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RESUMO 

 

Esta tese foi desenvolvida junto ao Programa de Pós Graduação, Mestrado e 

Doutorado em Educação, na Linha de Pesquisa: Práticas Pedagógicas – Elementos 

Articuladores da Universidade Tuiuti do Paraná e tem como tema “Educação 

ambiental e educação do campo: o trabalho do coordenador pedagógico em escola 

pública localizada em área de proteção ambiental”.  O objeto de estudo foi o trabalho 

pedagógico relacionado com a educação ambiental e o sujeito da pesquisa, o 

coordenador pedagógico das escolas municipais localizadas no campo, inseridas em 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs) de Manancial na Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC). O problema de pesquisa foi enunciado da seguinte forma: tomando 

como referência a aproximação teórica entre a concepção de educação ambiental 

crítica e a concepção de educação do campo, que tendência de educação ambiental é 

verificada no trabalho do coordenador pedagógico de escola pública municipal, 

localizada em APA? Assim, o que se investigou foi se o coordenador pedagógico, em 

função da realidade vivida em seu trabalho na escola, conhece, reconhece, apropria-se 

e utiliza a educação ambiental em sua perspectiva crítica, em seu dia a dia na escola 

com a comunidade escolar. O objetivo geral desta investigação foi analisar se há 

articulação entre a tendência crítica de educação ambiental e a concepção de educação 

do campo, no trabalho do coordenador pedagógico de escola pública localizada em 

APA de manancial. Em relação aos objetivos específicos, estes foram assim elencados: 

localizar teoricamente as concepções de educação ambiental e de educação do campo 

no Brasil; caracterizar as inserções de educação ambiental no trabalho do coordenador 

pedagógico das escolas localizadas no campo, nas APAs da RMC; identificar as 

práticas socioambientais realizadas por essas escolas na perspectiva da política de 

educação ambiental nos eixos do espaço físico, da gestão escolar e da organização 

curricular; examinar as práticas de educação ambiental nas escolas pesquisadas, diante 

do trabalho pedagógico desenvolvido pelo coordenador pedagógico, considerando as 

tendências da educação ambiental. A tese inicialmente proposta foi de que a educação 

ambiental no trabalho do coordenador pedagógico das escolas localizadas no campo, 

em APA de manancial, nos municípios de Piraquara e São José dos Pinhais, distancia-

se de tendências críticas e emancipatórias. Da mesma forma, não se configura 

articulação entre educação do campo e educação ambiental, apesar de os discursos 

pedagógicos e os documentos nacionais retratarem a presença da concepção 

educacional crítica nas duas temáticas – ambiental e “do” campo. Esta pesquisa foi 

desenvolvida por meio de cinco seções, em que se buscou aprofundar a abordagem de 

conceitos como: trabalho, trabalho intelectual, trabalho pedagógico, meio ambiente, 

educação ambiental, educação do campo, metropolização, bacia hidrográfica, APA, 

entre outros, que constituíram o arcabouço necessário, além das entrevistas 

semiestruturadas, para responder à indagação de pesquisa inicialmente proposta. Com 

o resultado das análises, afirma-se que não há articulação entre a tendência crítica de 

educação ambiental, uma vez que essa está ausente do trabalho do coordenador 

pedagógico das escolas localizadas no campo e em APA de manancial, atingindo-se, 

dessa forma, o objetivo geral proposto para a pesquisa. Em relação à pergunta de 

pesquisa, verificou-se que prevalecem as macrotendências conservadora e pragmática 



 
 

quando da abordagem da educação ambiental na escola. Dessa forma, confirma-se a 

tese inicialmente proposta de que a educação ambiental, no trabalho do coordenador 

pedagógico das escolas localizadas no campo, em APA de manancial nos municípios 

de Piraquara e São José dos Pinhais, distancia-se de tendências críticas e 

emancipatórias. Constatou-se também que, na realidade investigada, não se configura 

articulação entre educação do campo e educação ambiental, apesar de os discursos 

pedagógicos e os documentos nacionais retratarem a presença da concepção 

educacional crítica nas duas temáticas – ambiental e “do” campo. 

 

Palavras-chave: Educação. Educação ambiental. Educação do campo. Trabalho 

pedagógico. Crítica. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis was developed together with the Postgraduate Program, Master's 

and Doctoral Degree in Education, in the Research Line: Pedagogical Practices - 

Articulating Elements of the Tuiuti University of Paraná and has as theme 

“Environmental Education and Field Education: the work of the Pedagogical 

Coordinator in Public School located in Environmental Protection Area”. The object of 

study was the pedagogical work related to Environmental Education, and the research 

subject, the Pedagogical Coordinator of the municipal schools located in the field, 

inserted in Environmental Protection Areas (APAs) of Manancial in the Metropolitan 

Region of Curitiba (MRC). The research problem was stated as follows: taking as 

reference the theoretical approach between the conception of critical environmental 

education and the conception of education of the field, which trend of Environmental 

Education is verified in the work of the pedagogical coordinator of municipal public 

school, located in Environmental Protection area? Thus, what was investigated was if 

the pedagogical coordinator, in function of the reality lived in his work in the school, 

knows, recognizes, appropriates and uses the Environmental Education in its critical 

perspective, in its day to day in the school with the community School. With regard to 

the specific objectives, these were listed as follows: locating theoretically the concepts 

of environmental education and rural education in Brazil; characterize the insertions of 

Environmental Education in the work of the Pedagogical Coordinator of the schools 

located in the field, in the APAs of the MRC; to identify the socio-environmental 

practices carried out by these schools in the perspective of the environmental 

education policy in the areas of physical space, school management and curricular 

organization; examine practices of Environmental Education in the schools surveyed, 

against the pedagogical work developed by the Pedagogical Coordinator, considering 

the trends of Environmental Education. The thesis initially proposed was that the 

Environmental Education in the work of the Pedagogical Coordinator of the schools 

located in the field, in the Environmental Protection Area in the municipalities of 

Piraquara and São José dos Pinhais distance themselves from critical and 

emancipatory tendencies. Likewise, there is no articulation between field education 

and environmental education, in spite of pedagogical discourses and national 

documents portraying the presence of the critical educational conception, in the two 

themes - environmental and “field”. The present research was developed through five 

chapters, in which it was sought to deepen the approach of concepts such as: work, 

intellectual work, pedagogical work, environment, Environmental Education, Field 

education, metropolitan area, hydrographic basin, flood protection area, among others, 

which constituted the necessary framework, together with semi-structured interviews, 

to answer the research question initially proposed. Thus, with the result of the 

analyzes, it is affirmed that there is no articulation between the critical trend of 

environmental education, since this is absent from the work of the Pedagogical 

Coordinator of the schools located in the field and in APA of nanancial, in this way, 



 
 

the general objective proposed for the present research. In relation to the research 

question, it is verified that the conservative and pragmatic macro trends prevail when 

the approach of Environmental Education in the school. This confirms the initially 

proposed thesis that Environmental Education, in the work of the Pedagogical 

Coordinator of the schools located in the countryside, in APA in the municipalities of 

Piraquara and São José dos Pinhais, distances itself from critical and emancipatory 

tendencies. It is also verified that in the reality investigated, there is no articulation 

between field education and environmental education, despite pedagogical discourses 

and national documents portraying the presence of the critical educational conception, 

in the two themes - environmental and “field”. 

 

Keywords: Education. Environmental education. Field education. Pedagogical work. 

Critical.  



 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis se desarrolló junto al Programa de Postgrado, Maestría y Doctorado en 

Educación, en la Línea de Investigación: Prácticas Pedagógicas - Elementos 

Articuladores de la Universidad Tuiuti del Paraná y tiene el tema “Educación 

Ambiental y Educación Rural: el trabajo del coordinador pedagógico en una escuela 

pública situada en una área de protección ambiental”. El objeto de estudio fue el 

trabajo pedagógico relacionado con la educación ambiental, y el sujeto de 

investigación, el coordinador pedagógico de las escuelas municipales ubicadas en el 

campo, situado en Áreas de Protección Ambiental (APAs) de Manancial en la región 

metropolitana de Curitiba (RMC). El problema de la investigación se afirma en lo 

siguiente: con referencia a la aproximación teórica entre la educación ambiental crítica 

y la educación del campo, ¿Qué tendencia de Educación Ambiental es verificada en el 

trabajo del coordinador pedagógico de escuela pública municipal, ubicada en Área de 

Protección Ambiental? Así lo que se investigó fue si el coordinador pedagógico, 

debido a la realidad que viven en su trabajo en la escuela sabe, reconoce, se apropia y 

utiliza la educación ambiental en su perspectiva crítica en su día a día en la escuela con 

la comunidad escolar. El objetivo general de esta investigación fue analizar si hay 

articulación entre la tendencia crítica de la educación ambiental y la concepción de 

educación del campo en el trabajo del coordinador de la enseñanza pública ubicada en 

APA de Manancial. En relación con los objetivos específicos, estos fueron 

enumerados de esta manera: teóricamente localizar los conceptos de educación 

ambiental y del campo de la educación en Brasil; caracterizar los insertos de la 

educación ambiental en los trabajos del coordinador pedagógico de las escuelas 

ubicadas en el campo, en las APAs  del MRC; identificar las prácticas sociales y 

ambientales realizadas por estas escuelas desde la perspectiva de la política de 

educación ambiental en los ejes de espacio físico, organización de gestión escolar y 

programas de estudio; examinar las prácticas de educación ambiental en las escuelas 

de la muestra delante del trabajo pedagógico del coordinador para la educación, 

teniendo en cuenta las tendencias de la educación ambiental. La tesis se propuso 

inicialmente que la Educación Ambiental en el trabajo del coordinador pedagógico de 

las escuelas ubicadas en el campo, Área de Protección Ambiental de Manancial en los 

municipios de Piraquara y São José dos Pinhais se distancia de tendencias críticas y 

emancipadoras. Del mismo modo, no configure vínculo entre la educación rural y la 

educación ambiental, a pesar de los discursos pedagógicos y documentos nacionales 

retratan la presencia de la concepción educacional crítica, las dos cuestiones: 

ambiental y del campo. Esta investigación se desarrolló a través de cinco capítulos, en 

los cuales se buscó profundizar el abordaje de los conceptos como: el trabajo, el 

trabajo intelectual, el trabajo pedagógico, el medio ambiente, la educación ambiental, 

educación rural, metrópolis, las bacías hidrográficas, área de la protección de 

manancial, entre otros. Lo que constituye el marco necesario, junto con las entrevistas 

semiestructuradas para responder a la pregunta de investigación propuesta 



 
 

inicialmente. Así con los resultados del análisis indicó que no hay ninguna relación 

entre la corriente crítica de la educación ambiental, ya que esta está ausente del trabajo 

del coordinador pedagógico de las escuelas ubicadas en el campo y en la APA, 

llegando así al objetivo general propuesto para esta investigación. En relación con la 

pregunta de investigación, verifica que las tendencias que prevalecen son la macro 

conservadoras y pragmática cuando se trata de la educación ambiental en la escuela 

enfoque. Por lo tanto, esta tesis confirma inicialmente que la educación ambiental, en 

el trabajo del coordinador pedagógico en las escuelas ubicadas en el campo, en 

Piraquara y São José dos Pinhais, se distancia de tendencias críticas y emancipadoras. 

También que en realidad investigada, no se configura articulación entre educación del 

campo y la Educación Ambiental, donde los discursos pedagógicos y sus documentos 

nacionales han retratado la presencia de la concepción crítica de la educación, en los 

dos temas – ambiental y del campo.  

 

Palabras clave: Educación. Educación ambiental. Educación rural. Trabajo 

pedagógico. La crítica.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como tema “Educação ambiental e educação do campo: o 

trabalho do coordenador pedagógico em escola pública localizada em área de proteção 

ambiental”. O objeto de estudo é o trabalho pedagógico relacionado com a Educação 

Ambiental (EA) e o sujeito da pesquisa é o coordenador pedagógico das escolas 

municipais localizadas no campo, inseridas em Áreas de Proteção Ambiental (APAs)1 

de manancial na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Analisa-se o trabalho que o 

coordenador pedagógico desenvolve na escola pública, subordinada à esfera 

municipal, em razão das peculiaridades em que se faz esse trabalho, ou seja, uma 

escola que tem a realidade socioambiental do campo e de APA de manancial, uma 

condição que possibilita um diferencial no trato dos conteúdos escolares, na 

constituição da cultura escolar e no relacionamento com o entorno da escola.  

É o coordenador pedagógico, o professor pedagogo2, que desenvolve o trabalho 

de coordenar/articular o trabalho pedagógico na escola. Além do conhecimento técnico 

para fazê-lo, esse profissional deve envolver o coletivo da escola nessa tarefa, buscando 

implementar as políticas públicas educacionais, com uma noção ampliada de democratização. 

Ao desencadear um processo de mudança, segundo Almeida e Placco (2001), pode 

promover um trabalho de coordenação em conexão com a organização e gestão 

escolar; realizar um trabalho coletivo, integrado com os atores escolares; mediar a 

competência docente; desvelar a sincronicidade do professor e torná-la consciente; 

investir na formação continuada do professor na própria escola; e, de forma geral, 

desencadear um trabalho de acompanhamento da ação docente que privilegie a 

reflexão crítica da prática do professor, influenciando-o para a mudança. 

