Ciências. Destaca-se a fala 

de P4, que relata sentir falta de projetos que contemplassem a escola, envolvendo a 

todos. Também se destaca a fala de P5, que mesmo ao declarar que a Educação 

Ambiental está contemplada no Projeto Político-Pedagógico da escola, ela é pouco 

valorizada e conhecida pelos docentes, alegando ser falha do setor pedagógico. Os 

pedagogos ainda indicam: 

 
Sim, ela está no projeto político-pedagógico, mas eu acredito que nós 
pudéssemos fazer mais coisas, mas eu vejo pelo meu lado, no meu trabalho: 
são muitas coisas que nós temos pra fazer durante o dia; como eu te falei: 
mesmo assim, eu não consigo fazer tudo o que eu gostaria de fazer, ou 
quase tudo, então, às vezes, você acaba priorizando mais Língua 
Portuguesa, Matemática, os componentes e acaba deixando um pouco de 
lado... claro, ciências, a professora trabalha, mas assim, uma coisa que 
envolvesse toda a escola, talvez um projeto que envolvesse todos, não tem, 
que seria interessante um trabalho assim pra... até pra criança perceber que 
é uma coisa, é uma forma não só de uma professora ou de outra...todos, que 
fosse uma coisa mais ampla (P4). 
 
Ela está, mas ela é pouco efetivada. Nós até reformulamos o projeto político-
pedagógico atualmente, há cerca de seis meses que nós começamos a 
mexer. Ela está colocada sim no nosso projeto político-pedagógico, mas ela é 
pouco valorizada, pouco conhecida pelos nossos professores e até uma falha 
do setor pedagógico (P5). 
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Para P8, a Educação Ambiental não é especificamente uma prática, mas é 

trabalhada de forma transversal nas áreas de Ciências, História e Geografia. 

 
Enquanto prática mesmo, não, mas é como falei, é um tema que aqui na 
escola a gente coloca de forma transversal, de forma que todos os conteúdos 
de Ciências, História, Geografia acabam tratando dessa questão (P8). 

 

Levando-se em conta a posição de Carvalho (2012, p. 125), que indica que a 

Educação Ambiental tem a perspectiva de promover ação interdisciplinar ou 

transdisciplinar, com uma nova forma de organizar conteúdos que levem a ensinar e 

aprender de forma inovadora, percebe-se, na fala dos pedagogos, de modo geral, que 

isso não ocorre. 

Outro aspecto importante é que quando se trabalham temas isolados nas áreas 

do conhecimento, pois se deixa de trabalhar os saberes na sua totalidade e não se 

amplia a dimensão do conhecimento, levando a uma visão unidimensional, conforme 

indica Carvalho (2012, p. 131), que ainda ressalta que nessa forma de trabalho não 

se atinge a amplitude de significados e de sentidos do que se ensina. 

Quando perguntado aos pedagogos como é encaminhada a inserção da 

Educação Ambiental na organização curricular, P1 acha que ela somente é 

trabalhada na escola de Tempo Integral, relatando: 

 

Pois é, se eu estivesse em uma escola Integral, eu ia ter uma fala, né? Eu 
trabalhei três anos numa escola Integral, e eu estava em constante trabalho 
com a professora; ainda ontem eu encontrei com ela, ela fazia um excelente 
trabalho como ambiental, muito bom trabalho, chegou a fazer compostagem 
com as crianças. Então, ali existe esse olhar, mas é só no Integral que a 
gente consegue fazer isso (P1). 

 

P2 afirma conseguir trabalhar alguma coisa referente à Educação Ambiental, 

quando conversa com os docentes de Ciências. 

 

Quando eu converso com os professores de ciências, sim. Porque, afinal de 
contas, eles têm de trazer o planejamento e ali, tem que constar, porque, 
geralmente eles falam, por ano, eles falam da erosão, eles falam das 
queimadas, eles falam da camada de ozônio, então, ali já eles entram na 
parte do ambiental e vão explicando o que é o certo e o que é errado pro 
aluno (P2). 

 

Já P3 e P10 reconhecem que a Educação Ambiental não é um componente 

curricular. P3 faz uma autoanálise referente à forma como encaminha o planejamento 

com os docentes, não verificando se as questões relacionadas à Educação Ambiental 
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são contempladas e acredita que no trabalho docente isso já aconteça de forma 

natural, sendo inerente ao trabalho do professor. 

Os pedagogos indicam que: 

 

Na realidade, a Educação Ambiental ela não é um componente curricular, ela 
aparece dentro da área de ciências. Então, não existe, assim... tô sendo bem 
franca, na hora do planejamento “Ah! Eu preciso incluir ou eu preciso falar da 
Educação Ambiental”. Pode até ser um erro, mas a gente acaba concluindo 
que isso já tá presente, já tá... já faz parte ali do planejamento, quando a 
professora se organiza pra trabalhar um determinado conteúdo, como eu 
também coloquei lá no começo; se dá margem a ressaltar, a chamar atenção 
pra determinado aspecto relacionado ao ambiente, elas já fazem isso de uma 
forma quase que natural. Então, eu não tenho esse olhar específico. Preciso 
falar como é... ou de cobrar: “Olha, onde é que você colocou no planejamento 
a questão ambiental?”. Até é uma questão que me pega. “Nossa, será que 
eu, realmente, deveria estar fazendo isso?”. Mas eu acredito, realmente, que 
isso já tá acontecendo de uma forma natural. Eu vejo até mais pelo lado 
positivo daquilo que já está inerente ao trabalho do professor do que como 
algo que tá distante e que a gente precisa tá retomando, sabe. Eu vejo mais 
na forma positiva (P3). 

 

É o que eu falo, não é assim: “Agora nós vamos trabalhar Educação 
Ambiental”. Ela não é um componente curricular, mas a Educação Ambiental, 
a gente procura colocar sempre que é possível, pode ser aula de História, 
pode ser aula de Geografia, de Educação Física, de Ciências, onde houver 
necessidade e chance pra que o aluno reelabore seus conceitos, as 
professoras têm feito (P10). 

 

Para P8, que anteriormente expressou que a Educação Ambiental é um tema 

transversal, nesse momento expressa que a Educação Ambiental já vem posta em 

conteúdos de áreas do conhecimento: 

 

Ela já vem posta, até mesmo os outros conteúdos, por exemplo: como sou 
professora regente de 5°ANO, o ensino de Geografia em alguns conteúdos, 
ele coloca questões ambientais, questões ligadas ao solo, como que é a 
organização do espaço físico, a organização do espaço urbano. Então, como 
falei, é uma temática que acaba indo em todas as áreas do conhecimento. 

 

Já P4 e P9 relatam que a Educação Ambiental é trabalhada em Ciências. 

Para P5, a Educação Ambiental refere-se aos cuidados e é apresentada de 

forma superficial, conforme expressa: 

 

Como ela já vem colocada, ela também tá em nuances: não vem nada 
colocado. Hoje, acho que está bem na moda, vamos dizer assim, porque é 
tudo moda, a Educação Ambiental não teria que ser moda; hoje o que tá na 
moda é: gênero, sexualidade, a diversidade étnico-racial, tudo isso hoje tá na 
moda. Isso tá bem presente no currículo. A Educação Ambiental, o que que a 
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gente percebe, são os cuidados, vêm bem em nuances no nosso currículo, é 
isso que eu percebo; posso estar falando besteira. 

 

P6 relata não haver uma atitude específica para isso e P7 coloca que são 

seguidos os objetivos do Plano Curricular:  

 
Ela já está posta, e nós trabalhamos em cima do que eu acabei de te falar, 
dentro dos objetivos, aquele conteúdo a gente desenvolve a gente trabalha 
tanto na sala de aula como fora de sala de aula também, que eles apliquem 
no dia a dia da vida deles (P7). 

 

Percebe-se, na fala dos pedagogos, uma visão mais básica do processo 

educacional, pois um tema importante e bastante atual é tratado de forma superficial. 

Embora as falas indiquem que a Educação Ambiental está colocada no PPP, não 

foram encontradas evidências sobre isso, uma vez que o projeto político-pedagógico 

pensado e construído pelo coletivo de profissionais da escola, que busca uma 

educação diferenciada e que possibilita a todos vislumbrarem-se como partícipes de 

seus processos (VEIGA, 2008, p. 12-13), é condição para a construção do 

conhecimento e da cidadania (BUSSMANN, 2008, p. 49). 

Referente à ação do pedagogo na elaboração do planejamento, os 

profissionais indicam que em virtude de suas inúmeras atribuições na escola e dos 

cursos ou reuniões, conseguem sentar com os docentes quinzenalmente e apenas 

fazerem algumas sugestões e ou considerações no planejamento realizado por eles, 

verificando se o que se planejou está de acordo com a realidade da turma, se 

contempla todos os educandos e verificando a necessidade de planejar atividades 

diferenciadas aos educandos que apresentam dificuldade de aprendizagem.  

O planejamento é realizado em conjunto pelos docentes que atuam no mesmo 

nível de ensino, que observam uma sequência didática, conforme solicitado na 

proposta do PROFI. Enfatizam também que o planejamento já vem previamente 

organizado pela SME, que tem como base o atual plano curricular, que norteia as 

ações a serem desenvolvidas por todas as escolas da Rede. O que diferencia cada 

planejamento é a metodologia empregada por cada docente. 

Assim, denota-se na fala de P5:  

 

Atualmente, o pedagogo na escola tá bem complicado por conta do PROFI– 
que é esse programa que eles colocaram esse ano – porque ele tira o 
professor a cada duas semanas da escola, então esse planejamento 
praticamente ele já vem pronto lá da Secretaria, com esse planejamento 
quinzenal que já vem com as sequências, então o meu papel é só dar um 
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norte para o professor seguir a sequência pronta, então tá bem complicado 
na verdade, porque eu pouco posso interferir, eu posso só agregar algumas 
ideias, mas estou interferindo pouco e sentando muito pouco com meu 
professor, porque ele não tem tempo de sentar comigo. 

 

 Pode-se destacar P8 e P10, que afirmam realizar encontros em todas as 

permanências dos docentes e aproveitar esses momentos para garantir um 

acompanhamento mais efetivo das situações de sala aula. P10 ainda coloca uma 

preocupação com o registro das conversas e encaminhamentos dados. 

 P8 coloca que: 

 

O planejamento elas fazem toda a semana, então como elas fazem um 
trabalho com a sequência, elas montam a sequência, daí eu sento junto com 
elas para ver se os conteúdos da sequência estão de acordo com a proposta, 
com o currículo e atendem às necessidades da turma, se estão dentro do que 
é esperado. Então toda semana, durante as permanências, estou sentando e 
a gente tá realimentando o planejamento, trazendo algumas informações e 
principalmente uma coisa que eu cobro muito delas são as adequações para 
as crianças que têm dificuldade de aprendizagem; as adequações de 
atividades, de tudo, dentro da proposta. 

 

Uma das funções do professor é, a partir dos objetivos propostos, planejar, 

desenvolver e avaliar as ações.  Já o pedagogo deve acompanhar esse processo e 

dar subsídios aos docentes, a fim de buscar uma prática efetiva. Essa visão tem como 

alicerce a posição de Libâneo (2012, p. 57), que coloca que o pedagogo necessita 

aliar a teoria e a prática na educação por meio de sua atuação. 

 Quando questionados sobre o entendimento sobre a Educação Ambiental, 

percebeu-se na fala dos pedagogos uma associação com o cuidado com a natureza 

numa visão conservacionista e pragmática da Educação Ambiental, demonstrando 

uma superficialidade nas respostas dos participantes: P1, P2, P4 e P9. Outro 

destaque dá-se aos participantes P3, P5 e P7, que embora tenham usado de muitos 

argumentos, não definem claramente o que seja a Educação Ambiental. P3 associa 

as ações efetivadas na escola como o uso de papel reciclado, como, por exemplo, 

não usar plástico ou isopor. Indica também que a Educação Ambiental deve estar 

presente na escola ou em qualquer espaço educacional e ainda afirma que ela está 

associada a todo trabalho do professor, como conteúdo ou não.  