O problema de pesquisa pode ser enunciado da seguinte forma: tomando como 

referência a aproximação teórica entre a concepção de EA crítica e de Educação do 

Campo (EC), que tendência de EA é verificada no trabalho do coordenador 

                                                           
1 As APAs são unidades de conservação previstas pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e possuem como objetivo conciliar o 

desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente (COMEC, 2017a). 
2 A Lei Federal nº 11.301, de 10 de maio de 2006, altera o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, incluindo, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição 

Federal, definição de funções de magistério (BRASIL, 2006a). 
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pedagógico de escola pública municipal, localizada em APA? Assim, o que se 

investiga é se o coordenador pedagógico, em função da realidade vivida em seu 

trabalho na escola, conhece, reconhece, apropria-se e utiliza a EA em sua perspectiva 

crítica, em seu dia a dia na escola com a comunidade escolar. 

O objetivo geral da investigação é analisar se há articulação entre a tendência 

crítica de EA e a concepção de EC no trabalho do coordenador pedagógico de escola 

pública localizada em APA. Em relação aos objetivos específicos, são assim 

elencados: 

a) Localizar teoricamente as concepções de EA e de EC no Brasil. 

b) Caracterizar as inserções de EA no trabalho do coordenador pedagógico das 

escolas localizadas no campo, nas APAs da RMC. 

c) Identificar as práticas socioambientais realizadas por essas escolas na 

perspectiva da política de EA, nos eixos do espaço físico, da gestão escolar e 

da organização curricular. 

d) Examinar as práticas de EA nas escolas pesquisadas, diante do trabalho 

pedagógico desenvolvido pelo coordenador pedagógico, considerando suas 

tendências. 

A tese que se propõe é que a EA, no trabalho do coordenador pedagógico das 

escolas localizadas no campo, em APA de manancial nos municípios de Piraquara e 

São José dos Pinhais, distancia-se de tendências críticas e emancipatórias. Da mesma 

forma, não se configura articulação entre EC e EA, apesar de os discursos pedagógicos 

e os documentos nacionais retratarem a presença da concepção educacional crítica nas 

duas temáticas – ambiental e “do campo”.  

 Assim, descortina-se uma investigação que tem a realidade de uma escola 

localizada no campo e inserida em uma APA de manancial, que proporciona não só o 

debate pela preservação e a preocupação com o meio ambiente, que pode se 

materializar na discussão por uma EA conservadora ou crítica e emancipatória, mas de 

onde emergem, também, outras discussões na esfera social, como preservação e 

desenvolvimento, agricultura familiar e agronegócio, igualdade de acesso, agricultura 

e indústria, entre outras. 
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O desafio de investigar essa realidade teve início quando da aprovação e 

ingresso no Doutorado em Educação, na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), em 

fevereiro de 2014; uma realidade diferente da que até então havia se investigado, uma 

vez que, no Mestrado em Educação, foi desenvolvida uma pesquisa em relação ao 

ensino de história, dentro da linha de pesquisa “Práticas Pedagógicas: Elementos 

Articuladores”, da mesma instituição. Essa formação complementou a Licenciatura em 

História e, somada aos cursos de extensão e pós-graduação na mesma área, propiciou 

um avanço significativo na atuação como docente em instituições públicas3 e 

particulares4, tanto na educação básica quanto no ensino superior, assim como uma 

sedimentação da condição de pesquisador no ensino de história5. 

Diante da proposta de pesquisar a EA, buscou-se uma aproximação do debate 

corrente em eventos acadêmicos com a discussão teórica que se faz em EA. Assim, 

houve a participação, em 2014, no 5º Encuentro Nacional de Educación Ambiental da 

Red Nacional de Educación Ambiental para El Desarrollo Humano Sustentable 

(ReNEA), no Uruguai; no VI Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental 

(EDEA), na Universidade Federal do Rio Grande (FURG); na X ANPED Sul – 

Reunião Científica Regional, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED), ocasião em que se acompanharam os trabalhos apresentados 

no grupo de trabalho sobre EA, assim como ocorreu a participação na reunião da Rede 

Sul Brasileira de Educação Ambiental (REASul); e no I Seminário Curitiba de 

Educação Ambiental, Pesquisa, Formação e Políticas Públicas em Debate, parceria 

entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a UTP. Em relação à EC, em função 

de a investigação ter como foco a realidade do campo, ou seja, as escolas municipais 

localizadas no campo na RMC, realizou-se um estágio de docência, junto à disciplina 

Educação do Campo, no terceiro período do curso de Pedagogia da UTP, 

acompanhando a Profa. Dra. Maria Arlete Rosa, docente da disciplina. 

                                                           
3 Academia Policial Militar do Guatupê e Colégio da Polícia Militar. 
4 Colégio Cenecista Presidente Kennedy e Faculdade Campanha Nacional de Escolas da Comunidade 

(CNEC) Campo Largo. 
5 Participação em eventos da Associação Nacional de História (ANPUH), Associação Nacional de 

História – Seção Paraná (ANPUH-PR), Associação Brasileira de Estudos em Homocultura (ABEH), 

Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (Lapeduh), da UFPR, e Associação Nacional de 

Pesquisadores e Professores de História das Américas (ANPHLAC). 
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Em 2015, com o mesmo intuito de aproximação do debate teórico que envolve a 

EA e a EC, ocorreu a participação no 7º Encontro da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade (ANPPAS); no XV Encontro 

Paranaense de Educação Ambiental (EPEA), II Colóquio Internacional de Rede de 

Pesquisa em Educação Ambiental por Bacia Hidrográfica, II Simpósio de 

Pesquisadores de Faxinais e III Semana do Meio Ambiente, na Universidade Estadual 

do Centro-Oeste (Unicentro); no VII EDEA (FURG)6; no II Seminário Curitiba de 

Educação Ambiental, Pesquisa, Formação e Políticas Públicas em Debate 

(UFPR/UTP); no V Seminário de Educação Brasileira (SEB), promovido pelo Centro 

de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), em que ocorreu um simpósio intitulado “Distribuição de oportunidades e 

condicionantes do acesso à escola pública de qualidade no espaço rural”; no Congresso 

Internacional do Centro Universitário Internacional (Uninter) de Conhecimento, 

Inovação e Sustentabilidade; e no XII Congresso Nacional de Educação (Educere), na 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)7. 

Em 2016, em paralelo às atividades de pesquisa da UTP e ao trabalho de 

docência na educação básica e no ensino superior, deu-se continuidade à participação 

em eventos8 acadêmicos, entre os quais se destacam: VII Seminário de Sociologia & 

Política: Instituições e democracia na América Latina; 11ª Reunião Científica Regional 

Sul da ANPED; XV Encontro Regional de História – 100 Anos do Contestado; VIII 

EDEA (FURG); XVIII Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino 

(ENDIPE); XX Seminário de Pesquisa e XV Seminário de Iniciação Científica da 

UTP; II Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação: Política 

de Formação nos Países Ibero-Americanos, na Universidade do Extremo Sul 

Catarinense (Unesc); VI Congresso Brasileiro de Formação de Professores, na 

Faculdade CNEC Campo Largo; II Congresso Internacional Educação, Ambiente e 

                                                           
6 Publicação do trabalho intitulado Trabalho, trabalho pedagógico e educação ambiental: uma 

abordagem das escolas do campo na Região Metropolitana de Curitiba (BUCZENKO, 2015a). 
7 Publicação do trabalho intitulado A educação ambiental inserida na educação do campo: uma 

realidade para o curso de pedagogia (BUCZENKO, 2015b). 
8 Com a participação nos eventos, houve várias publicações de trabalhos, entre as quais se destacam: 

Metropolização, território e ruralidade: um olhar para a Região Metropolitana de Curitiba (Id., 

2016a) e Trabalho pedagógico e educação ambiental crítica: reflexão necessária sobre a realidade 

escolar (Id., 2016b). 
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Desenvolvimento, em Leiria, Portugal; IX Seminário de Educação Histórica: 

Narrativa, Teoria e Pesquisa Histórica, do Lapeduh/UFPR; II Encontro de Educação 

Social – Pedagogia Social do Paraná, na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), entre outros, os quais fortaleceram sobremaneira a construção dessa pesquisa. 

Os eventos contribuíram muito para a inserção nesses campos de pesquisa, que 

até então não eram de domínio deste pesquisador, servindo, portanto, como um fator 

de formação em EA e EC para ele próprio, constituindo, também, um processo de 

formação continuada e permanente, que trouxe a proximidade e o aprimoramento do 

domínio teórico em ambos os campos de saber que compõem a pesquisa.  

Paralelamente, a frequência nas disciplinas do doutorado na UTP, nos 

Seminários Avançados e nos Seminários e Atividades de Pesquisa propiciou um 

delineamento da investigação, que a encaminhou à pesquisa exploratória e aos 

primeiros escritos desse texto. Frente a esse caminhar com a pesquisa em EA e EC, 

deparou-se com realidades marcantes da educação brasileira, que suscitam grande 

preocupação em relação ao cotidiano ora enfrentado por profissionais da educação em 

todos os níveis e modalidades, que se dedicam tanto à EA quanto à EC. O potencial 

para mudar e transformar está latente na EA e na EC, porém, para que isso aconteça, 

há uma série de demandas a serem conquistadas, que passam necessariamente pelos 

profissionais que estão à frente do processo, como os professores, os coordenadores 

pedagógicos, os diretores de estabelecimentos escolares, secretários de Educação, 

entre outros, que, uma vez engajados, podem transmitir em suas palavras e ações uma 

perspectiva de futuro melhor do que se prenuncia.  

A questão ambiental, com o caminhar histórico da humanidade e seus avanços 

técnicos e econômicos, principalmente após as Revoluções Industriais, que, por sua 

vez, levaram aos imperialismos e às grandes guerras, que envolveram praticamente 

todo o planeta, com graves consequências até os dias atuais, deixa marcas profundas 

no meio ambiente. Em 1962, em plena Guerra Fria, Rachel Carson lançou o livro 

Primavera silenciosa, alertando a humanidade sobre o efeito danoso sobre o meio 

ambiente, principalmente, em relação ao uso de pesticidas. Em seguida, houve a 

criação do Conselho para a Educação Ambiental no Reino Unido, em 1968; em 1972, 

surgiu o Clube de Roma, que produziu o relatório Os limites do crescimento 
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econômico; no mesmo ano, ocorreu a Conferência das Nações sobre o Ambiente 

Humano, em Estocolmo. Também em 1972, no Brasil, foi criado o primeiro curso de 

pós-graduação em Ecologia, na FURGS; em 1975, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) promoveu, em Belgrado (Iugoslávia), 

o Encontro Internacional em Educação Ambiental, ocasião em que criou o Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA); em 1977, foi realizada a Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental em Tbilisi (ex-União Soviética), 

organizada pela Unesco, com a colaboração do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), momento em que se definiram os objetivos e as 

características da EA, bem como as estratégias pertinentes aos planos nacional e 

internacional (BRASIL, 2017a). 

Importante destacar também a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento – Rio 92, que teve como principal tema a discussão 

sobre o desenvolvimento sustentável e sobre como reverter o processo de degradação 

ambiental. Os dois principais eventos da Conferência foram: a Cúpula da Terra, com 

uma reunião dos chefes de Estado e o Fórum Global, um evento paralelo, promovido 

pela sociedade organizada que culmina com a aprovação da Carta da Terra, declaração 

com princípios éticos para a construção de uma sociedade universalmente justa, 

sustentável em que perdure a paz. O principal compromisso assumido foi a Agenda 21, 

reconhecida como uma forma mais ousada e abrangente tentar promover, em escala 

global, um padrão de desenvolvimento que busca conciliar métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica (BRASIL, 2017a). Destacam-se ainda 

uma série de uma série de convenções, acordos e protocolos que foram firmados 

durante a Conferência, tais como: Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento; Convenção sobre Diversidade Biológica; Convenção Quadro sobre 

Alterações Climáticas, que dará origem ao Protocolo de Kyoto, em 1997; Declaração 

de Princípios sobre Florestas; Convenção sobre Combate à Desertificação.  

Com o passar desse breve período e o somatório de outros eventos, que 

fortaleceram o pensar sobre o grave problema ambiental, principalmente em razão do 

comprometimento com a vida no planeta, houve uma demanda mundial, refletida 
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também na 21ª Conferência do Clima (COP 21)9, realizada em dezembro de 2015, em 

Paris (França), que teve como objetivo principal ajustar um novo acordo entre os 

países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, que minimizam o 

aquecimento global, uma grande preocupação das principais lideranças mundiais na 

atualidade, e, em consequência, limitar o aumento da temperatura global em 2 °C até 

2100, uma vez que a economia mundial, em seu ritmo atual, já deu sinais de exaustão 

do modo de produção capitalista, principalmente em relação à produção de alimentos e 

à escassez de água potável.  

A EC, por sua vez, incluiu desde seu início a reivindicação pela universalização 

do direito à escola pública de qualidade social, da educação infantil à universidade, 

entendendo que o acesso e permanência são fundamentais para inserir toda a base 

social na construção de um novo projeto de campo (MANIFESTO..., 2015), um 

movimento que, desde 199710, mobilizou o olhar da sociedade para a realidade de 

desigualdade e exploração em que vivem e são educados o homem e a mulher do 

campo no país, submissos a um projeto hegemônico de construção social, pensado por 

classe sociais enriquecidas que se apropriaram do Estado, condição que impede o 

acesso igualitário de todos à condição de cidadão. 