Já P5 afirma que é tudo, em que se busca uma vida, um planeta, um mundo 

melhor, demonstrando preocupação com a presença da Educação Ambiental na 

escola. P7 corrobora com a mesma opinião de P5 ao afirmar que “[...] é tudo o que 
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envolve a natureza”, associando o termo ambiente a tudo o que nos cerca, inclusive a 

sala de aula.  

P10 demonstra uma preocupação com o educando, no sentido de fazer com 

que ele aprenda sobre o tema e destaca aspectos que podem ser colocados em 

prática nos cuidados com o mundo. Ele afirma que: 

 

A Educação Ambiental eu acho que é como alfabetizar o aluno 
ambientalmente, pra que ele entenda a necessidade de pensar no futuro e 
até aquela frase: “Não é mais pra pensar que mundo quero deixar pro meu 
filho, mas o filho que eu quero deixar pra esse mundo”. A gente busca a 
conscientização, o aproveitamento, o reaproveitamento, a reciclagem. É a 
sustentabilidade mesmo, né? 

 

P6 e P8 afirmam que: 

 

Então, eu não tenho muito conhecimento, né, desse tema, mas eu acredito 
que seja a questão da preservação, a questão da relação do homem com a 
natureza, da relação do homem com as consequências que ele mesmo 
provoca na natureza, então eu acho que deve ser por aí (P6). 

 

Educação Ambiental para mim é como se fosse um eixo, uma área de 
conhecimento que ela trabalha as relações entre as pessoas e o meio natural; 
como as pessoas, as crianças se relacionam com esse ambiente todo que tá 
em volta (P8). 

 

 A Lei nº 9.795/99, capítulo I, Art. 1º (BRASIL, 1999), indica que: 

 

Entendem-se por educação ambiental por processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade. 
 

 

 A partir dessa proposição, pode-se analisar que os primeiros pedagogos 

citados têm um entendimento bastante superficial e conservador sobre o tema. Há 

uma evidente tendência a pensá-lo apenas como os cuidados com a natureza. Isso 

também é confirmado por Loureiro (2006, p. 133-134) que, ao classificar os eixos de 

macrotendências da Educação Ambiental, afirma que numa perspectiva 

conservadora, há uma “[...] compreensão naturalista e conservadora da crise 

ambiental; foco na redução do consumo de bens naturais [...]; baixa problematização 

da realidade [...]; [...]”. 
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Já P6 e P8 demonstram preocupação da relação homem e natureza em uma 

perspectiva mais reflexiva quando indicam a importância da percepção sobre as 

consequências das atitudes tomadas por todos. Essa visão confirma a visão de 

Carvalho (2012, p. 37), quando diz que há uma estreita relação entre a vida humana e 

a biológica da natureza e principalmente entre as relações da vida social, cultural e o 

meio ambiente. 

Na sequência, foi questionado sobre como a Educação Ambiental é trabalhada 

na escola, levando em conta os seus espaços físicos e sobre quais abordagens são 

adotadas. Há novamente uma predominância do trabalho no componente curricular 

de ciências e no cuidado com a natureza, já que seis pedagogos chamam a atenção 

para o conteúdo (P1, P2, P3, P4, P6 e P8). Já P5 e P9 tratam prioritariamente da 

Educação Ambiental como cuidado com a natureza. Destacam-se suas falas:  

 

Nas pequenas ações. No cuidar da escola, nas ações de educação, do lixo, 
da alimentação, do cuidado, são essas pequenas ações que a gente faz, do: 
“não gaste água”, “do cuide”, “do recicle”, mas são essas ações pequenas 
que eu acho que acabam tornando o cidadão melhor pra ele cuidar da sua 
casa, do seu bairro, nesse sentido (P5). 
 
Desde as pequenas atitudes, não jogar papel no chão, reutilizar até a folha, a 
folha sulfite, as crianças trazem de casa algumas coisas pra gente separar, 
mostrar pro aluno... e como aqui do lado a gente tem a reciclagem, né, então 
eles já tentam, a gente já vai meio ajudando a levar na reciclagem, né. É uma 
usina de reciclagem, esse ano não teve muito contato, mas o ano passado a 
gente tinha, até o projeto de sustentabilidade na escola, esse ano não 
estamos tendo por falta de profissionais também (P9). 
 

 
Já P10 volta a destacar o trabalho desenvolvido com a horta, dando a entender 

que essa ação é uma representação da Educação Ambiental. Embora se saiba que 

ela passa por estratégias, como a citada pelo pedagogo, ela não se restringe a isso. A 

fala do pedagogo P10 contradiz a posição de Vasconcellos (1998, p. 269), que indica 

que a Educação Ambiental tem por característica a interdisciplinaridade e não apenas 

práticas isoladas, como a separação de lixo ou a criação e o desenvolvimento de 

hortas. Um aspecto que a caracteriza é um processo de reflexão contínuo das 

relações entre os seres vivos e entre esses e seus semelhantes. 

P7 só indica que o processo acontece por meio do plano curricular, que atende 

aos objetivos propostos e que as ações acontecem dentro e fora de sala de aula. 

Na parte destinada à indicação da utilização dos espaços físicos, P1 e P2 têm 

a percepção de que não há na escola espaços específicos para ações da Educação 
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Ambiental. Todos os outros, embora não citem algum espaço, tratam da sala de aula 

como um lócus de trabalho ligado ao tema.  

Pode-se destacar a fala de P8, que indicou uma ação realizada fora da escola 

em aspectos ligados ao tema. Ela diz que: 

 

Nós não temos como no Integral a prática específica da Educação Ambiental, 
mas eu percebo que dentro das aulas de ciências – não necessariamente 
dentro das aulas de ciências, mas em todas as áreas – essa temática acaba 
trabalhando. Esse ano, as meninas do 2° ANO e o pré fizeram uma 
sequência sobre festa junina e aí como aqui no entorno da escola tem os 
sítios, tem chácaras, elas levaram as crianças até a chácara pra fazer uma 
visita. Cada turma aproveitou esse momento conforme sua especificidade. 
Dos 2° ANO, elas trabalharam as partes das plantas, de onde que os 
alimentos vêm, enquanto que da Educação Infantil a professora fez todo um 
trabalho sobre solos, então a visita foi feita, mas com propostas diferentes. 

 

Um aspecto destacado por P4 é a obrigatoriedade de atender às proposições 

da Rede Municipal quanto a temas a serem trabalhados na escola e que muitas vezes 

levam a descompasso com a proposta que está sendo desenvolvida na instituição. O 

exemplo dado por ele foram as olimpíadas que, em 2016, tiveram que ser 

trabalhadas. 

A posição de parte do grupo de pesquisados tem como pano de fundo a 

formação do cidadão, o que indica que as pequenas ações trabalhadas na escola 

(cuidado com escola, seu entorno, a produção e destinação do lixo produzido pelos 

estudantes em sala de aula, cuidado com o uso da água, a horta) serão incorporadas 

pelos estudantes e constituem uma contribuição na sua formação cidadã. Essa 

perspectiva articula-se com a fala de Morin (2001, p. 65), que dá à educação o poder 

de contribuir à autoformação de pessoas e de ensinar como se tornar um cidadão. 

Essa posição também se coaduna com Jacobi (2003, p. 198), que relaciona a 

Educação Ambiental com uma formação para a cidadania, em uma perspectiva de 

estabelecimento de uma íntima relação entre o homem e a natureza, tendo como 

mote uma visão ética, valores morais e uma forma ampliada de ver os homens e a 

natureza, buscando, com isso, uma consciência local e planetária. 

Quando se perguntou aos pedagogos se os docentes recebem formação para 

encaminhar a Educação Ambiental em suas atividades pedagógicas, houve 

indicativos de não haver esse trabalho ou de desconhecimento por parte deles. P1 

respondeu: “Se for no Integral sim, mas no Regular, não!” e P5 “Acho que só nos 

CEIs; nos CEIs sim”. Já P2 e P4 responderam não haver.  P9 respondeu não haver 
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no momento, conforme expressa: “Os professores mais de área quando era o projeto 

de sustentabilidade. No momento não”. 

A resposta dos pedagogos é semelhante à posição encontrada na pesquisa 

quando tratava da formação dos pedagogos. Novamente percebe-se que os cursos 

ou não são ofertados ou então a participação dos docentes é ínfima. 

Os profissionais P3, P6 e P7 comungam da mesma ideia, expressando que há 

assessoramentos e estes são disponibilizados no Portal Cidade do Conhecimento, 

para todos aqueles interessados na temática. Os pedagogos afirmam que: 

 

Sim. Tem os assessoramentos. O curso não é obrigatório, ele tá lá no Portal. 
Aquela subida de nível que existe na Rede Municipal tem uma carga horária 
que o professor tem de ter, mas essa carga horária vem das mais diferentes 
fontes e não, necessariamente, daquilo que ele atua no momento. Por 
exemplo, tem professor de ciências que não fez nenhuma atualização (P3). 
 
Eu sei que tem cursos no Portal referentes a esse assunto e eles tem 
abertura pra escolher os cursos que querem fazer. Então os professores que 
têm esse interesse vão lá e se inscrevem e fazem essa formação (P6). 
 
Sim, através do Portal. Quando tem curso, eles vão no curso, a gente sempre 
tá passando sugestões pra eles (P7). 

 

Destaca-se, na fala desses pedagogos, a indicação de que há 

assessoramento, mas que a procura por esse processo fica muitas vezes na mão do 

próprio professor, o que implica na percepção deles quanto à importância do tema e à 

busca de conhecimento ou o seu aprofundamento. 

P8 afirma que os docentes “Recebem orientações relacionadas ao 

planejamento e do currículo”. A resposta não deixa claro se essa orientação é dada 

por ele ou por outros profissionais da Rede Municipal. 

Para P10, as ações na escola são baseadas nas Diretrizes Curriculares e dá 

como exemplo o projeto da horta. 

Na esteira da preocupação com a formação sobre a Educação Ambiental, foi 

questionado sobre se a SME ou o NRE oportunizam momentos de estudo sobre o 

tema, se há de que forma ocorre, sobre assuntos tratados e a sua frequência. 

Novamente houve uma indicação de que não há essa formação ou que o 

pedagogo não tem conhecimento sobre a sua efetivação (P1, P2, P4, P5 e P9).  

P1 e P3 destacam novamente o projeto PROFI, em que os professores eram 

obrigados a participar, sendo priorizada Língua Portuguesa e Matemática, 

consideradas prioridade nas escolas.  
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P3, P6 e P8 afirmaram haver formação, mas destinada aos docentes de 

ciências, como discutido anteriormente.  

P7 indica que a SME oferta cursos, mas o NRE não. Ele afirma que nos cursos 

são tratados temas ligados a formas como o docente pode encaminhar o trabalho em 

sala de aula. Já P10 indica que: 

 

O NRE, a prefeitura, eles têm os formadores lá, só que muita formação 
acontece baseada na maior necessidade da escola e quando era visto que 
era tudo muito compartimentado, precisava trabalhar a sequência didática, já 
faz três anos que a prefeitura tá batendo nessa tecla, e a gente ainda vê que 
muitas professoras ainda têm dificuldade de articular o conhecimento sem 
forçar [...]. 

 

As respostas dadas às duas questões anteriores são complementares, pois 

tanto a formação como os grupos de estudo são prerrogativas da formação 

continuada dos docentes. Ao se salientar respostas que demonstram que não há 

interesse ou a não existência de cursos, pode-se entender que esse aspecto tem sido 

encarado de forma superficial. Novamente destaca-se a Política de Educação 

Ambiental, Lei nº 9795/1999, na qual se encontram as indicações sobre a formação 

inicial e continuada de professores. O Art. 11, Parágrafo único, explicita que: 

 

Os professores em atividade devem receber formação complementar em 
suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao 
cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 
Ambiental. 

 

Considerando que as escolas estão localizadas próximas ao Rio Barigui, a APA 

do Passaúna, Parque dos Tropeiros ou ao Bosque do Trabalhador, questionou-se os 

pedagogos se há uma proposta de ações no trabalho escolar referente a essas 

regiões e suas particularidades. 

Quatro pedagogos relataram não haver nenhuma proposta de trabalho que 

envolva os espaços ambientais mencionados; P4 e P9 afirmaram categoricamente 

não haver, já P6 diz não haver, mas pareceu estar em dúvida ao relatar “Eu acho que 

não”; e P7 diz que este ano não houve, mas afirma ter tido em anos anteriores, 

conforme demonstra em sua fala “Este ano não, mas teve em anos anteriores”. 

As indicações dos participantes contrariam a proposta da Rede, que indica a 

necessidade de um trabalho ligado ao tema. As Diretrizes Curriculares (2006, p. 61) 

da Rede trazem como um de seus princípios a Educação para o Desenvolvimento 
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Sustentável, que defende que a escola tem um papel fundamental na formação do 

cidadão consciente de sua responsabilidade e participante de todos os processos que 

envolvem as questões socioambientais, numa perspectiva de entender e refletir sobre 

as “[...] relações entre os seres humanos e entre estes e o ambiente”. 

Já P1, P2 e P10 citam o “Programa Olho d’ água”, que é trabalhado na área de 

Ciências, conforme demonstrado em suas falas: 

 

No caso, só pra sabermos o nível de poluição mesmo do Barigui, que é o 
projeto Olho D’água. Agora, eu também não sei o quanto nós vamos ter de 
retorno quanto a isso, entende?... porque eu tenho um pouco de receio, 
porque é feito todo um trabalho; as crianças vão lá, colhem..., foi escolhido 
uma turma de 5° ANO e o retorno disso? Quer dizer, parece que as coisas, às 
vezes... como foi o projeto Chico Mendes...fica meio no ar...então, não dá 
continuidade, porque a criança merece saber porque ela fez, pra que que 
serviu aquilo, o nível de poluição que tá o rio, o que que tá acontecendo, o 
que nós devemos fazer pra não acontecer. A professora escolhe alguns 
alunos e vai, de 5º ANO; ela é de Ciências (P1). 

 

Olha... a única coisa que a escola está participando, com a Secretaria de 
Educação é o projeto Olho D’água, que a nossa escola se inseriu nesse 
projeto; é a única coisa, que daí eles vão, coletam a água do rio, fazem a 
experiência junto com a professora de ciências, mas é em uma turma só que 
ela tá desenvolvendo esse projeto (P2). 
 
[...] a escola está inserida no Programa Olho d’água, tem todo o material, foi 
um projeto muito bom, tá sendo porque ainda tá sendo. Eles estão colhendo 
água daqui pra mandar pra análise desse projeto do Olho d’água. [...] mas a 
gente tem que analisar aqui, que depende deles manter o Arroio, então não 
adianta a gente querer ir lá no Passaúna ver o que que a gente vai fazer pelo 
Passaúna (P10). 

 

P10 indica uma preocupação com o riacho Arroio, próximo à escola, e com a 

postura da população, que joga lixo nele e que segundo o pedagogo, está 

contaminado. Ele demonstra que embora o trabalho do projeto seja importante, por 

estar perto da escola, não recebe a atenção necessária e afirma “A gente tem que 

ficar regional, local, porque assim, cada um ficando local, nenhuma região fica 

descoberta. As crianças estão se educando com o problema que elas têm ali, né?”. 

Essas escolas efetivam um dos programas propostos pela Rede Municipal, 

porém elas o fazem colocando a Educação Ambiental como conteúdo apenas no 

componente curricular de ciências. Dessa forma, não há atendimento sobre a 

prerrogativa da Lei nº 9795/1999, Art. 2º, que faz menção ao fato de que a Educação 

Ambiental deve estar presente de forma articulada em todos os níveis de ensino. 
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Para P3, a escola não aderiu ao Programa Olho d’água em virtude da 

dificuldade de levar as crianças ao local para a coleta de material conforme deveria 

ocorrer. Isso ocorre em função da precariedade de transporte para condução dos 

educandos a campo para o trabalho. Ele afirma que: 

 

Houve um projeto que a escola foi convidada a participar, ele era 
especialmente voltada a questão do rio, acho que o Barigui, aqui da região, 
mas a gente acabou esbarrando em que: deveriam acontecer coletas de 
água, resíduos, enfim. Algumas atividades que a escola não é tão próxima 
que a gente possa ir andando com as crianças, sem contar o risco de um 
deslocamento. A gente tem tido muita dificuldade com questão de ônibus da 
Rede Municipal. [...] Então, na medida do possível, as professoras quando 
trabalham parques, sempre aparece aquele que é mais próximo, na parte 
mesmo de trabalhar os rios, sempre são falados, mas não com trabalho 
específico sobre eles. 

 

De acordo com P8, a escola participou do Projeto Guarda-rios no qual 

expressa: 

 

Na verdade, outra coisa que aconteceu com as crianças do período da 
manhã receberam foi o projeto do Guarda-rios, do 5° ANO. O Eduardo 
Fenianos veio aqui, fez a palestra com eles – até mesmo porque nossa 
escola é próxima ao Rio Passaúna. Então eles conhecem bastante a 
realidade. Mas em termos de ação específica da escola, a gente não... Ele 
fez a palestra, nós recebemos os livros, as carteirinhas, foi feito um trabalho 
de conscientização com os alunos de 4° e 5°ANO – eles gostaram bastante. 
Num primeiro momento foi só a palestra mesmo. Eu lembro que quando eles 
entraram em contato com a escola, fui eu que atendi, o foco deles era bem 
essas escolas que fossem próximas aos rios mesmo, que nem como nós 
estamos, assim, próximos e não tão próximos do Rio Passaúna, então a 
nossa escola foi selecionada. Foi bem legal! 

 

Embora nas escolas nas quais esses pedagogos atuem tenha ocorrido algum 

tipo de trabalho, fica claro que há problemas no desenvolvimento ou na sua 

continuidade. Muitas vezes, esbarra-se em problemas logísticos e, em outros, o 

estabelecimento claro de objetivos que ampliem a perspectiva de apenas conhecer, 

não se conseguindo chegar a processos que levem o estudante à reflexão sobre o 

que estão vivenciando. 

Para P5, essa temática referente a esses espaços é trabalhada nos conteúdos, 

ficando para 4° e 5° anos, sempre voltado à limpeza e à preservação, sendo tudo 

explorado muito superficialmente. 
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Só mais quando tem esses conteúdos, quando são trabalhados. O 4° e o 5° 
ANO trabalham esses conteúdos, daí é sempre voltado pra aquilo: limpeza, 
questão da preservação, tudo muito superficial. 

 

Percebe-se que a concepção pragmática da Educação Ambiental faz-se 

presente no entendimento do pedagogo, o qual apenas refere-se ao cuidado e à 

preservação do meio ambiente. Nesse caso, a amplitude de percepção do pedagogo 

limita-se aos conceitos mais básicos da Educação Ambiental. 

 

  

5.3 ATUAÇÃO DO PEDAGOGO E AS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CURITIBA DIANTE DA ATUAL 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

Neste item, buscou-se identificar como se dão as práticas de Educação 

Ambiental por parte do pedagogo, estabelecendo uma relação com a atual política 

que trata da Educação Ambiental.  

Inicialmente, questionou-se os pedagogos acerca de seu conhecimento 

referente a: documentos, Diretrizes e legislação que tratam da Educação Ambiental 

(Quadro 9).  

 

Quadro 9 – Posicionamento dos pedagogos acerca da legislação 

 Conhece documentos, 
diretrizes, legislação 
que tratam da EA? 

Conhece as Diretrizes 
Municipais que tratam 
da EA? 

Conhece 
especificamente as leis: 
PNEA, DCNEA? No caso 
afirmativo, o que sabe 
sobre cada uma delas? 

P1 Olha, pra ser honesta, 
não conheço. 

Então, quando nosso 
planejamento era regido 
pelas Diretrizes 
Municipais em 2006, eu 
acredito que ali tinha 
alguma coisa de 
ambiental, mas poderia 
ser mais completo 
também e nesse atual, 
agora no plano curricular 
não tem. 

Não conheço. 

P2 Nunca vi. Também não. Li alguma coisa, mas 
muito pouco. 

P3 Tirando os documentos 
que norteiam nosso 
trabalho como as 
diretrizes, os nossos 

Não...eu sei que existem, 
mas estudar a legislação, 
não. 

Não. 
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cadernos, não. Em 
relação específica, não. 

P4 Eu já li, mas a 
fundo...como eu falei, 
nesse documento das 
Diretrizes Curriculares 
anterior que tinha, eu li, 
assim, o documento que 
tinha, mas assim, eu não 
me aprofundei. 

Sim. Não. 

P5 Eu sei que existe, já olhei. 
Não me lembro 
exatamente, mas sei que 
tem sim. Claro que tem. 

Não. Já li. Não sei do que cada 
uma trata, mas já li e sei 
que tem 

P6 Não. Não...eu sei que tem, mas 
não conheço, não li. 

Não. 

P7 Eu tenho que pesquisar. 
Mas quando citam uma lei 
de educação ambiental, a 
gente lê e procura 
entender. Eu em conjunto 
com os professores. 

Conheço. Só através da leitura 
delas eu entendo. 

P8 Em termos de legislação, 
tem as Diretrizes 
Curriculares do Ensino 
Fundamental. Elas 
asseguram como um dos 
princípios, o estudo do 
relacionamento entre a 
pessoa e o ambiente 
social e natural onde ela 
vive. 

Sim. Não. Especificamente 
não. 

P9 Conheço, mas no 
momento eu não me 
recordo. 

Também não. Sim, basicamente. Eu 
acho que elas trazem 
sobre os projetos de 
sustentabilidade, sobre o 
meio ambiente. 

P10 Sim, a Educação 
Ambiental é uma lei. Ela 
está na proposta da 
prefeitura, está na 
proposta da nossa escola, 
mas eu não sei falar do 
artigo e de nada da lei, 
porque na hora que se 
precisa, se consulta, e... 

Já li. Como eu falei, é um 
pilar que sustenta a nossa 
educação, mas assim,  
gente pega documentos 
que foram elaborados a 
partir da lei, entendeu? 
Então é isso. 

Não, não sei detalhado. 
Eu sei que existem as leis 
e são inúmeras leis, 
porque o país é muito 
grande, cada região é 
uma realidade, né? E tem 
aquelas leis que são 
geris, e tem aquelas da 
nossa realidade aqui do 
Paraná, mas eu não sei 
fazer comentário das leis. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Por meio das respostas referentes aos três questionamentos realizados aos 

pedagogos, constata-se que eles não conhecem os documentos norteadores da 

Educação Ambiental.  

Destacam-se as Diretrizes Curriculares de Curitiba como um documento que 

organiza as ações educativas na Rede Municipal de Ensino, pois ele é básico para 
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todos os profissionais da escola. Não conhecer as suas indicações pode levar a um 

trabalho que cumpra parcialmente o que se propõe para a educação no município.  

Em seguida, questionou-se se conhecer ou não as leis implica em melhor 

atuação do pedagogo.  

P1, P2 e P6 afirmam que com certeza isso ocorre.  P1 amplia essa percepção 

vislumbrando ações na escola regular: 

 

 

Eu acho que traria diferença sim, com certeza. Até porque como minha 
formação não é essa, então, se a gente tem um documento que a gente 
possa consultar, olhar e que seja o norte, de repente, pra melhoria do 
trabalho, com certeza. Porque eu penso que mesmo em uma escola regular 
poderia ser feito um trabalho, porque nós temos textos que poderiam ser 
adaptados em Língua Portuguesa... coisa assim, né (P1). 

 

Para P7, “Sim. Porque, através das leis, ele conhecendo vai fazer um trabalho 

melhor junto com o professor”, o que demonstra a influência desse conhecimento e 

sua influência direta na ação junto ao professor. 