Assim, essa pesquisa procura contribuir para o debate acadêmico e da realidade 

escolar e seu entorno, no sentido de dar visibilidade à abordagem da EA, dentro do 

contexto de escolas localizadas no campo, inseridas em APAs de manancial na RMC, 

caracterizada de início pela originalidade do tema proposto, uma vez que, consultado o 

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

Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC), não se localizou um 

trabalho acadêmico com a mesma temática da pesquisa em andamento.  

Os quadros elaborados com os descritores inseridos no sistema Capes11 e os 

resultados obtidos com trabalhos acadêmicos localizados e em arquivo naquele banco 

de dados estão colocados como apêndices dessa tese. O primeiro (Apêndice A) retrata 

pesquisa realizada em 3 de janeiro de 2017, com um total de 899.937 trabalhos 

                                                           
9 Disponível em: <http://www.socioambiental.org/pt-br/cop-21>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
10 Em 1997, ocorreu o 1º Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária 

(MUNARIM, 2008). 
11 O banco de teses e dissertações da Capes apresenta os resultados da busca, com abrangência até o 

ano de 2016. 
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encontrados para os descritores “o trabalho pedagógico na relação entre educação 

ambiental e educação do campo”, entre os quais se destacam os quatro primeiros, sem 

a condição de refinamento de pesquisa, salientando-se que, dos primeiros 20 títulos 

localizados, nenhum deles se assemelhou ao dessa pesquisa. O segundo quadro 

(Apêndice A), com pesquisa realizada em 11 de janeiro de 2016, dentro de um formato 

anterior da Capes e com pesquisas limitadas até 2012, retrata um total de seis registros 

encontrados com os descritores “o coordenador pedagógico das escolas localizadas no 

campo”, que, da mesma forma, não apresentaram semelhanças com a proposta de 

pesquisa ora realizada. Em relação ao tema “ações de educação ambiental 

desenvolvidas nas escolas localizadas no campo”, não houve nenhum registro 

localizado no banco de teses e dissertações da Capes.  

No banco de tese EArte12, para os descritores “o trabalho pedagógico na relação 

entre educação ambiental e educação do campo”, nenhum trabalho foi localizado, 

assim como para os descritores “o coordenador pedagógico das escolas localizadas no 

campo”. Em pesquisa com os descritores “educação do campo”, localizou-se um total 

de cinco trabalhos (Apêndice A), sendo que o intitulado Relações de saberes e 

relações intersubjetivas: contribuições da educação ambiental na construção de 

conhecimentos significativos na sala de aula da escola do campo (SANTOS, 2008) 

apresentou mais aproximação com essa pesquisa, em razão da realidade em que se 

insere: a comunidade pesqueira da Capilha, área rural da cidade do Rio Grande, Rio 

Grande do Sul. 

Em pesquisa realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD)13, com a temática “o trabalho pedagógico na relação entre educação 

ambiental e educação do campo”, registrou-se um total de 34 trabalhos, porém aquele 

que mais se aproximou desta pesquisa foi uma dissertação de mestrado, intitulada 

Educação ambiental e o uso de agrotóxicos, cuja autora é Fabiana Fassis, realizada na 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Instituto de 

Biociências, em 2014, com o objetivo geral de  

 

                                                           
12 Disponível em: <http://www.earte.net/teses/ >. Acesso em 03 jan. 2017. 
13 Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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olhar para sujeitos envolvidos com a ação educativa relacionada à temática 

ambiental em comunidades nas quais está presente o uso intensivo de 

agrotóxicos, na tentativa de compreender os significados atribuídos por esses 

sujeitos ao uso de agrotóxicos nas lavouras, e as possibilidades do processo 

educativo frente a esta realidade, considerando sua trajetória pessoal e 

profissional, assim como também seu envolvimento político e social com o 

local (FASSIS, 2014, p. 22). 

 

A autora conclui sua pesquisa afirmando que acredita que a transformação 

promovida por uma educação esclarecedora e emancipatória é possível, uma vez que 

percebeu, nos entrevistados de sua pesquisa, uma mudança de comportamento quando 

dos esclarecimentos em relação ao uso de agrotóxicos e à manutenção de um meio 

ambiente equilibrado (FASSIS, 2014). 

Com a temática “o coordenador pedagógico das escolas localizadas no campo”, 

foram localizados seis trabalhos, sendo o que mais se aproximou da temática 

pesquisada, de acordo com o sistema da BDTD, foi uma dissertação de mestrado, 

intitulada Escola do campo em discussão: estudo sobre os problemas de infraestrutura 

e políticas públicas para escolas que atendem aos sujeitos rurais no município de São 

Carlos, de Andréa Carolina Lopes de Aguilar, realizada junto à Universidade Federal 

de São Carlos, em 2013, cujo objetivo geral foi “investigar as políticas públicas para 

educação no e do campo, bem como a infraestrutura disponibilizada nas escolas que 

têm demandas de sujeitos rurais no município de São Carlos e suas Vilas Rurais: Água 

Vermelha e Santa Eudóxia”14.  

Em relação à temática “ações de educação ambiental desenvolvidas nas escolas 

localizadas no campo”, foram encontrados apenas três trabalhos, sendo o mais 

relevante uma dissertação de Mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra, 

intitulada As práticas de campo como metodologia de ensino em geociências e 

educação ambiental e a mediação docente no município de Pinhalzinho, SP, cujo 

autor é Edson Munhoz. O trabalho foi realizado junto ao Instituto de Geociências da 

Unicamp, em 2013. 

No que se refere ao marco teórico dessa pesquisa, este se consolida em 

conceitos que fundamentam e propiciam o debate teórico, dada a temática que se 

                                                           
14 Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2653?show=full>. Acesso em: 12 jan. 

2016. 
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propõe a pesquisar. Dessa forma, o conceito de trabalho tem seus fundamentos nos 

escritos de Marx (1978, 1982, 2014), de Marx e Engels (2002, 2010), Kosik (2011), 

Hungaro (2014), Bottomore (2012), entre outros. Sobre o conceito de trabalho 

intelectual, são abordados os conceitos de Marx (1978, 1982, 2014), Marx e Engels 

(2002, 2010, 2015), Lombardi (2010), Hirano (2001), Gramsci (1979, 2001), Saviani 

(2013, 2014), Dias (2013), Moraes (2014), Schlesener (2009), entre outros intelectuais. 

O trabalho pedagógico é debatido por Saviani (1984, 2007a, 2007b, 2012a, 2014), 

Duarte (2012), Villas Boas (1993), Frigotto (2010), Libâneo (2009, 2010), Pabis 

(2014) Pimenta et al. (2013), Frizzo (2008) e Ferreira (2010).  

Na segunda seção desse trabalho, apresentam-se conceitos fundantes em EA e 

EC. Sobre EA, destaca-se o conceito de meio ambiente, com suporte nos autores 

Reigota (2012), Guimarães (1995, 2004, 2006), Carvalho (2012), Barbieri (2014), 

Loureiro (2012a) e Layrargues (2012a). Sobre as correntes teóricas presentes no 

debate sobre ela, são abordadas as propostas de Layrargues (2012b), Sauvé (2005), 

Lima (2011), Quintas (2009) e Loureiro (2006). Em relação à EA crítica, abordam-se 

os conceitos de Carvalho (2004, 2012), Loureiro (2002, 2004, 2012a), Guimarães 

(2006) e Jacobi (2005). Ainda, o conceito de EA é abordado por Maia (2015), 

Gonçalves (1990) e Tozzoni-Reis (2001). Em relação à EC, apresentam-se os 

conceitos de Caldart (2010, 2012), Fernandes (2005), Munarim e Locks (2012) e 

Souza e Beltrame (2010); no debate sobre os elementos que a caracterizam, abordam-

se autores como Caldart (2012) e Souza (2011a, 2011b, 2012a) e, sobre os 

movimentos sociais, os trabalhos de Gohn (2011a, 2011b). Por fim, busca-se uma 

aproximação entre a EA crítica e a EC, revelando-se um quadro muito promissor, 

principalmente para o trabalho pedagógico em escolas localizadas no campo e em 

APA de manancial, que são o foco desta pesquisa. 

Na terceira seção, apresenta-se, inicialmente, o conceito de política pública, 

com suporte em Baptista e Mattos (2011), Homercher (2012), Serafim e Dias (2011), 

Meny e Thoenig (1992) e Souza (2007). Sobre a trajetória da EA e EC e a 

peculiaridade de seus movimentos históricos, são abordados, em relação à primeira, 

Carvalho (2012), Loureiro (2012a) e Layrargues (2012a, 2012b) e, quanto à segunda, 

Souza (2011a, 2011b) e Munarim (2008). A política educacional da EC no Brasil e no 
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estado do Paraná é abordada por Souza (2011a, 2011b), além dos documentos oficiais; 

da mesma forma, a política de EA no Brasil e, mais especificamente, no estado do 

Paraná, é relatada por Loureiro (2012a) e Rosa e Carniatto (2015), respectivamente, 

entre outros autores e a legislação oficial consultada.  

Na quarta seção, para o debate sobre metropolização, ruralidade e território e 

caracterização da RMC, são importantes as contribuições de Moura e Firkowski 

(2014), Soares (2014), Lencioni (2013), Schneider e Blume (2004), Veiga (2004a, 

2004b, 2004c), Verde (2004), Brandemburg (2010), Souza (2006), entre outros, 

possibilitando pensar de forma crítica a valorização do rural no Brasil, uma vez que 

este se constitui de forma predominantemente rural e não urbana, como se apregoa no 

senso comum. 

Na quinta seção, explicita-se a pesquisa propriamente dita, em sua fase 

exploratória, muito rica para a aproximação do seu objeto e sujeito, bem como a 

metodologia que encaminha esta investigação, constituindo-se de uma pesquisa 

qualitativa (GATTI; ANDRÉ, 2010), sem, no entanto, dispensar a riqueza dos dados 

quantitativos (MOREIRA; CALEFFE, 2008), que apresentam uma condição especial 

ao descrever a realidade ora pesquisada.  

Esta pesquisa foi planejada para ser desenvolvida em quatro fases, ou seja, a 

preparação para a mesma, a elaboração do projeto de pesquisa, a execução do que foi 

planejado e o registro por meio de um relatório. Assim, apresenta inicialmente uma 

dimensão exploratória (MOREIRA; CALEFFE, 2008), tem um caráter dedutivo e se 

vale da pesquisa bibliográfica e documental para uma apropriação do debate teórico e 

político que a envolve. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a pesquisa exploratória e a 

entrevista semiestruturada (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Em relação à essa última a 

mesma se deu por meio de um agendamento preliminar com os gestores, nos 

estabelecimentos de ensino em que a coordenação pedagógica e a direção escolar 

exerciam suas funções, bem como em locais que possibilitassem a realização da 

entrevista e a garantia do sigilo e da confidencialidade aos entrevistados, optando-se, 

assim, pela sala da direção escolar ou, na impossibilidade desta, da coordenação 

pedagógica. 
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As informações obtidas, em razão de sua natureza e subjetividade, foram 

apreciadas mediante a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (1977, p. 

31), para quem “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações”. Assim, buscou-se conhecer e reconhecer a riqueza presente na 

comunicação dos coordenadores pedagógicos das escolas localizadas no campo, ao 

relatarem sobre o trabalho pedagógico que desempenham em seu dia a dia, na 

perspectiva da EA. 

Em relação à escolha teórico-metodológica, a pesquisa encaminhou-se por uma 

abordagem crítico-dialética, que, segundo Sánchez Gamboa (2012), possibilita, a partir 

da percepção do empírico presente, num primeiro momento, elaborar uma visão 

sincrética do todo, ou melhor, parte-se de um todo sincrético, buscando suas partes 

constitutivas por meio de análises e, a partir delas, se recupera o todo pela síntese, que, 

num segundo momento, expressa uma dimensão enriquecida e complexa das múltiplas 

determinações que constituem o fenômeno, o objeto de pesquisa. Vieira de Souza 

(2014) coaduna do mesmo pensamento e expõe que esse método parte do processo do 

conhecimento do real objetivo, histórico, dinâmico e conflitivo, percebido por meio de 

categorias abstratas, com o objetivo de chegar à construção do real concreto. Segundo 

o autor, no método, para conhecer de forma científica a realidade, faz-se necessário 

delimitar as relações mais simples e determinantes da realidade social até a totalidade, 

em suas muitas relações mais complexas, depois retornando às deliberações mais 

simples novamente. Assim, para conhecer a realidade, é preciso compreender a origem 

da produção humana, em seu contexto histórico e nas relações sociais que sedimentam 

o processo de subordinação e domínio.  

Sobre as categorias de análise, que, segundo Cury (1987), são conceitos básicos 

que pretendem refletir os aspectos gerais e essenciais do real, suas conexões e 

relações, optou-se pelas categorias da dialética, ou seja, a historicidade, a contradição e 

a totalidade, abordadas com o apoio de Wachowicz (2001), Cury (1987), Masson 

(2014) e Konder (2008).  
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A pesquisa também foi articulada com os trabalhos do Núcleo de Pesquisa em 

Educação do Campo, Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas (NUPECAMP)15 da 

UTP, que teve seus trabalhos iniciados em 2010, em razão dos debates ocorridos no 

Grupo de Estudos Prática Educativa e Movimentos Sociais do Campo, iniciado em 

2002, na linha de pesquisa Práticas Pedagógicas: Elementos Articuladores. O 

NUPECAMP reúne pesquisadores egressos do Mestrado em Educação da UTP, 

UEPG, UFPR, Universidade de São Paulo (USP), entre outras, doutorandos e alunos 

de iniciação científica e de trabalhos de final de curso.  