P3 indica que sim, mas faz menção a particularidades do espaço escolar em 

que atua:  

Outra pergunta difícil, pelo seguinte: conhecer, o nome já fala; tudo o que é 
conhecer, acrescenta, agrega. Então, jamais poderia dizer que não é 
importante. Tudo o que a gente sabe a mais, aprende a mais, faz com que o 
nosso trabalho fique melhor. Agora, em situações específicas do meu 
trabalho, digamos, no planejamento que eu preciso fazer que não seja 
específico de ciências ou que não entre a Educação Ambiental, acho que não 
chega a comprometer o meu trabalho, mas, com certeza, seria mais rico se 
na hora de conversar com o professor que vai atuar, especificamente, na área 
do Ensino Fundamental, eu pudesse contribuir com outras questões que a lei 
fala... acredito assim; repetindo: tudo o que a gente conhece a mais, melhora 
o nosso trabalho. 

 

P4 e P8 têm respostas semelhantes, mas indicam que há necessidade de 

outros aspectos para uma efetiva melhora de atuação. P4 expressa que “Acho que 

melhora, só que não só isso tem que vir todos os segmentos da Prefeitura, eu acho, 

começando pelo prefeito, todos eu acho, daí sim, seria uma coisa única, seria o ideal, 

né” e P8 relata: “Acredito que sim. Pode trazer alguns elementos para que a gente 

possa passar para os professores”.  

Já P10 expressa que “Eu acho que é bom que se leia tudo. Você não precisa 

decorar, mas tem que saber onde está a lei e o que fundamenta a proposta”, o que 
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demonstra preocupação com o conhecimento que cerca a ação do pedagogo na 

escola. 

Já P5 expressa apenas que “deveria”. 

Destaca-se a fala de P9, pois é sua percepção que conhecer a legislação de 

Educação Ambiental é importante para quem atua em escolas de tempo integral, pois 

é lá que há melhores condições para a sua efetividade. O pedagogo afirma que: 

 

Não, às vezes não. Se a escola tem o projeto, igual o CEI tem o projeto, tem 
as salas ambientais, eu acho que daí sim né, mas como não tem, acredito 
que não é necessário. 

 

A posição dos pedagogos quanto ao conhecimento dos diferentes documentos 

e se isso de alguma maneira influencia em sua atuação pode indicar uma dificuldade 

em atuar a partir de uma visão mais ampla, que ocorre devido às muitas 

incumbências que lhe cabem dentro da escola. Esse aspecto foi citado por Pavão et 

al. (2003, p. 131), que reforçam a importância do preparo do pedagogo e da amplitude 

de tarefas a serem desenvolvidas por ele na escola, dentre eles, pode-se destacar os 

planejamentos, o papel de supervisor e orientador educacional e a coordenação 

pedagógica na instituição. Outro aspecto importante diz respeito àquilo que deve ser 

trabalho na escola, já que na RME, segundo o currículo da Educação de 2016, indica 

que além das áreas de conhecimento, há os Temas Integradores (Direitos Humanos e 

Cidadania, Educação Ambiental e Tecnologias Digitais), que amplia o acervo a ser 

desenvolvido junto aos educandos. Isso implica no conhecimento do pedagogo para 

poder atuar atendendo ao que se coloca na legislação (Rede Municipal e na Federal) 

e que resulta em uma ação ampla, multidisciplinar e consistente.  

Na sequência, foi questionado em que o pedagogo baseia-se para propor 

ações/aprendizados referentes à Educação Ambiental. P2, P6 e P9 citam o plano 

curricular. P2 amplia sua resposta, dizendo:  

 

Olha, aqui na escola, retomando de novo, quando se vai trabalhar na aula de 
ciências é o que tá no plano curricular, lá que tem o que deve ser trabalhado 
de ciências e que já se faz o encaixe para trabalhar o ambiental, caso 
contrário...  

 

P5 relata que “Deveria ser na legislação, só que a gente não faz. Eu sou bem 

honesta”.  P10 relata que “Toda a participação das crianças, a gente tá envolvida, e 

tudo vira projeto. A gente tem agora, [...] mas tem a página da escola, que a nossa 
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escola estava sempre com conteúdo, com situações voltadas pro meio ambiente”. P1, 

afirma que o trabalho ocorre de acordo com os acontecimentos que surgem no 

momento e de maneira informal: 

 

Pois é. A gente busca, na verdade, assim de vivencia, busca até na Internet, 
busca aqueles fatos que acontecem e que estremecem o mundo... 
“Olha...está acontecendo isso... formou uma ilha de plástico no Oceano 
Pacífico”. Então, vamos trabalhar em cima disso. Quer dizer, fazer um alerta. 
Mas assim, que dissesse, com os objetivos, assim, não existe. A gente busca 
meio que informalmente mesmo (P1). 
 
 

Já P3, P7 e P8 fazem relatos trazendo um pouco da experiência pessoal e 

estabelecem algumas relações com outros conhecimentos. Eles afirmam que:  

 
[...] Quando a gente vai falar em educação ambiental, geralmente, a gente tá 
falando de qualidade de vida, da saúde, da preservação da vida em si, 
porque o ser humano... a gente entende mais aquilo, aí eu tô falando de um 
modo geral, aquilo que é imediato, aquilo que afeta cada um, aquilo que 
afeta, aquilo que acontece com a gente, ou com nosso filho, ou com nossa  
mãe, aquilo tá próximo. Então, a gente tem que começar meio por aí, aí entra 
a questão da saúde, a saúde tem a ver com o ambiente, então, a gente tem 
que fazer todo um trabalho de conscientização que uma coisa está, é 
interdependente da outra. Meio por aí, pra que as pessoas entendam a 
importância de chegar lá na Educação Ambiental, porque se a gente começa 
só lá com o rio que tá poluído e gente vê tanto isso quando chega, vem 
agora, tanta chuva e as casas inundam, aí você vai no rio, tem sofá boiando 
(P3).  
 
A gente se baseia diante das leis, de projetos. A gente estuda. Por exemplo, 
eles vão, fazem o curso, trazem para a gente, a gente estuda, lê, debate e o 
professor trabalha em sala de aula. Vai ver a lei; qual a lei por exemplo, a Lei 
do Desmatamento... se alguma criança traz – “professor, eu vi tal lugar sendo 
desmatado” – aí a gente vai lá vê qual a lei que fala do desmatamento, o que 
pode fazer, o que não pode. Então é através disso (P7). 
 
Dentro do meu conhecimento enquanto professora; a partir da página de 
ciências da Prefeitura; as propostas que a mantenedora coloca e o uso de 
vários materiais mesmo. Sempre procuro dar sugestões e ideias que são 
passadas pelo Departamento. Como no início do ano houve a formação da 
implementação do currículo, então o Departamento de Ciências e de 
Educação Ambiental deram várias ideias de materiais, como revista Ciência 
Hoje das crianças, sites onde os professores pudessem buscar, fazendo 
aprofundamento. Então algumas até já têm mais conhecimento do que eu 
tenho – todas elas têm experiência nessa prática do ensino de ciências, e tem 
também formação. Dentro do que posso, vou alimentando o planejamento 
delas (P8). 
 

 

Identifica-se, na fala dos pedagogos, um pouco da identidade profissional de 

cada um, as preocupações com o tema e aparentemente não há consenso de 

percepções sobre Educação Ambiental na escola. 
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Quando perguntado aos pedagogos como deveria/poderia ser encaminhada a 

Educação Ambiental na escola e na Rede de Ensino, percebe-se uma preocupação 

com a formação e capacitação de docentes e pedagogos, por meio de cursos e 

assessoramentos que contribuam com a formação continuada dos profissionais (P1, 

P2, P3, P6 e P8). Outros aspectos destacados estão ligados à construção de 

experiências práticas e projetos para instigar os educandos para aprender sobre o 

tema (P3, P4 e P9), num trabalho diferenciado, baseado mais em vivências (visitas, 

passeios e filmes) também para o ensino regular (P2), sendo possível, dessa forma, 

trabalhar para além do conteúdo de ciências (P8). 

Entre as respostas, P1 acredita que os documentos deveriam ter menos 

profundidade teórica e serem mais pontuais e de acesso mais objetivo para serem 

aplicados pelo docente. Ela afirma que: 

 

Que nós tivéssemos uma capacitação, documentos que a gente tivesse 
consulta. pudéssemos consultar, mas assim, que não fossem documentos 
muito profundos. A impressão que eu tenho às vezes, que os teóricos,,, até 
eu me incluo às vezes, porque eu estou na prática também, mas muitas 
coisas se perdem porque, as coisas são feitas amplas demais, e nós 
trabalhamos de primeiro ao quinto ano e o pré. Então, eu penso que deveria 
ser menos amplo e com mais intensidade, que diminuísse o número de 
coisas, mas que gente aprofundasse naquilo e que fizessem cumprir. 

 

Destacam-se as falas dos pedagogos P5 e P6 e as suas perspectivas: 

 

Ah! Tem que ter uma preocupação bem maior do que se tem hoje. Porque, de 
novo: é onde a gente vive, é o mundo onde estamos, só que é aquela história 
– é moda hoje é gênero, e a Educação Ambiental tá bem deixada de lado. A 
gente só lembra quando não chove, não tem água, isso e aquilo. Então eu 
acho realmente que tem que ter uma preocupação maior, com certeza (P5). 
 
Eu acho que ela tem que ter um espaço maior. Ela precisa abrir esse espaço 
e isso tem que vir eu acho através da Secretaria, do Núcleo... porque eu acho 
importante o estudo desse tema com as crianças, afinal é o meio em que a 
gente vive, e é perfeitamente possível a gente colocar esse tema no que a 
gente já trabalha em sala de aula e ampliar o que o plano curricular nos traz... 
que quando a gente trabalha só com o que está escrito no plano, ou com o 
que o livro didático nos traz, fica uma coisa muito rasa. Então a gente precisa 
realmente de uma formação continuada e que esse tema apareça, para que a 
prática pedagógica contemple esse tema de uma maneira mais eficaz (P6). 

 

A posição de P5 e P6 indica que deve haver uma preocupação maior referente 

à Educação Ambiental, pois ela pode levar a um entendimento sobre fatos do 

cotidiano, o que possibilitaria uma reflexão sobre a Educação Ambiental. 
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Já para P10, a abordagem do tema deve iniciar já na Educação Infantil, pois 

enfatizar que: 

 

Eu acho que faz parte da própria formação da criança. Não adianta depois 
que ele já criou hábitos errados, fica mais difícil mudar. A Educação 
Ambiental tem que estar e ela está desde a Educação Infantil, desde o 
maternal, tem que estar sendo pensada, porque quando a criança incorpora, 
se ela desde pequena aprendeu em casa que ela pegou a bala e não pode 
jogar o papel no chão, quando ela sair, ela não vai fazer isso e se ela fizer, 
ela vai ficar incomodada, ela volta pegar o papel. Eu acho que tem que ser 
dos hábitos. Tem que estar presente na escola, todo mundo tem que saber o 
que está fazendo e o porquê está fazendo, até por que às vezes você leva 
um conteúdo para a sala de aula, um monte de coisas preparadas, uma coisa 
linda feita, mas se as suas atitudes não ensinam a criança, pouco adianta, 
né?  