A pesquisa está em consonância com o projeto intitulado “Educação do campo 

na Região Metropolitana de Curitiba: diagnóstico, diretrizes curriculares e 

reestruturação dos projetos político-pedagógicos”16, sob a coordenação da Profa. Dra. 

Maria Antônia de Souza, na UTP, com financiamento da Capes/Observatório da 

Educação (Obeduc)17, no período de 2013 a 2016. 

Assim, com o desafio de pesquisar o trabalho pedagógico realizado em escolas 

localizadas no campo, inseridas em APA de manancial na RMC, expondo realidades 

que fogem do cotidiano urbano que os envolvidos com a educação vivenciam de forma 

mais próxima, procura-se conhecer e reconhecer o trabalho desenvolvido por 

profissionais em realidades complexas, como a que se apresenta na pesquisa em 

andamento. Optou-se por ter como sujeito da pesquisa o coordenador pedagógico, 

dada a condição de trato com o público interno da escola (alunos, professores, 

                                                           
15 O NUPECAMP é coordenado pela Profa. Dra. Maria Antônia de Souza, sendo constituído por 

pesquisadores que trabalham com a formação de professores das escolas do campo, colaborando com 

Secretarias Municipais de Educação e com a Coordenação da Educação do Campo do estado do 

Paraná (NUPECAMP, 2016). 
16 Disponível em: <http://www.utp.edu.br/curso/doutorado-academico-em-educacao/projetos-de-

pesquisa-n/>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
17 O Obeduc integra, sob a responsabilidade da Capes/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério 

da Educação Básica, instituída pelo Decreto nº 6.755/2009. A política disciplina a atuação da Capes no 

fomento a programas de formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes 

públicas da educação básica, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios. Nessa nova perspectiva de atuação da Capes, a política citada é desenvolvida pela 

Diretoria de Educação Básica e envolve quatro linhas de ação: (i) formação inicial; (ii) formação 

continuada e extensão; (iii) formação associada à pesquisa, na qual se encontra o Obeduc; (iv) 

divulgação científica, com o incentivo de interseção entre as linhas e os programas, a fim de 

potencializar os resultados educacionais e modificar o quadro brasileiro com maior velocidade 

(FONTANA, 2015). 
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funcionários e direção) e o público externo (comunidade, Secretaria de Educação), 

uma relação que tem como fundamento o projeto político-pedagógico da escola.  

Em razão da dimensão territorial da RMC e da constituição de um total de cinco 

APAs de manancial, delimitou-se a pesquisa à área de manancial da bacia hidrográfica 

do rio Piraquara, denominada APA Estadual do Piraquara, localizada nesse município, 

e à futura18 APA de manancial da bacia hidrográfica do rio Miringuava, localizada em 

parte do município de São José dos Pinhais. Em ambas as APAs, atual e futura, estão 

presentes escolas localizadas no campo, tendo sido selecionadas19 três escolas no 

município de Piraquara e uma escola no município de São José dos Pinhais, 

possibilitando, assim, analisar se há articulação entre a tendência crítica de EA e a 

concepção de EC no trabalho do coordenador pedagógico de escola pública localizada 

no campo, que é o objetivo geral dessa pesquisa. 

Na última seção, apresenta-se a análise dos resultados, com base nas entrevistas 

semiestruturadas obtidas (Apêndice B) no decorrer da pesquisa, carreando-se para essa 

análise as observações adquiridas durante as visitas realizadas às Secretarias 

Municipais de Educação e às escolas e a análise dos projetos político-pedagógicos, 

uma vez que todos esses aspectos estão presentes nas verbalizações das professoras 

entrevistadas, constituindo um momento muito particular para conhecer a 

materialidade vivenciada pelas professoras em seus êxitos e suas contradições, em 

relação à condição de coordenarem o trabalho pedagógico em escolas localizadas no 

campo e em APA de manancial. Com a análise dos resultados, somando todo o 

percurso de pesquisa e o aporte teórico, tem-se a condição de tecer as considerações 

finais, momento em que se avalia a persecução do objetivo geral estabelecido, bem 

como a tese inicialmente proposta.  

                                                           
18 Previsão consolidada no Plano Diretor do Município de São José dos Pinhais, art. 35, inciso IV, da 

Lei Complementar nº 100, de 12 de junho 2015. A bacia do rio Miringuava foi consolidada como área 

de interesse de manancial de abastecimento público da RMC, conforme Decreto nº 6.390, de 5 de abril 

de 2006. 
19 Apêndices C e D. 
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2 O TRABALHO PEDAGÓGICO NA RELAÇÃO COM A DIMENSÃO 

AMBIENTAL  

 

Nesta seção, definem-se conceitos importantes não só para a análise dos dados a 

serem obtidos pela pesquisa de campo, mas, fundamentalmente, para estabelecer um 

marco teórico, verdadeiro alicerce do trabalho acadêmico, e suporte para a 

metodologia que se pretende empregar para a realização da tese. 

De início, aborda-se o conceito de trabalho pedagógico, atividade que se 

desenvolve diariamente em escolas e colégios da educação básica, assim como no 

ensino superior, foco de várias pesquisas, principalmente no âmbito da pós-graduação. 

As obras que se dedicam ao tema em estudo também são de número considerável20, 

em razão de a própria área da educação ser um campo de embates políticos, teóricos e 

técnicos, que acabam por se refletir no cotidiano da unidade educacional, seja por 

meio da atuação dos profissionais da educação, seja em razão da gestão, que, de forma 

geral, é executada pelos mesmos profissionais.  

O cotidiano da unidade escolar, por vezes, não reflete aquilo que se espera, 

quando do encontro de profissionais voltados para o saber e com a missão maior de 

preparar pessoas para a vida, de modo geral, e o trabalho. O que se vê com frequência 

é um ambiente disciplinado e hierarquizante, principalmente entre os docentes, no qual 

predomina uma gestão verticalizada, focada na legislação, tradições e costumes, que 

estão em constante conflito com os princípios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) (BRASIL, 1996). 

Ao referenciar a palavra “trabalho”, presente de forma contundente na 

educação, primeiramente destacam-se seus principais significados na língua 

portuguesa, entre eles: ato ou efeito de trabalhar; exercício material ou intelectual para 

fazer ou conseguir alguma coisa; ocupação em alguma obra ou ministério; esforço, 

labutação, lida, luta; e aplicação da atividade humana a qualquer exercício de caráter 

físico ou intelectual (MICHAELIS, 2015).  

                                                           
20 No banco de teses da Capes, estão registradas 468.710 teses e dissertações com os descritores 

“trabalho pedagógico”. Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/>. Acesso em: 

6 jan. 2017. 
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Assim, com o objetivo de obter uma aproximação com a gênese do trabalho, 

aborda-se esse conceito nos escritos de Marx (2014), articulando a abordagem teórica 

com o conceito de trabalho pedagógico, na relação com a dimensão ambiental, objeto 

dessa seção. 

 

2.1 O TRABALHO EM MARX 

 

Do conceito do senso comum, presente no dia a dia, aborda-se o trabalho dentro 

da concepção teórica, norteadora dessa tese, uma abordagem crítico-dialética. Para 

Marx (1982), o trabalho é uma necessidade humana, é a forma como o homem 

apropria-se da natureza para produzir sua existência. Ainda segundo ele, o trabalho é, 

antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, no qual o homem, por sua 

própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza, acabando por 

se confrontar com a matéria natural, na condição de uma potência natural. 

Bottomore (2012) define alguns conceitos relativos ao trabalho presentes na 

obra marxiana, quais sejam: trabalho abstrato e concreto; trabalho doméstico; trabalho 

produtivo e improdutivo; e trabalho socialmente necessário. Sobre trabalho concreto e 

abstrato, discorre que toda mercadoria encerra, ao mesmo tempo, um valor de uso e 

um valor. Como o trabalho que a produz tem um duplo caráter, qualquer ato de 

trabalho é uma atividade produtiva de um determinado tipo, que visa a um objetivo 

específico, sendo considerado trabalho útil ou concreto, cujo produto é um valor de 

uso. De outra forma, qualquer ato de trabalho pode ser considerado, separadamente de 

suas características específicas, simplesmente dispêndio de força de trabalho humano 

e, sob esse aspecto, cria valor e é chamado trabalho abstrato. 

O mesmo autor destaca que o trabalho doméstico é mencionado por Engels, em 

A origem da família, da propriedade privada e do Estado, assim como Bebel, Lenin, 

Trotski e outros, como um dos fatores que contribuem para a opressão econômica das 

mulheres, afastando-as da produção social. Tornou-se, assim, uma categoria 

reconhecida do pensamento marxista com o moderno movimento feminista, depois 

que elas se dispuseram a estudar as bases materiais da sua opressão no modo de 

produção capitalista (BOTTOMORE, 2012). 
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Sobre trabalho produtivo e improdutivo, salienta que a distinção entre ambos 

tornou-se recentemente muito importante para a economia política. O trabalho 

produtivo é contratado pelo capital no processo de produção, com o objetivo de criar 

mais-valia. Dessa forma, diz respeito apenas às relações pelas quais os trabalhadores 

são organizados, não se referindo à natureza do processo de produção nem à natureza 

do produto. Salienta o autor que trabalhadores como cantores de ópera, professores e 

pintores de parede, tanto quanto mecânicos de automóveis ou mineiros, podem ser 

empregados pelos capitalistas tendo em vista o lucro. É essa condição que determina 

se são trabalhadores produtivos ou improdutivos (BOTTOMORE, 2012). 

Ainda segundo Bottomore (2012), o trabalho socialmente necessário é um 

conceito relacionado com a medida quantitativa valor; portanto, é sinônimo de 

trabalho abstrato, que é, então, substância de valor, sendo sua medida feita em 

unidades de tempo. 

 

Tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir 

um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada sociedade 

e com grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. Após a 

introdução do tear a vapor na Inglaterra, por exemplo, passou a ser possível 

transformar uma dada quantidade de fio em tecido empregando cerca de 

metade do trabalho de antes. Na verdade, o tecelão manual inglês continuava 

a precisar do mesmo tempo de trabalho para essa produção, mas agora o 

produto de sua hora de trabalho individual representava apenas a metade da 

hora de trabalho social e, por isso, seu valor caiu para a metade do anterior 

(MARX, 2014, p. 117).  

 

Marx (1982), em suas análises sobre o trabalho humano, compara as diferenças 

entre as atividades desempenhadas pelos homens e aquelas realizadas de forma 

instintiva pelos animais.  

 

[...] uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 

supera mais de um arquiteto ao construir a sua colmeia. Mas o que distingue 

o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção 

antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece 

um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. 

Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera, ele imprime ao 

material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei 

determinante do seu modo de operar e ao qual tem se subordinar a sua 

vontade (MARX, 1982, p. 202). 
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A atuação sobre a natureza é comum tanto para o homem quanto para os 

animais, uma vez que estes têm a necessidade de sobrevivência e de satisfação de suas 

necessidades. Contudo, as atividades dos animais, ainda que causem certo espanto pela 

sofisticação, limitam-se a uma condição que é imediata, ao contrário da ação do 

homem, que, ao acumular conhecimento, passa a produzir para além das suas 

necessidades, com a capacidade de idealizar o que será produzido pelo trabalho. 

Assim, dá-lhe uma identidade própria do ser humano, transformando a matéria-prima à 

sua vontade.  

 

[...] o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 

natureza como uma das suas forças. Põe em movimento as forças naturais de 

seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos 

da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana (MARX, 1982, p. 

202).  

 

No processo de ação e transformação da natureza, o homem produz sua 

existência, modificando a natureza e, por consequência, a si mesmo, e acaba criando 

novas necessidades. Ao atuar sobre “a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 

tempo modifica a sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 

adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais” (MARX, 1982, p. 

202). A forma como esses homens produzem os meios de vida depende diretamente da 

natureza destes, que, então, são necessários produzir. 

 

Esse modo de produção não pode ser considerado deste único ponto de vista, 

como mera produção da existência física dos indivíduos. Trata-se, isso sim, 

de uma forma determinada de manifestar a sua vida, de um determinado 

modo de vida dos mesmos. A maneira como os indivíduos manifestam a sua 

vida reproduzem exatamente aquilo que são. Aquilo que são coincide, 

portanto, com a sua produção, isto é, com aquilo que produzem e com a 

forma como o produzem. Aquilo que os indivíduos são depende das 

condições materiais da sua produção (MARX; ENGELS, 2010, p. 18).  

 

Assim, o trabalho fruto da atuação humana, integrado às relações sociais que 

proporciona, seja na produção de bens materiais, criando objetos pela força braçal, seja 

na produção de ideias, conhecimentos, valores e crenças, constitui um elemento 

fundacional do processo social, produzido coletivamente por homens e mulheres, pela 



42 
 

incorporação de conhecimentos e experiências; portanto, consiste também numa 

construção histórica. Por meio do trabalho, há novos objetos para a vida humana, 

porém, desse mesmo trabalho, resultam as ideias, as reflexões, que levam a novas 

percepções da realidade, na qual a humanidade, ao transformar a natureza, também 

transforma a si mesma e seu entorno.  