 

Um destaque deve ser dado a P3 e P7, que apresentaram posições 

diferenciadas ao afirmar que: 

 

Também é bem abrangente isso. Mas vamos pegar um pouco da questão dos 
materiais que a gente tem pro trabalho. O professor dispõe de muito pouco 
hoje. Infelizmente a gente tem um laboratório que tem metade dos 
computadores funcionando. A TV e um Datashow na sala é com campanha 
da festa junina que a gente também vai conseguindo comprar e ainda a gente 
não tem material suficiente. Mas acredito que passa muito, não passa pouco, 
mas passa muito por essa situação do professor ter material de trabalho, de 
condições de trabalho. Uma visita, como essa, pra conhecer a margem de um 
rio, aquilo que é jogado...[...] nesse projeto do Barigui, a gente não pode 
entrar porque não daria para ir a pé e nem teria ônibus pra levar as crianças 
até lá. Materiais que, muitas vezes, a criança não sabe o que é o 
desmatamento, uma erosão e aí você tendo um bom aparelho pra projetar 
pra criança. Hoje as coisas têm de ser muito atrativas, não adianta o 
professor só com o quadro e o livro didático, por mais que você fale, a criança 
tem que poder ver melhor, enxergar melhor o que tá acontecendo, no mínimo, 
um bom filme sobre o assunto pra a criança entender. Então, acredito que 
passa muito pelas condições de trabalho do professor, porque aqui o que a 
gente acaba conseguindo explorar; lixo, separar lixo, que é uma coisa que é 
palpável, que eles veem que tá ali, mas a questão da poluição dos rios fica no 
ouvir falar, a questão do desmatamento e várias outras questões que, no 
mínimo, no mínimo uma boa imagem a criança teria que ter pra conhecer a 
situação. [...]. A gente não tem um laboratório de ciências, as experiências as 
professoras fazem, pedindo material descartável para as crianças; “Tragam 
uma caixinha de leite!”, é errado usar? Não. É ótimo que use. Mas só isso? 
Tem que ter muito mais do que isso (P3). 
 
 
Eu acho que está certo, que ela está dentro do currículo do Ensino 
Fundamental – do 1º desde o pré lá dos pequenininhos a gente já vai 
ensinando, eu acho que isso está certo – a gente tem de desenvolver, junto 
com os alunos, e é eles que vão levar para casa, eles vão levar pra fora; eles 
vão cobrar dos pais, então eu acho que isso está correto – colocando dentro 
do Plano Curricular. Não mudaria nada, porque acho que ela está sendo 
abordada. A sugestão está no Plano Curricular da Prefeitura. Está sendo 
acordado. Está oferecendo cursos. Eu acho que a escola, a função da escola 
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vai ser aplicar para a gente poder alcançar os objetivos, e os alunos levarem 
para casa, para a vida deles (P7). 

 

Ao se analisar as respostas, percebem-se duas posições diferentes entre si e 

em parte com as demais respostas. P3 demonstra preocupação com as condições de 

trabalho, a importância de materiais e infraestrutura para o desenvolvimento das aulas 

ou atividades. O pedagogo demonstra preocupação com a utilização de recicláveis, 

limitando a possibilidade de construir um momento de reflexão sobre o consumo 

excessivo de produtos, sem uma mudança de postura no consumo desenfreado e 

sem limites, o que acaba acarretando no aumento de lixo reciclável, o que favorece 

apenas o crescimento da economia. Já P7 demonstra que o Plano Curricular dá conta 

do que é necessário para o trabalho e que é possível construir a partir do documento 

ações que serão incorporados pelos educandos e levados para seu cotidiano. 

 

5.3.1 A Educação Ambiental na dimensão do espaço físico 
 

As DCNEA (2012, p. 11) tratam, no tópico 2.3, intitulado Contexto Atual sobre a 

importância da “[...] construção de espaços educadores sustentáveis para o 

enfrentamento as mudanças socioambientais globais”, da necessidade de articular 

três eixos (espaço físico, gestão e currículo) na busca de uma formação cidadã e de 

ações no trato das mudanças climáticas. 

A partir dessa perspectiva e do Manual Escola Sustentável (2013), o espaço 

físico é concebido como: 

 

[...] utilização de materiais construtivos mais adaptados às condições locais e 
de um desenho arquitetônico que permita a criação de edificações dotadas de 
conforto térmico e acústico, que garantam acessibilidade, gestão eficiente da 
água e da energia, saneamento e destinação adequada de resíduos. Esses 
locais possuem áreas propícias à convivência da comunidade escolar, 
estimulam a segurança alimentar e nutricional, favorecem a mobilidade 
sustentável e respeitam o patrimônio cultural e os ecossistemas locais 
(BRASIL, 2013, p. 2). 
 

Quanto à dimensão do espaço físico, apenas quatro dos pedagogos85 fazem 

menção a algum aspecto relacionado ao tema, predominando uma preocupação com 

os conteúdos de Ciências e Geografia que, ao serem trabalhados, estabelecem 

relação com o espaço físico ou o entorno da escola. Entre eles, destaca-se P8, que 

                                                 
85 As respostas completas dos pedagogos estão colocadas no capítulo 5. 
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demonstra essa percepção quando tratou do ensino de Geografia, que leva à 

exploração de questões ambientais, espaços físicos e urbanos e quando indicou 

também a presença de sítios e de chácaras no entorno da escola, espaços esses que 

puderam ser explorados por meio de atividades que proporcionaram aos educandos 

contato com esse contexto e P10 cita a horta por ser um espaço importante dentro de 

seu espaço escolar. Por outro lado, P1 e P2 demonstraram, em suas falas, não haver, 

nas escolas, espaços específicos para ações da Educação Ambiental. 

Houve também indicações de P1, P2 e P10 sobre o desenvolvimento do 

Programa Olha d’água, em que os alunos puderam acessar o Rio Barigui próximo à 

escola para a coleta de água e a realização de análises. 

Ao se analisar os espaços físicos das escolas, percebe-se que em todas há 

possibilidades do desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental, mas nas 

escolas A, B e G, eles são mais propícios em função da presença de áreas verdes. 

Destaca-se a escola G que, além do espaço, tem um outro destinado ao apoio, no 

qual podem ser guardados instrumentos como enxadas, carrinho de mão, regadores e 

outros que são utilizados em atividades no jardim, bosque e horta. A escola C tem 

uma horta suspensa na lateral, na qual os educandos e professores desenvolvem 

atividades de plantio de hortaliças que, ao serem colhidas, são distribuídas e ambos 

podem levar para a casa. 

Em todas as escolas, os resíduos têm destinação de forma regular, como 

ocorre em grande parte da cidade, já que a sobra da alimentação é recolhida pela 

empresa terceirizada responsável pela produção e distribuição e pela sua destinação 

e os demais lixos são recolhidos pela empresa municipal responsável pelo serviço na 

cidade e o esgoto vai para a rede da Sanepar. 

Quanto à infraestrutura, todas as escolas têm um padrão de construção com 

um ou dois pavimentos, com salas de aula com bom espaço e ventilação adequados 

ao processo ensino e aprendizagem e possuem biblioteca com bom acervo, 

laboratório de informática todos com mobiliário adequado aos respectivos 

anos/turmas. Possuem salas para os gestores, secretaria e professores; 

almoxarifado; quadras poliesportivas cobertas, exceto nas escolas A e G, e parquinho 

com areia. Todas possuem cozinha para organizar e distribuir a alimentação 

produzida por empresa terceirizada. 

Quanto à acessibilidade, todas as escolas têm rampas, banheiros com piso 

regular, pias, barras de apoio e portas espaçosas para passagem de cadeirantes. 
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As escolas contam com espaços externos, com tamanho e organização 

diferenciados. A escola C tem um mezanino, que é utilizado para atividades de 

pesquisas e estudos. A escola D tem dois espaços que podem ser utilizados para 

atividades pedagógicas, sendo que o primeiro conta com lavatórios, mesas e bancos 

de concreto e outro é aberto. A escola E tem um amplo espaço gramado para 

atividades diversas. A escola F conta com dois pátios cobertos, uma cancha de terra 

e uma cancha cimentada não oficial.  

As demais escolas contam com espaços que dão condições para atividades 

ligadas à Educação Ambiental. A escola A tem espaço gramado, com árvores, 

folhagens e alguns tipos de flores. A escola B conta com ampla área externa, com a 

presença de árvores frutíferas nativas e invasoras e espaços de jardim e a escola G 

conta com um espaço específico para o desenvolvimento dessas práticas. 

Analisando o que consta dos PPPs das escolas e o que foi visto durante as 

observações das atividades dos pedagogos, percebe-se que nas instituições 

pesquisadas há espaços e com a proximidade com áreas dos mananciais é possível 

desenvolver atividades de Educação Ambiental, para além das salas de aula. 

Destaque para as escolas A e E, que estão localizadas próximas à APA do Passaúna, 

que permite um acesso mais fácil e consequentemente ampliar as estratégias de 

ensino. 

 

5.3.2 A Educação Ambiental na dimensão da gestão 
 

O Manual Escola Sustentável (2013) concebe a gestão como: 

 

[...] compartilhamento do planejamento e das decisões que dizem respeito ao 
destino e à rotina da escola, buscando aprofundar o contato entre a 
comunidade escolar e o seu entorno, respeitando os direitos humanos e 
valorizando a diversidade cultural, étnico-racial e de gênero existente 
(BRASIL, 2013, p. 2). 

 

O pedagogo atua numa pluralidade de ações dentro da escola. No cotidiano, os 

pedagogos, em sua atuação nas tarefas que dão suporte à prática pedagógica, 

também se alinham às questões relacionadas ao currículo. Entre essas ações, estão 

o preenchimento das fichas dos educandos, que contêm encaminhamentos destes à 

Unidade de Saúde, CMAE; conversas referentes à vida escolar e ou situações que 

necessitam serem repassadas ao setor pedagógico pelos pais e ou responsáveis 
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convocados ou não, as quais são devidamente anotadas e arquivadas 

individualmente em pastas de cada turma, que são identificadas para facilitar seu 

acesso quando necessário. Além disso, eles têm envolvimento com o Conselho 

Escolar e a APPF, em função de sua participação no grupo gestor da escola. 

Nos conselhos de classe nos quais a pesquisadora esteve presente, foi 

possível perceber que os pedagogos têm uma prática efetiva de suas ações. Eles 

anotam organizadamente em planilhas no computador ou fichas impressas que 

compõem o portfólio de cada educando, as colocações dos docentes referentes aos 

avanços e dificuldades de aprendizagem destes e uma análise detalhada das 

atividades desenvolvidas por eles. Há, sempre que necessário, a retomada de 

anotações dos encaminhamentos médicos e ou atendimentos especializados 

assinalados na ficha individual de cada educando, de todos os educandos e não 

apenas daqueles que demonstram mais dificuldades, pontuando caso a caso. Essa 

postura permite pensar coletivamente em estratégias de auxílio na busca de novas 

ações e ou encaminhamentos para que dificuldades possam ser sanadas.  

 O profissional, em seu dia a dia, envolve-se com os educandos, mostra-se 

disposto a ouvi-los, a conversar e mediar situações conflituosas em que estes se 

encontram, sejam referentes às questões de ordem escolar e ou familiares, quando 

se encontram doentes ou indispostos. 

Com a proximidade do término do ano letivo, os docentes realizam parte de 

sua rotina com o preenchimento dos pareceres descritivos referentes ao desempenho 

escolar dos educandos e as pedagogas os auxiliam nesse processo, sanando dúvidas 

e, além disso, efetiva-se a leitura de cada um desses documentos. Essa etapa é 

fundamental para que elas possam fazer uma avaliação do trabalho realizado. 

Por conta disso, identificou-se uma posição frente às muitas questões 

burocráticas que estão implícitas no trabalho dos pedagogos, relatadas ao longo das 

respostas dadas por eles. Outro aspecto significativo diz respeito ao compromisso de 

acompanhar o trabalho dos docentes, rotina essa que deve ser estabelecida de 

acordo com as necessidades da escola, mas que deve ter frequência e efetividade. 

As relações interpessoais também se tornam significativas à medida que elas podem 

interferir no trabalho. 

Os PPPs das escolas indicam que a presença da Gestão Democrática é uma 

das instâncias de organização e ação da instituição. Segundo o Art. 12, da 

Deliberação Estadual nº 4/2013b, ela envolve a participação como um dos alicerces 
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da gestão, podendo ocorrer de forma direta ou indireta, a fim de usar como 

estratégias consultas, assembleias e encontros, que se efetivam com a “[...] mediação 

de órgãos colegiados como Conselhos Escolares, Conselhos Municipais e Estaduais”.  