Segundo Kosik (2011), o trabalho é um processo que permeia todo o ser do 

homem e constitui sua especificidade, transforma aquilo que é dado natural, inumano e 

o adapta às exigências humanas, ao mesmo tempo que realiza os fins humanos naquilo 

que é natural e no material da natureza. Segundo o mesmo autor, em sua relação com o 

homem, a natureza manifesta-se em duplo aspecto: 

 

Por um aspecto se apresenta como potência e objetividade que tem de ser respeitada, 

cujas leis o homem precisa conhecer a fim de que possa delas se servir em 

benefício próprio; por outro aspecto se rebaixa a mero material no qual se 

realizam os fins humanos. Num caso o homem deixa que as forças materiais 

que existem independentemente dele, atuem em seu benefício e para as suas 

exigências; no outro ele se objetiva na natureza e nos materiais da natureza, e com 

isto degrada a natureza a simples material das próprias intenções (KOSIK, 2011, p. 

203). 

 

Uma vez realizado, o trabalho incorpora-se ao objeto, seu produto, resultado da 

ação do ser humano sobre a natureza, de forma natural ou intermediada por outros 

objetos, que também são produtos da ação da humanidade; como afirma Marx (2014), 

o trabalho está objetivado e o objeto está trabalhado.  

Marx (1978, p. 116), ao analisar a sociedade do século XIX, em pleno processo 

de industrialização, afirma que “[...] o capital, por exemplo, sem o trabalho 

assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., não é nada”. Assim, com o 

fortalecimento do regime capitalista, o trabalho do ser humano transforma-se em 

mercadoria, pois o trabalhador é desvinculado de seus meios de produção e do próprio 

contato com a natureza, ficando apenas com sua força de trabalho para vender.  

Conforme escreve Marx (2014), o processo de trabalho é atividade orientada 

para um fim, a produção de valores de uso, com a apropriação do elemento natural 

para a satisfação de necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre 

homem e natureza, perpétua condição universal da vida humana e comum a todas as 

suas formas sociais. Segundo Marx e Engels (2002), a maneira como os indivíduos 
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manifestam sua vida reproduz exatamente aquilo que são, condição que coincide, 

portanto, com sua produção, com aquilo que produzem e com a forma como o 

produzem; aquilo que os indivíduos são depende das condições materiais de sua 

produção. Assim, o ser humano está ligado de forma única à ideia do trabalho, uma 

vez que tudo que o cerca, desde a mais tenra idade, está objetivado pelo trabalho, 

condição que lhe é reforçada no decorrer da socialização, por meio da família, 

educação, religião, grupos sociais e Estado. Ainda para Marx (2014), o trabalho torna-

se a essência do homem. 

 

O trabalho é a objetivação elementar da qual puderam se desenvolver outras 

formas de objetivação, tais como: a arte, a ciência e a fala articulada. Essas 

objetivações se tornaram formas autônomas em relação ao trabalho, porém 

essa autonomia não nega o fato de que o trabalho é a base fundante dessas 

objetivações. Em outras palavras, o trabalho é a práxis fundante do ser 

social, mas não é única forma de práxis humana (HUNGARO, 2014, p. 46). 

 

Marx (2014) afirma que todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força 

humana de trabalho em sentido fisiológico e, graças a essa sua propriedade de trabalho 

humano igual ou abstrato, gera o valor das mercadorias. Por outro lado, é dispêndio de 

força humana de trabalho numa forma específica, determinada à realização de um fim, 

e, nessa qualidade de trabalho concreto e útil, produz valores de uso. 

Em sua análise sobre o trabalho, ainda acrescenta que essa atividade chamada 

trabalho é exterior ao trabalhador, não pertence à sua característica, concluindo que o 

homem não se afirma no trabalho, mas nega a si mesmo, tem a infelicidade e o 

esgotamento de suas energias físicas e mentais e arruína seu espírito (MARX, 1978). 

Nessa análise, percebe-se que o autor, em seu tempo histórico, visualizava uma 

realidade industrial esmagadora do trabalhador; com o passar do tempo e a evolução 

da atividade denominada trabalho, depois de muitas lutas por parte do trabalhador por 

seus direitos e garantias, ele obteve, então, uma condição diferenciada para exercê-lo, 

mas ainda é uma atividade que, mesmo diante do ideal capitalista de valorizar o 

trabalho como atividade fundante do ser humano e enobrecedora da condição humana, 

ainda é externa ao homem, explora e degrada a condição de ser humano. No mesmo 

raciocínio, o ser humano, na condição de trabalhador, só se sente livremente ativo nas 

suas funções animais, como comer, beber e procriar, quando muito na habitação e no 
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adorno, condição que, na sociedade do capital, se inverte, de modo que, nas funções 

humanas, o trabalhador vê-se reduzido a um animal – o elemento animal torna-se 

humano e o humano, animal. 

O trabalho, na sociedade do capital, é aceito como atividade vital para o ser 

humano, materializando-se como o único meio que satisfaz uma necessidade, a de 

manter a existência física, porém a vida produtiva, para Marx (1978), é a vida 

genérica, é a vida criando vida, ou seja, na atividade vital, está todo o caráter de uma 

espécie e a atividade livre, consciente, constitui o caráter genérico do homem; assim, a 

vida revela-se simplesmente como meio de vida.  

O ser humano, em sua existência, produz universalmente, produz quando se 

encontra livre da necessidade física e só produz verdadeiramente na liberdade de tal 

necessidade, também demonstrando ser capaz de reproduzir em parte alguns elementos 

da natureza, devendo, assim, ser livre diante do seu produto. Na esteira do pensamento 

de Marx (1978), o ser humano sabe como produzir de acordo com o padrão de cada 

espécie, bem como aplicar o padrão apropriado ao objeto; assim, ele constrói também 

de acordo com as leis, a beleza. Na atuação sobre o mundo objetivo, o ser humano 

manifesta-se como um verdadeiro ser genérico, sendo sua produção sua vida genérica 

ativa. Por meio dessa produção, a natureza nasce como sua obra e sua realidade. O 

trabalho é, então, a objetivação da vida genérica do homem e mulher. Contudo, o 

trabalho, sob o viés somente do capital, rouba do ser humano sua vida genérica, sua 

liberdade, a qual se torna apenas um meio de existência e de afirmação e não de 

criação. 

A servidão atinge seu ponto culminante quando o homem só pode manter-se 

como sujeito físico na condição de trabalhador e só é trabalhador na condição de 

sujeito físico. O trabalhador não pode criar nada sem a natureza, sem o mundo externo 

sensível, como afirma Marx (1978); assim, por meio do trabalho, destaca-se o papel 

ativo do ser humano, a partir do qual e por meio do qual ele produz as coisas. 

Entretanto, quanto mais esse ser humano apodera-se pelo trabalho do mundo exterior, 

da característica sensível, mais se priva dos meios de existência, uma vez que esse 

mundo exterior cada vez menos se parece com um objeto que pertence ao seu trabalho 
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ou um meio de existência no sentido imediato, para a subsistência física do 

trabalhador. 

Do produto do trabalho, percebe-se a mercadoria, que é, de certa forma, alheia 

ao trabalhador, uma vez que lhe causa dependência, em razão de que, pelo resultado da 

venda dessa mercadoria, se dará o retorno financeiro, dinheiro, e, ainda, a alienação21, 

pois sucumbe para o trabalhador o valor de seu trabalho na constituição da mercadoria, 

uma vez que o valor de sua venda não se reflete no valor que lhe é pago. Marx (2014) 

esclarece que o valor de toda mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho 

materializado em seu valor de uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessário à 

sua produção. Assim,  

 

o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 

mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna 

uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 

valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente 

mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, 

e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral (MARX, 

2014, p. 80). 

  

Portanto, entende-se que o trabalho separa o ser humano de sua criação e a 

alienação proporcionada pela dinâmica econômica e social do capital, amplamente 

debatida por Marx em suas obras, também produz uma alienação política, religiosa, da 

qualidade humana, em relação aos outros homens e mulheres, da atividade produtora e 

da natureza. Em outras palavras, é um processo que separa e induz o trabalhador a 

pensar de forma diferente, daquilo que se materializa no mundo real, que fetichiza22 a 

                                                           
21 “Alienação: No sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, 

um grupo, uma instituição, ou uma sociedade se tornam (ou permanecem) alheios, estranhos aos 

resultados ou produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma) e/ou à natureza na qual 

vivem, e/ou a outros seres humanos, e – além de, e através de, e também a si mesmos (às suas 

possibilidades humanas constituídas historicamente). Assim concebida, a alienação é sempre alienação 

de si próprio ou autoalienação, isto é, alienação do homem (ou de seu ser próprio) em relação a si 

mesmo (às suas possibilidades humanas) através dele próprio (pela sua própria atividade)” 

(BOTTOMORE, 2012, p. 6). 
22 “Fetichismo: Marx nos diz que, na sociedade capitalista os objetos materiais possuem certas 

características que lhe são conferidas pelas relações sociais dominantes, mas que aparecem como se 

lhes pertencessem naturalmente. Essa síndrome que impregna a produção capitalista, é por ele 

denominada fetichismo, e sua forma elementar é o fetichismo da mercadoria enquanto repositório ou 

portadora de valor” (BOTTOMORE, 2012, p. 220). 
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condição de mercadoria, de valor e do próprio ser humano, resultado da exploração 

deste por ele próprio e da natureza como fonte original. 

 

A natureza, transformada pelo homem, ‘humanizara-se’, incorporara a sua 

face 

humana. O homem mudara literalmente a face da Terra, e para onde quer 

que olhemos, pode-se dizer, não poderemos mais deixar de enxergar a marca 

humana. Mas, ao mesmo tempo, ao lado deste comovente encantamento 

diante da capacidade humana de ‘transformar o mundo e de transformar 

a si mesmo’, Marx também encontrara a sua terrível sombra: a percepção 

de que este mesmo homem, neste ponto de sua análise multiplicado pela 

infinidade de indivíduos, também se perdera na história, se ‘desumanizara’ e 

se ‘desnaturalizara’; em uma palavra, ‘se alienara’ (da natureza, de 

si mesmo e de suas próprias criações). A ‘alienação’ (que tem em Marx o 

duplo sentido de ‘estranhamento’ e perda de consciência) logo se tornaria 

o primeiro tema importante do jovem Marx – o seu objeto mais sistemático 

de reflexão na primeira fase de seus escritos (BARROS, 2011, p. 236). 

 

Assim, a alienação é um conceito muito caro à teoria marxiana, conectado 

diretamente ao conceito de trabalho, uma vez que é por este que inicialmente o ser 

humano humaniza-se e se socializa, porém, no espectro da sociedade capitalista, esse 

mesmo trabalho acaba por desumanizar o homem e a mulher, apartando-os da 

natureza. Desse modo, pensa-se que 

 

a alienação em Marx é entendida como a relação contraditória do trabalhador 

com o produto de seu trabalho e a relação do trabalhador ao ato de produção, 

um processo de objetivação, tornando o homem estranho a si mesmo, aos 

outros homens e ao ambiente em que vive: ‘A apropriação surge como 

alienação, e a alienação como apropriação’ (Marx, 2002, p.122). Ele não 

pertence à natureza, aos deuses, mas a alguém distinto do trabalhador, ou 

seja, ao capitalista. O trabalhador ao fabricar uma mercadoria, ele se torna 

uma, reduzindo-o em instrumento de riqueza de outros homens. O homem, 

ao produzir uma mercadoria, ele mesmo se torna uma mercadoria, 

reduzindo-o a uma coisa (SILVA, 2005, p. 104). 

 

A coisificação do ser humano, da mercadoria e, por consequência, da natureza 

dá o tom das relações do ser humano com a natureza na sociedade capitalista, 

distanciando ainda mais a concepção de que o homem e a mulher, que também são 

natureza, necessitam desta para sua sobrevivência e não o contrário. 
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2.2 O TRABALHO INTELECTUAL 

 

O modo de produção capitalista apresenta duas classes sociais distintas, 

segundo o pensamento marxiano: a burguesia, que busca aumentar seu lucro de forma 

incessante, posto que é detentora dos meios de produção, e o proletariado, 

trabalhadores que acabam por vender sua mão de obra por um salário, que não condiz 

com o tempo e a quantidade de trabalho aplicados em relação às mercadorias 

produzidas, gerando a mais-valia para os proprietários, a burguesia. Essa divisão social 

do trabalho opera em toda sociedade dominada pelo pensamento burguês, impondo ao 

proletariado uma condição permanente de exploração e alienação.  

 

Esta divisão do trabalho, que implica todas estas contradições e assenta, por 

sua vez, sobre a divisão natural do trabalho na família e sobre a divisão da 

sociedade em famílias isoladas e opostas umas às outras, implica, 

simultaneamente, a repartição desigual do trabalho e dos produtos, tanto em 

qualidade como em quantidade; dá, portanto origem à propriedade cuja 

primeira forma, o seu embrião, reside na família, onde a mulher e as crianças 

são escravas do homem. A escravatura, mesmo que ainda muito rudimentar e 

latente na família, é a primeira propriedade, que aqui já corresponde, aliás, à 

definição dos economistas modernos segundo a qual é constituída pela livre 

disposição da força de trabalho alheia. De resto, divisão do trabalho e 

propriedade privada são expressões idênticas, numa, enuncia-se 

relativamente à atividade o mesmo que na segunda se enuncia relativamente 

ao produto desta atividade (MARX; ENGELS, 2002, p. 41). 

 

Segundo Marx e Engels (2010), o único motivo que determina o possuidor de 

um capital empregá-lo na agricultura, seja na manufatura, seja num ramo particular do 

comércio por atacado ou varejo, é o ponto de vista de seu próprio lucro. Para o 

capitalista, a aplicação mais útil do capital é aquela que lhe rende, com igual 

segurança, o maior ganho. Assim, tem-se uma condição que expressa, por sua vez, a 

desigualdade, em que poucos detêm os meios de produção e, por consequência, o 

domínio da riqueza, o que possibilita agir na sociedade buscando manter sua condição 

de domínio; por outro lado, impõe ao trabalhador, que não detém os meios de 

produção, uma condição de subalternidade, de contínuo trabalho, que não possibilita 

seu agir na sociedade em benefício da coletividade. 
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Essa contradição é expressa no aumento da massa de despossuídos, que sofrem 

com os males da humanidade, como a pobreza, as doenças, a fome e a desnutrição, e o 

atraso tecnológico, em contraste com o grande acúmulo de bens e riquezas em grandes 

centros financeiros e industriais. Somente por meio de um processo revolucionário, os 

proletários de todo o mundo, segundo Marx e Engels (2010), poderiam eliminar as 

condições de apropriação e concentração dos meios de produção existentes. Acabando 

a propriedade desses meios, desapareceria a burguesia e instalar-se-ia, 

transitoriamente, uma ditadura do proletariado, até que se realizassem as condições de 

uma forma de organização social comunista. 

 

Para Marx e Engels, a expropriação dos saberes e conhecimentos técnicos 

dos trabalhadores deu-se pela crescente introdução da divisão do trabalho na 

produção, culminando com a separação do trabalho manual e do trabalho 

intelectual, resultado da separação dos trabalhadores dos instrumentos de 

trabalho, das matérias-primas e, enfim, dos próprios produtos produzidos. A 

revolução era para eles o caminho para a superação das condições de vida e 

exploração do trabalho pelo capital, com a superação da estrutura de classes 

burguesa e de uma divisão social e técnica do trabalho que separa e aliena o 

trabalhador dos meios, processos e resultados da produção. No processo 

revolucionário, portanto, a educação é um importante instrumento para que o 

trabalhador consiga não apenas ter acesso aos conhecimentos, mas que, a 

partir deles, possa controlar o processo de produção e reprodução dos 

conhecimentos científicos e técnicos envolvidos no processo produtivo 

(LOMBARDI, 2010, p. 235). 

 

Segundo Silva (2005), ao se estabelecer o resultado do trabalho como um 

produto social e não individual, em decorrência da divisão do trabalho, há condições 

de pontuar diferenças de contribuição entre cada um dos membros da sociedade. Isso 

permite a separação do trabalho em intelectual e manual, de modo que os indivíduos 

possam se distribuir em cada um deles. Ademais, o trabalho manual e o intelectual 

podem também ser mais fracionados e cada fração vir a constituir atividade específica 

de uma pessoa, ou grupo de pessoas, de modo que somente o conjunto delas seja 

responsável pela totalidade do processo de trabalho.  

Também consoante Silva (2005), as atividades intelectual e manual 

permanecem como partes indissociáveis do trabalho, ambas constituindo o processo do 

mesmo, embora possam ser realizadas por pessoas diferentes e, ainda, estabelecer-se 

uma relação de oposição entre elas, sem que haja prejuízo para a produção social. 
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Consequentemente, de acordo com a atividade que realizam, os indivíduos podem ser 

considerados trabalhadores manuais ou intelectuais. 

 

Alfaiataria e tecelagem, embora atividades produtivas qualitativamente 

distintas, são ambas dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos 

etc. humanos e, nesse sentido, ambas são trabalho humano. Elas não são 

mais do que duas formas diferentes de se despender força humana de 

trabalho. No entanto, a própria força humana de trabalho tem de estar mais 

ou menos desenvolvida para poder ser despendida desse ou daquele modo. 

Mas o valor da mercadoria representa unicamente trabalho humano, 

dispêndio de trabalho humano (MARX, 2013, p. 121). 

 

Marx (1982, p. 121-122), ao comparar as atividades de alfaiataria e tecelagem, 

afirma que ambas não são mais do que duas formas diferentes de despender força 

humana de trabalho, bem como acrescenta:  

 

Ora, assim como na sociedade burguesa um general ou um banqueiro 

desempenham um grande papel, ao passo que o homem comum 

desempenha, ao contrário, um trabalho miserável, o mesmo ocorre aqui com 

o trabalho humano. Ele é dispêndio de força de trabalho simples que, em 

média, toda a pessoa comum, sem qualquer desenvolvimento especial, 

possui em seu organismo corpóreo. [...] O trabalho mais complexo vale 

apenas como trabalho simples potenciado ou, antes, multiplicado, de modo 

que uma quantidade menor de trabalho complexo é igual a uma quantidade 

maior de trabalho simples. 

 

Segundo Lombardi (2010), Marx e Engels insistiram, em praticamente todas as 

obras, quanto à necessária articulação entre trabalho produtivo e formação intelectual, 

entendendo que essa relação deveria ser aberta a todos os educandos e não somente 

aos filhos dos trabalhadores. Para ele, não se tratava de um mero ensino técnico, da 

aprendizagem de um ofício, mas de uma concepção de educação fundada na 

articulação entre o ensino e o trabalho produtivo pago. 

Lombardi (2010) também afirma que, em linhas gerais, nas Instruções aos 

delegados do Conselho Central Provisório, de 1868, Marx recomenda que a instrução 

das crianças deveria ser iniciada antes dos nove anos, considerando as reais condições 

de vida dos operários. Naquele período histórico, a utilização do trabalho infantil era 

uma prática usual, pressupondo a articulação do ensino com o trabalho remunerado, os 

exercícios corporais e a aprendizagem politécnica. Essa educação deveria incluir 
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formação geral e científica necessária à compreensão de todo o processo de produção 

e, ao mesmo tempo, iniciar as crianças e jovens no manejo das ferramentas dos 

diversos ramos industriais. 

Bottomore (2012) corrobora esse pensamento ao afirmar que o marxismo 

preocupa-se com o papel desempenhado pelos intelectuais na história e com a relação 

entre os intelectuais socialistas e os movimentos socialistas. Segundo o mesmo autor, 

Marx e Engels consideram os intelectuais nitidamente divididos em conservadores, 

mais numerosos e com uma ideologia encastelada e protetora de suas convicções, 

tecidas em torno de si mesmos por qualquer sociedade garantidora dos interesses da 

classe dominante, e progressistas.  

Tem-se por pressuposto, dentro dessa teoria, que a sociedade do capital labora 

para renovar-se constantemente; dessa forma, o trabalho intelectual voltado para o 

ensino acaba por ser uma necessidade, para obter uma mão de obra letrada e, aos 

poucos, mais especializada, com o objetivo de constituir o grande exército de reserva, 

necessário para a manutenção da sociedade capitalista. Percebe-se que, mesmo dentro 

da perspectiva desse tipo de sociedade, há a presença de princípios e atuações que 

laboram contra essa lógica, no sentido de esclarecer, dar autonomia e possibilitar o 

vislumbre de outras possibilidades, em que o trabalho enaltece, valoriza, porém não 

escraviza o ser humano. 

Assim, o trabalho intelectual ganha destaque na sociedade do capital, pois serve 

de forma incondicional aos apelos da classe burguesa, preparando o trabalhador para o 

mercado, cada vez mais competitivo e exigente em termos de qualificação técnica. 

 

A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente 

os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, 

com isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo 

de produção constituía, pelo contrário, a primeira condição de existência de 

todas as classes industriais anteriores. Essa revolução contínua de produção, 

esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e 

essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. 

Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, e de ideias 

secularmente veneradas; as relações que a substituem tornam-se antiquadas 

antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma, tudo que era 

sagrado é profanado, e os homens são obrigados a encarar com serenidade, 

suas condições de existência e suas relações recíprocas (MARX; ENGELS, 

2015, p. 12). 
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Percebe-se a condição de que tudo é provisório na sociedade em que prepondera 

o capital, pois sempre há algo novo no mercado, um novo mercado, uma nova 

mercadoria aliada a uma nova tecnologia, um novo sonho de consumo diante da 

acumulação de capital e, ainda, um novo trabalho, que cada vez mais aliena o homem 

de sua condição original. 

Marx (1982, 2013) vê o trabalho unificado na mercadoria, que é seu produto 

final e interessa sobremaneira ao capital. Seja trabalho comum, seja trabalho complexo 

ou simples potenciado, ambos refletem um valor pela mercadoria que produzem, 

sendo, então, quantificados pelo capital.  

Com o desenvolvimento das forças produtivas e, principalmente, quando da 

fixação do capital (HIRANO, 2001), o conhecimento como saber social geral 

converteu-se em força produtiva imediata. Essa conversão do saber social geral, 

somando ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, em trabalho útil ao capital 

marca a apropriação capitalista do intelecto coletivo, que sofre o processo, embora 

com resistência, nos dias de hoje, de tornar-se também uma mercadoria.  

A presença do intelectual e a importância de seu trabalho na sociedade foram 

também objeto de estudo de Antonio Gramsci (1891-1937). Por meio de sua obra, 

principalmente de Cadernos do cárcere, o autor registra uma forma muito pessoal de 

perceber o pensamento marxiano, iluminando-o com abordagens inovadoras dentro do 

espectro de experiências vividas pelo autor. Segundo Saviani (2014), pode-se dizer 

que, para Gramsci, o conceito de intelectual ocupa o lugar mais importante em sua 

construção teórica, tanto assim que programou uma vasta pesquisa voltada para a 

elucidação desse tema. 

Segundo Gramsci (1979), com a consolidação do Estado moderno, as funções 

sociais foram escalonadas, contribuindo para a divisão do trabalho e acarretando uma 

fragmentação do trabalho manual e instrumental, extinguindo-se, em alguns casos, 

qualquer tipo de função diretiva e organizativa. Os intelectuais surgidos desse 

movimento, que o autor define como intelectuais modernos, desempenharam novas 

tarefas, em razão do desenvolvimento industrial ou, ainda, de tarefas políticas 

importantes ao grupo social que detém o poder. A intelectualidade foi fragmentada de 

forma geral, existindo, a partir desse momento, um novo formato de construção do 
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pensamento, que passou pelo consentimento do trabalhador, alienado do ideário 

hegemônico da classe dominante. 

 

Para Gramsci, o povo é o conjunto das classes subalternas não como uma 

entidade romântica pairando sobre a sociedade. Estamos falando de 

mulheres e homens de carne e osso, como ele sempre amou dizer, tem uma 

experiência que é pelas contradições da totalidade do social e, mais do que 

isso, pelo de não terem a iniciativa da luta social, contradições que se 

espelham e se expressam em todas as formas da sociedade, da estrutura 

familiar à forma do exercício do poder (DIAS, 2013, p. 119). 

 

Gramsci (1979) reconhece a tarefa árdua e lenta do proletariado, trabalhadores 

que vendem sua mão de obra para sua sobrevivência, mas é dessa forma que pode 

surgir o intelectual orgânico, organizador e dirigente político, que nasce das lutas 

políticas das classes dominadas. Para esse objetivo ser concretizado, as classes 

dominadas devem criar mecanismos de organização política e cultural, para romper 

com a influência da classe dominante, buscando aos poucos a consciência de sua 

própria condição e personalidade histórica. 

 

O problema da criação de uma nova camada intelectual, portanto, consiste 

em elaborar criticamente a atividade intelectual que existe em cada um em 

determinado grau de desenvolvimento, modificando sua relação com o 

esforço muscular nervoso no sentido de um novo equilíbrio e conseguindo-

se que o próprio esforço muscular nervoso, enquanto elemento de uma 

atividade prática geral, que inova continuamente o mundo físico e social, 

torne-se o fundamento de uma nova e integral concepção de mundo 

(GRAMSCI, 1979, p. 8). 

 

Bottomore (2012) afirma que Gramsci ansiava em ver a formação de mais 

intelectuais da classe operária, embora sua definição fosse bastante ampla para incluir 

todas as camadas de dirigentes e organizadores; os intelectuais que se precisa hoje, 

escreveu Gramsci, são edificadores práticos da sociedade e não simplesmente 

oradores.  

Gramsci (2001), ao estudar o processo histórico real de formação das diversas 

categorias de intelectuais, define que existem duas formas mais importantes: (i) todo 

grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da 

produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais 

camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, 
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não apenas no campo econômico, mas também no social e político; (ii) todo grupo 

social essencial, contudo, emergindo na história a partir da estrutura econômica 

anterior e como expressão do desenvolvimento dela, encontrou, pelo menos na história 

que se desenrolou até os dias atuais, categorias intelectuais preexistentes, as quais 

apareciam como representantes de uma continuidade histórica que não foi 

interrompida nem mesmo pelas complicadas e radicais modificações das formas 

sociais e políticas; a mais típica dessas categorias de intelectuais tradicionais são os 

eclesiásticos. 