As escolas pesquisadas apresentam seu PPP de acordo com uma estrutura 

definida pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Em sua organização, cada instituição 

de ensino explana sobre as suas especificidades a partir da perspectiva da 

comunidade na qual está inserida, da visão de todos os envolvidos no processo 

(gestores, professores, alunos, demais funcionários, pais e a comunidade) e com 

base nos documentos norteadores da Rede Municipal constroem a sua proposta 

pedagógica. Essa organização confirma a indicação de Veiga (2008, p. 11), para 

quem o documento expressa a proposta de organização da prática pedagógica, 

sendo o cerne do trabalho desenvolvido em seu contexto histórico. 

A partir dos PPPs, entende-se a gestão democrática como um processo 

político, em que os envolvidos têm a oportunidade de discutir, deliberar e planejar 

ações que busquem solucionar questões diversas na escola no âmbito administrativo, 

pedagógico e de gestão, numa perspectiva democrática, na qual os sujeitos assumem 

papel de protagonistas. Esse processo possibilita o envolvimento da comunidade na 

tomada de decisões e essa forma de conceber e atuar tem como base a construção 

da cidadania (escolas A, B e C). 

Portanto, evidencia-se que a atuação do pedagogo é diversificada, como 

sugere Lück (2009, p. 23), pois para a autora, ele tendo como foco a aprendizagem 

do educando, cumpre papéis como gestor, líder, mediador, coordenador, avaliador, 

caracterizando-se como um estrategista na escola. 

 

5.3.3 A Educação Ambiental na dimensão do currículo 
 

O currículo é entendido, no Manual Escola Sustentável (2013), como: 

 

A inclusão de conhecimentos, saberes e práticas sustentáveis no Projeto 
Político-Pedagógico das instituições de ensino e em seu cotidiano a partir de 
uma abordagem que seja contextualizada na realidade local e estabeleça 
nexos e vínculos com a sociedade global (BRASIL, 2013, p. 2). 

 

Referente à elaboração dos planejamentos e à seleção de conteúdos a serem 

trabalhados, os pedagogos, de forma unânime, relatam seguir o Plano Curricular da 
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RME e as Diretrizes Curriculares, mas o Projeto Político-Pedagógico também foi 

citado. P1, P2, P3, P8, P9 e P10, ao falarem sobre o plano curricular, indicaram a sua 

importância para a organização da prática pedagógica, destacando que as diferentes 

realidades das escolas têm suas necessidades atendidas quando se efetuam a 

construção do PPPs, consequentemente, eles apresentam diferenças de 

fundamentação teórica e de aprofundamento de suas concepções.  

Quanto à indicação sobre como a Educação Ambiental é tratada nos PPPs, 

ficou claro que ela aparece vinculada à área de ciências como um tema a ser 

abordado numa perspectiva transversal, portanto não é um conteúdo. Embora haja 

projetos e programas na RME, na visão da grande maioria dos pedagogos, esses 

programas são mais efetivados nas escolas integrais. Exemplo disso ocorre na escola 

A, em que a Educação Ambiental é contemplada no ensino de Ciências:  

  

Os eixos norteadores: vida e meio ambiente, ser humano e saúde, Terra e 
universo e matéria e energia, enfocam temas relacionados aos saberes 
científicos numa prática dialógica dos avanços científicos e tecnológicos na 
vida social das pessoas. O planejamento para, permitindo ao estudante 
compreender o funcionamento da natureza e a influência o ensino desse 
componente curricular, deve levar os educandos a reflexão e compreensão 
da natureza suas transformações, através de observações, pesquisas e 
experimentos e sobretudo seu papel no através de cuidados e preservação 
do meio em que vivem.  
 
 

Na análise dos PPPs quanto às questões relacionadas à Educação Ambiental, 

identificou-se que as escolas tratam do tema em uma perspectiva similar na área de 

ciências, atendendo aos indicativos do Art. 14, inciso II, da Deliberação Estadual nº 

4/2013, que trata da “[...] inserção dos conhecimentos concernentes à Educação 

Ambiental nos currículos da educação básica”, o que indica a presença do tema como 

conteúdo dos componentes curriculares. 

Nesse processo, também identificou-se, no tópico que trata da Filosofia e dos 

Princípios didático-pedagógicos da instituição, duas escolas – C e G – que 

apresentam indicações sobre o tema. Segundo o PPP da escola C (2016, p. 32-33): 

 

[...] A Educação Ambiental é um processo educativo, contínuo e permanente, 
que propicia em nível individual e coletivo, uma compreensão crítica das 
relações entre os diferentes sujeitos e o meio, permitindo ações conscientes e 
participativas. 
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Entre os pedagogos, apenas P8 faz menção à preocupação com a 

interdisciplinaridade ou transversalidade, indicando que “[...] é um tema que aqui na 

escola a gente coloca de forma transversal, de forma que todos os conteúdos de 

Ciências, História, Geografia acabam tratando dessa questão”, o que também é 

confirmado no Art. 14, inciso I, da Deliberação Estadual nº 4/2013. 

De modo geral, poucos pedagogos demonstram conhecer os projetos 

propostos pela RME a serem desenvolvidos nas escolas e fazem menção a sua 

efetivação de forma mais significativa nas escolas integrais.  

A presença de projetos e programas da SME que são desenvolvidos nas 

escolas vem ao encontro das determinações legais (Lei n. 9795/99 e PNEA 2016b) e 

estão presentes nas indicações no documento “Projeto Sustentabilidade mais tempo 

mais vida” da SME. 

Quanto ao desenvolvimento de práticas educativas em áreas de conservação, 

percebeu-se o entendimento da importância dessas ações, mas há indicativo de 

dificuldades por conta de questões administrativas que inviabilizam a sua efetivação. 

Na escola G, há a citação do Currículo do Ensino Fundamental (CURITIBA, 

2016a, p. 31), que tem como base a compreensão da Educação Ambiental como um 

processo educativo que propicia a todos uma compreensão crítica das diferentes 

relações entre os sujeitos e o meio, buscando a conscientização, o conhecimento e as 

competências no trato com o meio ambiente.  

A escola A desenvolveu o projeto “Projeto Guarda Rios”, que buscou: 

 

[...] trabalhar uma proposta ecológica e de educação ambiental para alunos 
de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Os alunos participantes do Guarda 
Rios coordenado pelo Jornalista e ambientalista Eduardo Fenianos, 
receberam uma carteira da função, capacitação em uma aula expositiva com 
vídeos produzidos para a sensibilização em relação ao diagnóstico dos rios 
curitibanos, cartilha informações. Além disso, os estudantes terão passeios 
técnicos para aprofundamento do tema. O resultado esperado com este 
projeto é que se promova a conscientização das crianças em relação à 
preservação dos rios e a necessidade para a vida no planeta e para a 
sobrevivência de todas as espécies no presente e futuro.  

 

 Já na escola D, desenvolve-se o Projeto Olho d´Água, em parceria com a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 Ao se analisar o número de propostas desenvolvidas nas escolas, preocupa o 

fato de que poucas apresentam estratégias que levam a um aprendizado e 

consequentemente a um processo de reflexão dos educandos e da comunidade 
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frente a questões importantes para todos. À medida que isso ocorre, perde-se uma 

oportunidade significativa de construir, com os educandos, uma consciência sobre os 

problemas que afetam o meio ambiente e a vida. 

No tópico que trata dos projetos e programas, 7 escolas apresentam propostas 

de atividades que são desenvolvidas no ambiente escolar. Alguns são comuns a mais 

de uma instituição, como é o caso do Projeto “Conhecer Para Prevenir”, ligado ao 

aprendizado dos educandos sobre prevenção e combate a incêndio (Quadro 10). 

 

  Quadro 10 – Outros projetos das escolas 

PROJETOS ou PROGRAMAS das escolas 

A Conhecer Para Prevenir; Projeto de Xadrez e Jogos intelectivos; Momento de 

leitura e sacola de leitura; Projeto Ler e Pensar. 

B Conhecer Para Prevenir; Rede de Proteção; Projeto da Fanfarra. 

C Esportes - Futsal; Dança do Ventre; Dança de Rua; Jogos de tabuleiro; Teatro; 

Música; Informática. Outros projetos em parceria com outras instituições ou 

órgãos públicos: Capoeira; Ler e Pensar (GRPCOM); Bullying; Direitos Humanos; 

Erradicação do Trabalho Infantil; Trânsito (DER); TIM faz Ciência, Horta e 

Trânsito (DENSO).  

D Projeto Bullying não é Brincadeira; Projeto Xadrez realizado pelos professores de 

Educação Física; Projeto de Apoio Pedagógico desenvolvido com AEC- 

Atividades Educativas Complementares.  

E Reforço pedagógico; Projeto Ler e Pensar; Conhecer para Prevenir. 

F Leões do Vôlei; Projeto da Guarda Mirim; Projeto Bullying não é Brincadeira. 

G Sacola de Leitura; Momento Cívico; Horta e Jardim Escolar –sustentabilidade; 

recreio compartilhado; Ponto de Cultura; Projeto Família: a parceria que dá certo; 

Ginástica para Todos; dança; Bullying não é brincadeira; Ler e pensar: Handebol; 

Conhecer pra Prevenir; Guara Mirim; PUC Solidária e Equidade. 

  Fonte: PPP das escolas (2016). 

 
 Ao se analisar os projetos, evidencia-se preocupação com as necessidades 

específicas de cada instituição e de sua comunidade, mas também a abertura a 

diferentes propostas em cada escola. Isso possibilita vislumbrar uma percepção de 

que a educação vai além do trabalho em sala de aula e que a formação do educando 

deve abranger os aspectos cognitivos, sociais, motores e afetivos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para a construção das considerações finais, retoma-se a questão norteadora 

do estudo colocada na pergunta: Como se constitui a prática do pedagogo no enfoque 

da Educação Ambiental, nas Escolas do Ensino Fundamental, do Núcleo Regional de 

Educação, da Cidade Industrial de Curitiba (NRE-CIC), da Rede Municipal de Ensino 

de Curitiba? Além disso, tem-se também como foco os objetivos propostos para o 

estudo, sobre os quais são feitas considerações a partir dos resultados obtidos. 

Ao se discutir as informações referentes ao primeiro objetivo, que buscou 

conhecer o pedagogo que atua nas escolas pesquisadas, identificou-se, entre estes, 

que cinco são nascidos em Curitiba e os outros cincos são oriundos de outras 

cidades. Todos afirmaram que gostam da capital por ser uma cidade acolhedora, linda 

e com boa infraestrutura, embora reconheçam a presença de alguns problemas e 

indicam como um aspecto importante o fato de que os cidadãos curitibanos possuem 

bom nível cultural. 

Todos têm formação em Pedagogia e dois deles têm mais uma graduação. 

Possuem também pós-graduação e três têm dois ou mais cursos de especialização. 

Portanto, o grupo da pesquisa, pela formação e pelo tempo de trabalho na RME, tem 

uma carreira consolidada, o que os torna habilitados no trato de questões da escola.  

Algumas situações do cotidiano do pedagogo foram destacadas por eles, pois 

são situações difíceis, com as quais eles têm que lidar no seu dia a dia. Entre elas, 

um aspecto indicado merece destaque, que é o fato de que o trabalho do pedagogo 

ampliou-se à medida que eles têm muitas atribuições. Essas atribuições vão desde os 

processos de orientação e acompanhamento de educandos e seus familiares, a 

questões referentes à prática pedagógica, ao trabalho dos docentes e à gestão da 

escola.  

Outros aspectos indicados por eles tratam do excesso de trabalho burocrático, 

que acaba ocupando uma parte significativa do seu tempo na instituição e as 

questões de relacionamento interpessoal entre todos os funcionários da escola. 

Alguns pedagogos ressentem-se da falta de reconhecimento quanto à profissão e ao 

trabalho. 

Quanto ao conhecimento sobre a Educação Ambiental, evidenciou-se o fato de 

que apenas um pedagogo teve contato com a temática durante a formação inicial. 

Quanto à formação continuada, houve um descompasso entre a posição dos 
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participantes, pois alguns indicaram que há cursos oferecidos pela RME e outros que 

não. Aliado a esse fato, houve a indicação de que a participação nos cursos parte do 

interesse e da disponibilidade dos pedagogos e docentes.  