Segundo Saviani (2014), o fato que define uma categoria de intelectuais como 

tradicional é terem pertencido a um modo de produção anterior, no qual tinham caráter 

orgânico. Superado o modo de produção anterior, eles subsistem na nova forma social, 

na condição de tradicionais. Ao viverem com o espírito de corpo, sua ininterrupta 

continuidade histórica e sua qualificação específica, os intelectuais tradicionais 

assumem-se como autônomos e independentes do grupo social dominante. Dessa 

forma, se os intelectuais orgânicos gozam de uma autonomia relativa em relação à 

classe dominante e dirigente a que estão vinculados, os intelectuais tradicionais 

sentem-se portadores de uma autonomia absoluta. Esclarece o autor que a autonomia 

dos intelectuais orgânicos é relativa, uma vez que é exercida dentro dos limites 

necessários para que possam apresentar como universais os interesses particulares da 

classe que representam e à qual permanecem organicamente conectados; são eles 

orgânicos, uma vez que são gerados pelo próprio organismo que os constitui e ao qual 

darão organicidade, coerência e homogeneidade. 

 

Em suma, pode-se considerar que os intelectuais orgânicos desempenham 

quatro funções fundamentais: a) organizar a função econômica provendo os 

quadros técnicos, economistas, tecnocratas e similares; b) organizar as 

concepções heteróclitas dos membros e setores de classe que representam e 

do conjunto do corpo social numa visão de mundo coerente e homogênea; c) 

favorecer o consenso espontâneo das grandes massas da população à classe 

hegemônica na medida em que estabelecem a correspondência entre a 

referida concepção de mundo coerente e orgânica e a direção que sua classe 

imprime à vida social; d) assegurar legalmente a disciplina social atuando 

como funcionários da sociedade política (aparelho governamental) nos 

postos de ministros, juízes, militares, parlamentares etc. (GRISONI; 

MAGGIORI, 197323 apud SAVIANI, 2014, p. 152). 

                                                           
23 GRISONI, E. P.; MAGGIORI, R. Lire Gramsci. Paris: Éditions Universitaires, 1973. 
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Gramsci (2001) afirma também que o empresário, pela função que desempenha, 

deve possuir, em certo grau, algumas qualificações de caráter intelectual, embora sua 

figura social seja determinada não por elas, mas pelas relações sociais gerais que 

caracterizam de forma efetiva seu papel de empresário na indústria. Na esteira desse 

pensamento, o autor expõe que é possível dizer que todos os homens e mulheres são 

intelectuais, mas nem todos os homens e mulheres têm na sociedade a função de 

intelectuais. Formam-se, assim, segundo ele, historicamente, categorias especializadas 

para o exercício da função intelectual, em conexão com todos os grupos sociais, mas, 

principalmente, com os mais importantes, que sofrem elaborações mais amplas e 

complexas em ligação com o grupo social dominante. No mesmo raciocínio, percebe-

se que  

 

a escola é o instrumento para a elaboração de intelectuais de diversos níveis. 

A complexidade da função intelectual nos vários Estados pode ser 

objetivamente medida pela quantidade das escolas especializadas e pela sua 

hierarquização: quanto mais extensa for a ‘área’ escolar e quanto mais 

numeroso forma os ‘graus’ verticais da escola, tão mais complexo será o 

mundo cultural, a civilização, de um determinado Estado. Pode-se ter um 

termo de comparação na esfera da técnica industrial: a industrialização de 

um país se mede pela sua capacidade de construir máquinas que construam 

máquinas e pela fabricação de instrumentos cada vez mais precisos para 

construir máquinas e instrumentos que construam máquinas, etc. O país que 

possuir a melhor capacitação para construir instrumentos destinados aos 

laboratórios dos cientistas e para construir instrumentos que verifiquem estes 

instrumentos, este país pode ser considerado o mais complexo no campo 

técnico-industrial, o mais civilizado, etc. O mesmo ocorre na preparação dos 

intelectuais e nas escolas destinadas a tal preparação: escolas e instituições 

de alta cultura são similares (GRAMSCI, 2001, p. 19). 

  

Ainda, Gramsci (2001) disserta que a formação em massa estandardizou os 

indivíduos, na qualificação intelectual e na psicologia, determinando os mesmos 

fenômenos que ocorrem em todas as outras massas estandardizadas: concorrência, que 

acaba por colocar a necessidade de organização profissional de defesa; desemprego; 

superprodução escolar; emigração, entre outros. Acrescenta uma análise do intelectual 

de tipo urbano, diferenciando-o do intelectual de tipo rural. 

Os intelectuais de tipo urbano cresceram com a indústria e são ligados às suas 

vicissitudes. O autor compara-os com os oficiais subalternos no exército, que não 
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possuem nenhuma iniciativa autônoma na elaboração dos planos de construção e 

elaboram apenas a execução imediata do plano de produção estabelecido pelo Estado-

maior da indústria. Os intelectuais de tipo rural são, em grande parte, tradicionais, 

ligados à massa social do campo e pequeno-burguesa, de cidades, dos centros 

menores, ainda não elaborada e posta em movimento pelo sistema capitalista. Esse tipo 

de intelectual estabelece o contato da massa camponesa com a administração estatal ou 

local, faz a mediação e, ainda, pela condição social e econômica, serve de modelo para 

a aspiração de ascensão social do camponês (GRAMSCI, 2001). 

Romper com esse modelo que impõe sua forma cultural de pensar e agir é um 

papel importante a ser realizado pelos intelectuais defensores do proletariado ou 

aqueles surgidos das classes sociais menos favorecidas, no sentido de criar um 

movimento contra-hegemônico, capaz de despertar a crítica e uma nova forma de 

conceber o mundo. Segundo Schlesener (2007), a história dos intelectuais liga-se à 

história da cultura, porque o econômico, político e cultural formam um todo orgânico. 

Segundo Moraes (2014), aos intelectuais caberia o papel de atuar como agentes 

pensantes e organizadores das classes subalternas na sociedade capitalista, uma missão 

que não teria apenas o aspecto profissional, mas, ao contrário, a participação efetiva na 

construção de uma nova cultura pelo partido que representa as classes subalternas e, 

por conseguinte, o trabalhador, com a função de encaminhar as ideias e as aspirações 

da classe à qual pertencem organicamente.  

O papel do intelectual defendido por Gramsci (2001), reconhecendo a realidade 

histórica vivida pelo autor – ao se deparar com um mundo em que passavam a 

preponderar regimes totalitários, a exploração do trabalho humano ainda ocorria de 

forma constante e havia a perseguição dos que poderiam ameaçar a hegemonia 

dominante, fato que acabou por originar seu encarceramento do autor –, conectava-se à 

vida do trabalhador, experimentado pelo trabalho fabril e consciente da imposição de 

um pensamento dominante.  

Por outro lado, a condição do professor como um intelectual que está conectado 

a uma organicidade, seja dominante, seja dominada, materializa-se na defesa de alguns 

valores e condições sociais que são reproduzidos em sua forma de se expressar, na 

seleção ou escolha de conteúdos, nas orientações metodológicas e no embate de ideias, 
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mesmo que isso não seja percebido ou refletido pelo trabalhador intelectual. A 

reflexão sobre essa condição de subordinação a uma ideologia dominante, por vezes, 

ocorre, porém não se arvora em uma mudança de comportamento diante da realidade 

social e cultural vivida pelo professor e da realidade com a qual se depara em seu 

trabalho na instituição escolar. Apesar desse quadro, 

 

[...] Gramsci mostra o quanto importante é a escolha e a preparação dos 

professores para as funções que ocupam: os professores são intelectuais que 

preparam para a vida social e política. Um professor precisa mostrar as 

várias leituras possíveis de uma situação, sem defender uma posição política 

ou ideológica, embora não deva mostrar-se neutro. Na sociedade 

contemporânea o agravamento das desigualdades sociais faz com que 

qualquer atitude que se tome, qualquer expressão cotidiana, tenha um 

conteúdo ideológico, isto é, apresente ao mundo o lado no qual nos 

colocamos na divisão social do trabalho. O professor, mais do que outro 

trabalhador, precisa ter clareza desse fato, porque forma as novas gerações 

(SCHLESENER, 2009, p. 99). 

 

Segundo Saviani (2013), para Gramsci, a educação é um processo que busca 

fazer com que os estudantes passem da anomia à autonomia, pela mediação da 

heteronomia. Assim, destaca-se a importância do docente na instituição escolar, uma 

vez que o processo educacional tem como elemento principal o trabalho do professor, 

que, por sua vez, deve ter em mente os contrastes do tipo de sociedade e de cultura que 

ele representa e defende e o tipo de sociedade ou grupos sociais representados pelos 

alunos em sala de aula. Em relação a essa pesquisa, a realidade de ser uma escola 

localizada no campo e em APA de manancial, em municípios que sofrem a influência 

de uma grande metrópole, como é o caso da RMC, apresenta vários desafios e 

oportunidades para o trabalho docente, em razão de seus diferenciais da realidade 

urbana das cidades. 

 

2.3 TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Para Saviani (2012b, p. 173), o trabalho é uma categoria central no marxismo, 

uma vez que “tudo que o homem é, é-o pelo trabalho”, sendo também uma categoria 

fundamental para compreender o sentido da educação. Também defende o trabalho 

como princípio educativo, “elemento fundante e determinante da vida humana em seu 
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conjunto é, por consequência, fundante e determinante da educação” (SAVIANI, 

2012b, p. 175).  

 

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva 

natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um 

produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele 

forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele 

necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria 

existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação 

do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, 

então, com a origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007b, p. 154). 

 

O autor esclarece ainda que, uma vez que o trabalho é uma condição natural 

eterna na vida do ser humano, em qualquer sociedade, comporta-se como princípio 

educativo, assim determinando o formato que constitui e organiza a educação 

(SAVIANI, 2007b). 

Para Saviani24 (apud DUARTE, 2012), o trabalho, como princípio educativo, é 

o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Acrescenta que o 

trabalho educativo posiciona-se em relação à cultura humana, às objetivações 

produzidas historicamente, ou seja, ao produto da atividade histórica dos seres 

humanos. Também salienta que produzir nos indivíduos singulares a humanidade que 

é gerada histórica e coletivamente pelo conjunto de homens significa produzir a 

apropriação, pelos indivíduos, das forças essenciais humanas objetivadas 

historicamente. Duarte (2012) afirma que Saviani estabelece como um dos valores 

fundamentais da educação o desenvolvimento do indivíduo para além dos limites 

impostos pela divisão social do trabalho. 

O trabalho com o princípio educativo é, por conseguinte, uma produção direta e 

intencional, diferenciando-se de formas espontâneas de educação, também dirigidas 

por fins, mas que não são os de produzir humanidade no indivíduo. Dessa forma, a 

produção no ato educativo é direta no sentido de que é uma relação sem interferências 

entre educador e educando; também no sentido de que o resultado direto do trabalho 

                                                           
24 SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
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educativo é a humanização do sujeito (DUARTE, 2012). No mesmo raciocínio, 

percebe-se que 

 

o trabalho é parte fundamental da ontologia do ser social. A aquisição da 

consciência se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. O trabalho, neste 

sentido, não é emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em 

sociedade, ele é a atividade fundamental pela qual o ser humano se 

humaniza, se cria, se expande em conhecimento, se aperfeiçoa. O trabalho é 

a base estruturante de um novo tipo de ser, de uma nova concepção de 

história (FRIGOTTO et al., 2015). 

 

Segundo Saviani (1984), para sobreviver, o homem necessita extrair da 

natureza, ativa e intencionalmente, os meios de sua subsistência. Ao fazer isso, ele 

inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo humano (o mundo 

da cultura). Dizer, pois, que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos 

significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência de e para o processo de 

trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho. 

Saviani (1984), apoiando-se no referencial marxiano, afirma que o processo de 

produção da existência humana implica, primeiramente, a garantia da sua subsistência 

material, com a consequente produção, em escalas cada vez mais amplas e complexas, 

de bens materiais. Esse processo pode se traduzir na rubrica “trabalho material”.  

 

Entretanto, para traduzir materialmente, o homem necessita antecipar em 

ideias os objetivos da ação, o que significa que ele representa mentalmente 

os objetivos reais. Essa representação inclui o aspecto de conhecimento das 

propriedades do mundo real (ciência), de valorização (ética) e de 

simbolização (arte). Tais aspectos, na medida em que são objetos de 

preocupação explicita e direta, abrem a perspectiva de uma outra categoria 

de produção que pode ser traduzida pela rubrica ‘trabalho não-material’. 

Trata-se aqui da produção de conhecimentos, ideias, conceitos, valores, 

símbolos, atitudes, habilidades (SAVIANI, 1984, p. 1). 

 

A educação situa-se nessa categoria do trabalho não material, importa, porém, 

distinguir, na produção não material, duas modalidades.  

 

A primeira refere-se àquelas atividades em que o produto se separa do 

produtor como no caso dos livros e objetos artísticos. Há, pois, nesse caso, 

um intervalo entre a produção e o consumo, possibilitado pela autonomia 

entre o produto e o ato de produção, A segunda diz respeito às atividades em 

que o produto não se separa do ato de produção. Nesse caso, não ocorre o 
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intervalo antes observado; o ato de produção e o ato de consumo se 

imbricam. É nessa segunda modalidade do trabalho não-material que se situa 

a educação. Podemos, pois, afirmar que a natureza da educação se esclarece 

a partir daí. Exemplificando: se a educação não se reduz ao 

ensino, é certo, entretanto, que ensino é educação e, como tal, participa 

da natureza própria do fenômeno educativo (SAVIANI, 1984, p. 1). 

 

Assim, de acordo com Saviani (1984), a atividade de ensino, a aula, por 

exemplo, é alguma coisa que supõe, ao mesmo tempo, a presença do professor e do 

aluno, ou seja, o ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e de seu consumo. 