Um aspecto importante indicado por alguns pedagogos foi o conhecimento 

sobre os projetos e programas específicos para as escolas da RME, que são citados 

nos documentos oficiais. Eles conseguiram indicar o que são e aqueles que são 

desenvolvidos em suas escolas, mas no grupo, destaca-se o fato de que há 

pedagogos que desconhecem esses projetos ou programas e aqueles que têm um 

entendimento superficial sobre o que se trata.  

 No segundo objetivo, que oportunizou caracterizar a prática do pedagogo no 

enfoque das ações da Educação Ambiental nas referidas escolas pesquisadas, os 

pedagogos concebem a prática pedagógica como tudo aquilo que envolve as ações 

docentes e que buscam atender aos objetivos direcionados ao aprendizado e ao 

desenvolvimento dos educandos e que esse processo vai além da mera transmissão 

de conteúdos. 

Quanto aos documentos que norteiam a elaboração dos planejamentos, há 

uma unanimidade quanto ao Plano Curricular, mas também foram citados, por alguns 

pedagogos, as Diretrizes Curriculares, o Projeto Político-Pedagógico e os Cadernos 

Pedagógicos, portanto, a seleção de conteúdos acontece a partir do que está indicado 

principalmente no Plano Curricular. 

A Educação Ambiental nas escolas pesquisadas é tratada na área de Ciências 

e em algumas instituições percebe-se também que há uma superficialidade no trato 

sobre o tema, já que dois participantes indicaram não saber como isso ocorre na 

escola. 

Apenas um pedagogo fala sobre a transversalidade ao abordar o tema. Isso 

denota também uma falta de percepção da totalidade do processo de formação ao se 

colocar a Educação Ambiental apenas como conteúdo em determinada área do 

conhecimento. 

Em relação ao planejamento, os pedagogos demonstraram preocupação com o 

fato de não conseguirem acompanhar efetivamente o trabalho realizado pelos 

docentes e a dificuldade para estarem mais próximos a eles. Eles procuram organizar 

momentos para observar o que foi elaborado e em alguns casos promovem encontros 

para acompanhamento mais específico dos planejamentos. 
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Os pedagogos têm uma visão restrita do que seja a Educação Ambiental, pois 

de modo geral associam apenas aos cuidados com a natureza, à reciclagem e ao 

desenvolvimento de hortas. Apenas dois deles demonstraram entendimento mais 

amplo, relacionando à Educação Ambiental quanto à relação do homem com a 

natureza. Embora haja essa posição dos dois profissionais, há uma indicação de 

visão conservadora e pragmática da Educação Ambiental. 

Evidencia-se que os pedagogos reconhecem a sala de aula como um ambiente 

de trabalho com a Educação Ambiental, possivelmente associado ao fato de que ela 

esteja apenas vinculada às Ciências e como dois pedagogos indicaram que não há 

espaços específicos para esse trabalho, confirma a dificuldade na percepção de que o 

tema pode/deve ser tratado de forma interdisciplinar. 

Quando foram indagados sobre a formação referente ao tema, metade dos 

participantes indicou que os cursos são direcionados aos profissionais que atuam em 

escolas de tempo integral e dois pedagogos falaram sobre assessoramentos. Essa 

questão é complementada quando se questionou sobre a oferta de momentos de 

estudo pela Secretaria Municipal de Educação ou Núcleo Regional de Educação, em 

que houve ênfase na afirmação de que esse processo não acontece e que devido ao 

PROFI, há um direcionamento pelos cursos que atendem a essa e a outras 

exigências.  

Percebe-se uma prioridade com alguns conteúdos em detrimento de outros, o 

que reforça a dificuldade de se trabalhar outros temas de forma efetiva na escola. 

Quanto ao desenvolvimento de ações nos espaços do entorno da escola, como 

o Rio Barigui, a APA Passaúna, parques e bosques, houve uma indicação clara por 

parte de quatro pedagogos de que a escola não desenvolve nenhum trabalho. Já 

quatro pedagogos indicaram que a escola participa do “Programa Olho d’ água”, com 

a coleta de amostras de água, mas há preocupação com o retorno dessas análises, 

para que se possa ampliar o trabalho junto aos educandos. Apenas uma escola 

participa do “Projeto Guarda-Rios”.  

Percebe-se que há problemas no desenvolvimento de determinadas atividades 

que envolvem questões logísticas para ampliar a participação e o envolvimento dos 

educandos nesse processo. 

O terceiro objetivo buscou analisar a prática do pedagogo diante das ações 

relacionadas aos eixos do espaço físico, da gestão escolar e da organização 

curricular, conforme determina a atual política da Educação Ambiental em vigor. 
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Uma preocupação que a pesquisa levanta é o fato de que os pedagogos, em 

sua maioria, desconhecem os documentos que deveriam nortear o trabalho com a 

Educação Ambiental. Essa constatação leva ao indicativo de que não há uma 

compreensão de sua dimensão, tendo como consequência uma impossibilidade de 

estabelecer discussões que fujam do senso comum, o que dificulta sobremaneira a 

inclusão do tema, quer seja no desenvolvimento de uma prática pedagógica ou nas 

ações dos docentes que estão sob a sua responsabilidade. A possibilidade de 

construir um trabalho numa perspectiva crítica e socioambiental conforme prescreve a 

lei torna-se difícil de concretizar-se no processo educacional. Sem conhecimento 

desses documentos norteadores que possibilitam e ampliam o entendimento e a 

forma de se trabalhar a Educação Ambiental, torna-se difícil que esta seja 

concretizada. 

Metade dos pedagogos indicou ser significativo conhecer a legislação para a 

sua atuação, mas o fato é que eles indicam que não a conhecem.  

Alguns pedagogos demonstraram preocupação com outros aspectos que 

interferem em sua atuação, pois, segundo eles, são muitos os fatores que devem ser 

levados em conta para cumprir o papel que lhes cabe na escola. 

Na continuidade, os pedagogos indicaram que o Plano Curricular, os fatos do 

cotidiano e as suas experiências pessoais são considerados quando eles propõem 

ações na busca de aprendizados sobre Educação Ambiental. Esse fato demonstra 

que ainda não há consenso do que levar em conta ao se propor estratégias para o 

trabalho da Educação Ambiental na escola. 

Houve uma clara preocupação dos pedagogos com a formação do pedagogo e 

dos próprios docentes, quer seja por meio de cursos ou assessoramentos que 

possibilitem uma atuação mais qualificada. Eles também demonstraram a 

necessidade de envolver os educandos em atividades práticas, que possibilitem 

vivências que ampliem a visão dos educandos e reforcem os conteúdos de Ciências. 

Evidencia-se que essas indicações abririam as portas para propostas 

interdisciplinares ou transdisciplinares, pois os docentes poderiam lançar mão das 

experiências dos educandos e associá-las aos diferentes conteúdos trabalhados na 

escola. Essa forma de trabalho poderia desconstruir as ações isoladas, que não 

conseguem ampliar a visão dos educandos e da sociedade. 

A partir dos indicativos teóricos do estudo e do Manual Escola Sustentável, 

percebe-se que os pedagogos citam, de forma superficial, os espaços físicos da 
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escola, relacionando novamente com o conteúdo de Ciências e com a Geografia 

como parte do que é estudado. Também citam o Projeto Olho d’ Água, que em 

algumas escolas possibilitou a alguns educandos o contato direto com o Rio Barigui. 

Todas as escolas possuem espaços para o desenvolvimento da Educação 

Ambiental, mas as escolas A, B e G, por possuírem espaços verdes, possibilitariam 

vivências e práticas dentro de contextos mais reais. Elas atendem às especificações 

quanto à destinação de resíduos e à acessibilidade, já que possuem infraestrutura 

adequada e têm espaços externos que atendem às necessidades dos educandos. 

Quanto à gestão, os pedagogos desenvolvem uma ampla gama de atividades 

de forma consistente, pois atuam no atendimento a pais, educandos, docentes, na 

participação da APPF, do Conselho Escolar e do grupo gestor da escola. 

Os PPPs trazem claramente a concepção de gestão democrática, que é levada 

em conta na atuação de todos os profissionais que atuam na escola. 

Já quanto ao currículo, novamente aparecem indicações sobre o Plano 

Curricular, as Diretrizes Curriculares de Curitiba e os PPPs como documentos 

importantes na construção e no desenvolvimento das ações de cada escola. 

Ficou claro que os pedagogos entendem a importância da prática educativa em 

áreas de preservação, mas evidenciaram-se dificuldades por conta de problemas 

externos à escola. 

Quanto aos projetos, que também podem ser considerados práticas 

pedagógicas, pode-se identificar aqueles desenvolvidos em cada escola, mas que 

não são desenvolvidas diferentes propostas. Esse fato leva a se criar expectativas 

quanto à construção junto os educandos de processos que ultrapassem o fazer e que 

levem à construção de reflexões sobre a Educação Ambiental. 

Quando se analisam as três dimensões da Educação Ambiental nessa 

pesquisa, há indicações: a) necessidade de adequações de espaços que propiciem 

um trabalho mais efetivo da Educação Ambiental; b) na gestão, evidencia-se uma 

carência de que o tema da Educação Ambiental seja tratado de forma mais 

aprofundada tanto nos PPPs quanto nos planos de trabalho dos docentes; c) a 

construção de um acervo de conhecimento por parte de pedagogos e docentes que 

possibilite a percepção de que o tema deve ser tratado de forma inter e 

transdisciplinar. 

Ao responder ao objetivo geral do estudo, que buscou analisar a Educação 

Ambiental na prática dos pedagogos que atuam nas escolas da educação básica, 
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concluiu-se que eles compreendem a importância da adequação dos espaços físicos 

para o desenvolvimento de práticas consistentes, que essas devem estar presentes 

no currículo de forma mais explícita, não apenas como projetos e que a gestão 

municipal, em suas várias instâncias, deve corroborar para que a Educação Ambiental 

seja inserida na prática escolar. Alguns pedagogos indicaram que a temática deve 

perpassar todas as áreas do conhecimento. De forma quase unânime, relatam a falta 

de formação relacionada à Educação Ambiental, posição que apresenta uma postura 

mais crítica em relação ao tema e ao que se espera dele na escola. 

Portanto, entende-se que trabalhar com a Educação Ambiental depende de 

vários aspectos que vão além do papel da escola e do pedagogo, pois envolve toda 

uma logística para que as ações sejam concretizadas de modo efetivo, mas que 

também requer da RME um suporte para a formação específica do pedagogo e o 

reconhecimento dos trabalhos efetivados na escola. 

É necessário proporcionar, aos pedagogos, momentos de reflexão sobre o seu 

trabalho, para que eles possam ser estimulados a confrontar seus conhecimentos e 

suas experiências com a proposta da RME, que sejam ouvidos em suas 

necessidades e atendidos em suas expectativas. 

Constata-se que a Educação Ambiental não está sendo realizada nas três 

dimensões: espaço físico, gestão democrática e organização curricular nas escolas 

municipais em que essa pesquisa foi realizada e que a Educação Ambiental não se 

constitui como elemento articulador da prática do pedagogo nas escolas pesquisadas. 

Dessa forma, considera-se que não se cumpre a legislação em vigor da Educação 

Ambiental, embora esta esteja presente nas Diretrizes Curriculares Municipais (2006), 

no Plano Municipal de Educação (2015) e no Plano Curricular (2016), que 

estabelecem que a Educação Ambiental deve ser encaminhada na escola nessas três 

dimensões: espaço físico, gestão democrática e organização curricular. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO PARA O 
USO DELA 

 

 

Declaração de Infraestrutura e Autorização para o Uso dela 

 

 

Ao Comitê  de Ética em Pesquisa – CEP 

Universidade Tuiuti do Paraná – UTP 

 

 

Declaro, conforme a Resolução CNS 466/2012, a fim de viabilizar a execução da 

pesquisa intitulada, “A Prática do Pedagogo na Perspectiva Ambiental em 

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba”,  sob a responsabilidade 

do(s) pesquisador(es) ELIS NATALINA KUSMA,  sendo orientada pela Profa. 

Dra. Maria Arlete Rosa que a área da E. M. .........................................., conta com 

toda a infraestrutura necessária para a realização e que o(s) pesquisador(es) acima 

citado(s) está(ão) autorizado(s) a utilizá-la, tão logo o projeto seja aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tuiuti do Paraná. 

De acordo e ciente, 

 

Curitiba, ___ de _____________ de 20___. 

 

 

 

Responsável pela área (nome completo, assinatura e CPF) e Carimbo da 

Instituição onde será realizada a pesquisa 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Elis Natalina Kusma e prof. Dra. Maria Arlete Rosa, do Programa de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão – Mestrado Acadêmico em Educação, sob a Linha de Pesquisa Práticas Pedagógicas: 

Elementos Articuladores, da Universidade Tuiuti do Paraná, estamos convidando você a participar de 

um estudo intitulado “A PRÁTICA DO PEDAGOGO NA PERSPECTIVA AMBIENTAL EM 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA”. Esse estudo é importante para que 

se possa compreender a prática do pedagogo a partir da perspectiva ambiental em Escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Curitiba, entendendo os processos que ocorrem nessa prática e possíveis 

dificuldades que estes encontram no exercício de sua atuação, bem como o aprofundamento teórico e 

contribuição acadêmica na construção do conhecimento no campo da Educação Ambiental. 

a) O objetivo dessa pesquisa é analisar a relação entre a prática do pedagogo e a Educação Ambiental. 

b) Caso você contribua com a pesquisa, será necessário participar de entrevista semiestruturada 

elaborada pela pesquisadora. As entrevistas serão agendadas com antecedência, para melhor 

organização para a pesquisadora, mas principalmente aos pedagogos, visando não quebrar a rotina de 

trabalho deles. Ocorrerá na sala da Direção Escolar ou na impossibilidade desta, na Sala da 

Coordenação Pedagógica, locais devidamente apropriados e reservados da unidade escolar em que 

trabalha, o que levará aproximadamente uma hora. Também será realizada observação, em que será 

possível uma integração entre a pesquisadora e o grupo participante da pesquisa, visando compreender a 

rotina de trabalho destes. 

c) Os benefícios esperados com essa pesquisa são explicitados nos objetivos específicos: conhecer o 

perfil do pedagogo que atua nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba; caracterizar a 

constituição da prática pedagógica na perspectiva da Educação Ambiental na atuação do pedagogo 

relacionado às ações de Educação Ambiental realizadas nas referidas escolas; analisar a constituição da 

prática pedagógica em relação às ações de Educação Ambiental realizadas nas escolas, considerando as 

atuais Políticas de Educação Ambiental escolar. Nem sempre você será diretamente beneficiado com o 

resultado da pesquisa, mas poderá contribuir para o avanço científico. 

d) A pesquisadora Elis Natalina Kusma, responsável por este estudo, poderá ser localizada na E. M. CEI 

Jornalista Claudio Abramo, Rua: Ouro Verde, 655,  telefone de contato (3246-8266), no horário da 

manhã, e-mail kusma.elis@gmail.com para esclarecer eventuais dúvidas que possa haver e/ou fornecer 

informações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o estudo. 

mailto:kusma.elis@gmail.com
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e) A sua participação nesse estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa poderá 

desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado.  

f) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas, no entanto, se 

qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para 

que a sua identidade seja preservada e mantida sua confidencialidade. 

g) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código, ou serão 

apresentados apenas dados gerais de todos participantes da pesquisa. 

h) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode contatar também 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Tuiuti do Paraná, pelo telefone (041) 3331-7668. 

Rua: Sidnei  A. Rangel Santos, 238 Sala 328 Bloco C. Horário de  atendimento das 13h30 às 17h30. 

 

Eu,___________________________________________________________ li esse Termo de 

Consentimento e compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A 

explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem qualquer prejuízo para mim.  

Eu receberei uma via assinada e datada deste documento. 

 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

Local, ___ de ___________ de 20_____. 

  

_________________________________________________________ 

[Assinatura do Participante de Pesquisa ou Responsável Legal] 

 

_________________________________________________________ 

[Nome e Assinatura do Pesquisador] 
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APÊNDICE C 
 

Entrevista semiestruturada com pedagogos das escolas selecionadas para 

pesquisa da RME de Curitiba 

 

Objetivo Geral: Compreender a relação entre a prática do pedagogo e a Educação 

Ambiental. 

 

– Conhecer o perfil do pedagogo que atua nas Escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba. 

 

1. Qual a sua idade? Estado civil? 

2. É natural de Curitiba? Caso contrário de onde veio? 

3. Gosta de Curitiba? Por quê? 

4. Qual sua formação acadêmica? Em que ano se formou? Em qual instituição? O 

curso ocorreu no formato presencial ou EaD? Qual o tempo de duração do curso? 

– Graduação 

     – Especialização 

     – Mestrado/Doutorado 

     – Outros? Quais? 

5. Há quanto tempo atua no magistério? E na RME de Curitiba?  

6. Sempre exerceu a função de pedagogo?  Gosta de sua profissão? Há algo que 

lhe desagrada? 

7. Há algo que você gostaria que mudasse na sua função? 

8. Em sua formação, teve disciplina específica de Educação Ambiental? Caso não 

tenha recebido formação específica, a EA em algum momento esteve presente em 

sua formação acadêmica? 

9. Que programas/projetos/ações você conhece de Educação Ambiental na 

Escola/Rede/Município de Educação Ambiental? 

 

 

– Caracterizar a constituição da prática pedagógica na perspectiva da Educação 

Ambiental na atuação do pedagogo relacionado às ações de Educação 

Ambiental realizadas nas referidas escolas. 
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1. Qual o seu entendimento sobre a prática pedagógica? 

2. Que documentos norteiam a elaboração dos planejamentos realizados na 

instituição? 

3. Como ocorre a seleção de conteúdos a serem trabalhados?  

4. Qual o seu papel na elaboração dos planejamentos no âmbito escolar? Como 

promove o envolvimento com os docentes? Ele acontece semanalmente, 

quinzenal ou mensal? 

5. Qual a sua concepção de Educação Ambiental?  

6. Como a Educação Ambiental se efetiva na escola no espaço físico que ações 

são realizadas? 

7. Na gestão escolar, como é encaminhada a Educação Ambiental? A Educação 

Ambiental está contemplada no Projeto Político-Pedagógico da escola?  

8. Na organização curricular, como você, pedagogo, encaminha a inserção da 

Educação Ambiental? 

9. Você, enquanto formador em âmbito escolar, articulador da teoria e prática, 

recebe e ou recebeu formação da SME? Com que frequência há esta 

formação? Que temas são abordados? 

10. Os professores recebem formação para encaminhar a Educação Ambiental em 

suas atividades pedagógicas? 

11. A SME e ou NRE tem oportunizado momentos de estudo sobre a Educação 

Ambiental? De que forma? Quais os assuntos tratados? Com que frequência? 

12. Tem sido oportunizado aos docentes nas escolas de Ensino Regular estudo 

referente à Educação Ambiental? De que forma?  

13. Como a Educação Ambiental é trabalhada na escola? Que temas são 

abordados? 

14. No bairro da Cidade Industrial de Curitiba – CIC está localizado a Represa do 

Passaúna, o Rio Barigui que corta Curitiba de norte a sul, o Bosque do 

Trabalhador e o Parque dos Tropeiros. Há uma proposta de ações no trabalho 

escolar referente a essas regiões? 

 

– Compreender a prática pedagógica em relação às ações de Educação 

Ambiental realizadas nas escolas, considerando as atuais Políticas de 

Educação Ambiental escolar. 
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1. Você conhece a documentos/diretrizes/legislação que tratam da Educação 

Ambiental? 

2. Você conhece as Diretrizes Municipais que tratam da Educação Ambiental? 

3. Você conhece especificamente as leis: Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) e as Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental (DCNEA)? 

No caso afirmativo, o que sabe sobre cada uma delas?  

4. Conhecer ou não as leis implica em uma melhor atuação do pedagogo?  

5. Em que o pedagogo se baseia para propor ações/aprendizados referentes à 

EA? 

6. Como você considera que deve ser encaminhada a Educação Ambiental na 

Escola e na Rede de Ensino? 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

Decreto Nº 35, (2016, p.11-12) coordenar o planejamento das atividades escolares, em conjunto com a 
equipe pedagógico-administrativa, bem como proceder à avaliação contínua do mesmo, a fim de 
adequá-lo às necessidades do contexto escolar. Coordenar o processo de identificação das 
características da clientela nos âmbitos socioeconômico, familiar e outros, diagnosticando realidade e 
propondo formas de atuação que viabilizem o processo pedagógico. Participar de reuniões 
pedagógico-administrativas, Conselho de Escola, Instituições Auxiliares e outros, contribuindo para a 
efetivação do projeto pedagógico da unidade. Coordenar as reuniões do Conselho de Classe, tomando 
as providências para a efetivação das ações acordadas redimensionando a prática pedagógica. 
Detectar e acompanhar, junto ao corpo docente, casos de alunos que apresentem problemas 
específicos, tomando decisões que proporcionem encaminhamento e/ou atendimento adequado pela 
escola, família e outras instituições. Manter os pais permanentemente atualizados sobre a vida escolar 
do aluno, objetivando também esclarecer a natureza das dificuldades, bem como sugerindo estratégias 
para superação das áreas defasadas, efetivando a integração família e escola. Propor, acompanhar e 
avaliar, a aplicação de projetos pedagógicos, junto ao corpo docente, objetivando a melhoria do 
processo educativo. Coordenar e assessorar o processo de seleção de livros didáticos, respeitando 
critérios previamente estabelecidos e de acordo com o projeto pedagógico da unidade. Participar de 
eventos, cursos, assessoramentos e grupos de estudos, nas áreas de conhecimento e em sua 
especialidade, compartilhando-os. Articular em conjunto com o Conselho de Escola ações que efetivem 
o relacionamento escola X comunidade aprimorando e dinamizando o processo educativo. Assessorar, 
orientar e acompanhar o corpo docente em suas atividades de planejamento, docência e avaliação, 
otimizando a hora atividade. Definir, acompanhar e rever continuamente, em conjunto com os 
profissionais da escola, o processo de avaliação de aprendizagem, buscando sanar as dificuldades 
existentes. Participar da elaboração, avaliação, efetivação e realimentação do Projeto Político-
Pedagógico. Coordenar e participar da elaboração, avaliação e realimentação do Regimento Escolar. 
Participar da elaboração, avaliação e realimentação do Estatuto da Associação de Pais, Professores e 
Funcionários, do Estatuto do Conselho de Escola e do Estatuto de outras Instituições Auxiliares, 
criadas no âmbito da unidade. Propor alternativas e fornecer subsídios que possibilitem a atualização e 
o aperfeiçoamento constante do corpo docente e do processo educativo. Orientar o Profissional do 
Magistério na seleção, elaboração e utilização de recursos didáticos e tecnológicos. Definir em 
conjunto com a equipe pedagógico-administrativa, ouvido o Conselho de Escola, critérios para a 
distribuição das funções em conformidade com diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da 
Educação. Promover o processo de adaptação, classificação e reclassificação de alunos, conforme a 
legislação vigente. Elaborar, em conjunto com os docentes, o plano de apoio pedagógico para o 
atendimento e alunos, conforme as necessidades detectadas em conselho de classe e orientação da 
equipe multidisciplinar. Promover ações junto à comunidade no sentido da sensibilização e 
conscientização quanto aos direitos e deveres da pessoa com necessidades especiais. Acompanhar o 
processo e o registro da avaliação do aluno, em documentação apropriada, conforme as rotinas pré-
estabelecidas e o disposto no Regimento escolar da Unidade. Encaminhar e acompanhar junto ao 
Conselho Tutelar situações-problema detectadas com alunos na área de competência do órgão. 
Desempenhar outras atividades correlatas, pertinentes ao cargo. 
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