Ela é um resultado, isto é, produzida e consumida ao mesmo tempo, na interação que 

ocorre entre professor e aluno. 

Saviani (2007a) também afirma que a primeira modalidade de educação deu 

origem à escola, uma palavra que deriva do grego e significa, etimologicamente, o 

lugar do ócio, tempo livre. Era, assim, o lugar para onde iam os que dispunham de 

tempo livre. Desenvolveu-se, segundo o autor, a partir daí, uma forma específica de 

educação, em contraposição àquela inerente ao processo produtivo.  

 

Pela sua especificidade, essa nova forma de educação passou a ser 

identificada com a educação propriamente dita, perpetrando-se a separação 

entre educação e trabalho. Estamos, a partir desse momento, diante do 

processo de institucionalização da educação, correlato do processo de 

surgimento da sociedade de classes que, por sua vez, tem a ver com o 

processo de aprofundamento da divisão do trabalho (SAVIANI, 2007a, p. 

155). 

 

Conforme explica o autor, nas sociedades primitivas, caracterizadas pelo modo 

coletivo de produção da existência humana, a educação consistia numa ação 

espontânea, não diferenciada das outras formas de ação desenvolvidas pelo ser 

humano, coincidindo inteiramente com o processo de trabalho comum a todos os 

membros da comunidade. Com a divisão dos homens em classes, a educação também 

resultou dividida, diferenciando-se, por consequência, a educação destinada à classe 

dominante daquela a que tem acesso a classe dominada (SAVIANI, 2007a).  

Para Saviani (2007a), é aí que se localiza a origem da escola: a educação dos 

membros da classe que dispõe de ócio, de lazer, de tempo livre, passa a organizar-se 

na forma escolar, contrapondo-se à educação da maioria, que continua a coincidir com 

o processo de trabalho. 
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Machado25 (1989 apud VILLAS BOAS, 1993) afirma que a divisão do trabalho 

foi introduzida também na escola, mas a cisão entre concepção e execução parece não 

se ter efetivado, restringindo-se ao nível formal. Assim, o professor ainda detém uma 

autonomia que lhe permite refutar ou reelaborar o que foi concebido pelos 

especialistas em educação, alocados no interior da escola ou em outras instâncias do 

sistema educacional. Franco26 (1987 apud VILLAS BOAS, 1993) acrescenta que a 

principal consequência da divisão do trabalho e parcelamento das tarefas, decorrentes 

da forma de organizar o trabalho em uma hierarquia de crescente complexidade, é a 

ausência do controle do processo de trabalho pelo trabalhador. Dessa forma, o trabalho 

pedagógico, refletido do trabalho do professor, fica reduzido a uma pequena unidade 

participante de um processo relativamente complexo, definido pelas administrações 

dos sistemas de ensino. 

Por sua vez, Frigotto (2010) disserta que o caráter subordinado das práticas 

educativas aos interesses do capital historicamente toma formas e conteúdos diversos, 

no capitalismo nascente, no capitalismo monopolista e no capitalismo transnacional ou 

na economia globalizada. Segundo o mesmo autor, a literatura revela as formas 

específicas dessa subordinação e seu caráter explícito é de uma diferenciação da 

educação ou formação humana para as classes dirigentes e a classe trabalhadora. No 

caso da escola, percebe-se que 

 

ao realizar um trabalho fragmentado, o pedagogo tem dificuldade em 

estabelecer relações com os demais pedagogos e profissionais da escola, 

assim como relacionar o seu trabalho com o todo social. A formação da 

consciência se faz a partir da realidade social, mas se nessa realidade não se 

percebem as relações, torna o indivíduo alienado da sua própria realidade. 

Isto acontece com o pedagogo, ao realizar diversas funções que não estão 

relacionadas à sua atividade, o que impede de fazer uma reflexão sobre a 

realidade que o cerca, estando aí inserida a escola (PABIS, 2014, p. 36). 

 

Ao direcionar o olhar diretamente para a função pedagógica, de forma mais 

específica, ao trabalho do pedagogo, de início verifica-se a decorrência da divisão 

deste, embora com certa autonomia advinda da complexidade do trabalho específico 

                                                           
25 MACHADO, A. B. Reflexões sobre a organização do processo de trabalho na escola. Educação em 

Revista, Belo Horizonte, n. 9, p. 27-31. 1989. 
26 FRANCO, L. A. C. A escola do trabalho e o trabalho da escola. São Paulo: Cortez, 1987. 
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da educação, mas que não escapa ao processo de fragmentação da sociedade do 

capital. Assim, nessa dinâmica devidamente estabelecida, da educação na sociedade 

capitalista, que forma intelectuais que defendem seus interesses, de forma ativa ou 

como atores passivos, alheios aos reais interesses da classe dominante, paira a escola, 

que navega aos influxos que lhe dão movimento. No entanto, existem plenas condições 

de, se não impedir o movimento e direção, pelo menos, buscar instrumentos que 

esclareçam as razões do caminho adotado, clareando todas as intencionalidades e 

possibilidades de resistência e, ainda, a busca de novos caminhos. 

  

2.3.1 Do conceito de trabalho pedagógico 

 

Dada a complexidade do conceito de trabalho pedagógico e sua importância na 

constituição do processo educacional, dos fazeres escolares em sua realidade e 

movimento histórico, é de fundamental importância buscar a matriz que o origina, ou 

seja, o conceito de pedagogia. 

Segundo Libâneo (2010), a pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa 

do estudo sistemático da educação, isto é, do ato educativo propriamente, da prática 

educativa concreta que é realizada na sociedade como um dos ingredientes básicos da 

configuração da atividade humana. Salienta o autor que, nesse sentido, a educação é o 

conjunto das ações, processos, influências e estruturas que intervêm no 

desenvolvimento humano de indivíduos e grupos, na sua relação ativa com o meio 

natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais. 

 

É uma prática social que atua na configuração da existência humana 

individual e grupal, para realizar nos sujeitos humanos as características de 

‘ser humano’. Numa sociedade em que as relações sociais baseiam-se em 

relações de antagonismo, em relações de exploração de uns sobre os 

outros, a educação só pode ter cunho emancipatório, pois a 

humanização plena implica a transformação dessas relações (LIBÂNEO, 

2010, p. 30, grifo nosso). 

 

Bernardes (2012), ao debater pedagogia e mediação simbólica, assume a 

concepção de que a pedagogia é uma área do conhecimento relevante para 

compreender o lugar que a educação ocupa no desenvolvimento social, assim como 
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leva ao posicionamento de que ela tem um papel fundamental na vida em sociedade, 

uma vez que, dependendo do seu lugar e papel no desenvolvimento da sociedade 

humana, são definidos os fins e os objetivos para encaminhar soluções para os 

problemas educacionais no que se refere à organização e métodos de ensino. 

Saviani (2007a) remete a Giovani Genovesi, que define a pedagogia como 

ciência autônoma, porque tem uma linguagem própria, tendo consciência de usá-la 

segundo um método próprio e os próprios fins, e, por meio dela, gera um corpo de 

conhecimentos, uma série de experimentações e de técnicas, sem o que lhe seria 

impossível qualquer construção de modelos educativos.  

O autor define a pedagogia como teoria da educação, que busca equacionar, de 

alguma maneira, o problema da relação educador-educando, de modo geral, ou, no 

caso específico da escola, a relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e 

aprendizagem (SAVIANI, 2007a). Assim, não se constituem como pedagogia aquelas 

teorias que analisam a educação sem ter como objetivo formular diretrizes que 

orientem a atividade educativa. 

Segundo Pimenta et al. (2013), tem-se afirmado que a pedagogia, como ciência 

da educação, diferentemente das demais ciências educacionais, toma a prática social 

da educação como ponto de partida e de chegada de suas investigações.  

 

Nesse sentido, é ciência da prática. A pedagogia como ciência da prática da 

educação é, ao mesmo tempo, constituída pelo fenômeno que a estuda e a 

constitui. Isso aponta para uma inversão epistemológica, pois até então a 

pedagogia fora considerada um campo aplicado de discursos alheios à 

educação enquanto prática social. A ressignificação epistemológica da 

pedagogia, que ainda está em curso, ocorre à medida que toma a prática dos 

educadores como referência e o modo como é produzido esse significado 

(PIMENTA et al., 2013, p. 145, grifo do autor). 

 

De acordo com Suchodolski (1976), a pedagogia vinculada aos princípios do 

materialismo dialético e histórico e à luta revolucionária da classe trabalhadora pela 

sociedade socialista representa uma pedagogia qualitativamente nova. Não segue 

nenhuma das concepções preexistentes, apesar de recorrer à pedagogia utópica da 

maioria social, que critica; expressa as necessidades das massas oprimidas e liberta-as 

dos seus aspectos utópicos ilusórios; dá à pedagogia a arma da filosofia materialista e 

apoia-a na organização do proletariado em luta.  
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Neste sentido, a pedagogia de Marx e Engels constitui uma etapa decisiva na 

luta pelo programa da libertação do homem das cadeias da limitação e 

opressão, pelo programa que foi desde há séculos o sonho e aspiração das 

massas populares e que o pensamento burguês progressista tentou, numa fase 

histórica da luta contra o feudalismo, formular e defender (SUCHODOLSKI, 

1976, p. 147). 

 

Analisando os conceitos trazidos a lume, verifica-se que o caráter científico, 

emancipatório, de área de conhecimento, de teoria da educação, de ciência da prática, 

de caráter revolucionário e de libertação, constitui o escopo do conceito de pedagogia, 

que apresenta sua ressignificação epistemológica, ainda em curso, segundo Pimenta et 

al. (2013).  

Desse debate conceitual, não se pode prescindir dos objetivos reais da educação 

e para quem se destina, considerando a sociedade estabelecida pelo capitalismo, em 

que estão presentes a desigualdade social, o fetiche e a alienação, que se reproduzem 

na escola, na relação professor-aluno, na forma como é aplicada a pedagogia. 

Do conceito de pedagogia, segue-se ao trabalho daquele que a aplica em prática 

diária, por meio do trabalho pedagógico, o pedagogo. Libâneo (2001) afirma que o 

pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou 

indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação de 

saberes e modos de ação, objetivando a formação humana, previamente definidos em 

sua contextualização histórica.  

Pabis (2014) justifica que, devido à complexidade do trabalho na escola, existe 

a necessidade de um profissional especializado na organização do trabalho 

pedagógico. Ainda, de acordo com Libâneo (2010), a atuação do pedagogo é 

fundamental no auxílio aos professores em seu aprimoramento em sala de aula e na 

análise e compreensão das situações de ensino com base nos conhecimentos teóricos, 

fortalecendo, assim, o vínculo entre as áreas do conhecimento pedagógico e o trabalho 

em sala de aula. Nesse sentido, Evangelista e Triches (2009, p. 188) definem como 

suas funções: 

 

[...] formulação e gestão de políticas educacionais; avaliação e formulação 

de currículos e políticas de currículo; organização e gestão de sistemas e 

unidades escolares; coordenação, planejamento, execução e avaliação de 
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projetos e programas; formulação e gestão de experiências educacionais; 

coordenação pedagógica e assessoria a professores e alunos mas relações 

ensino-aprendizagem; coordenação de estágios; formulação e avaliação de 

políticas de avaliação em diferentes contextos; produção e difusão do 

conhecimento; formulação e coordenação de programas de formação 

contínua e de desenvolvimento profissional de professores; produção e 

otimização de projetos de educação a distância, desenvolvimento cultural e 

artístico, entre outros.  

 

Assim, o pedagogo é o organizador do trabalho pedagógico na escola, além das 

funções que podem se somar à sua atividade. Para isso, torna-se uma necessidade a 

especialização nas questões que envolvem conhecimento de políticas educacionais, 

currículo, aprendizagem, inclusão, gestão, o coletivo da escola, entre outras tantas 

tarefas que caracterizam o trabalho pedagógico. Não se espera que o pedagogo seja um 

mero cumpridor de ordens, embora a sistematização e fragmentação, por vezes, sejam 

impostas por sistemas educacionais, que procuram contextualizar sua atuação; o que se 

espera é que sua atuação constitua-se, dado o conhecimento aliado à função que 

desempenha, como uma práxis27 social, que, com o conhecimento da ciência, 

emancipe, liberte e revolucione. 

O trabalho pedagógico, para Frizzo (2008), é uma prática social que atua na 

configuração da existência humana individual e grupal para realizar nos sujeitos 

humanos as características de seres humanos. Essa prática social é munida de forma e 

conteúdo, expressando, dentro das suas possibilidades objetivas, as determinações 

políticas e ideológicas dominantes em uma sociedade. Evidencia-se que essas 

determinações assumem uma ordem geral que corresponde aos movimentos da 

economia, tanto no sentido do modo de produção quanto das forças produtivas. A 

escola, espaço institucional de formação humana, cumpre determinações dessa prática 

social e o trabalho pedagógico procura dar conta dessa tarefa.  

Libâneo (2010) afirma que o trabalho pedagógico não se reduz ao trabalho 

escolar e defende que a base da identidade profissional do educador é a ação 

pedagógica, não a ação docente.  

 

                                                           
27 “Práxis no sentido que lhe atribui Marx, é uma atividade livre, universal, criativa e auto criativa, por 

meio da qual o homem cria (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a 

si mesmo[...]” (BOTTOMORE, 2012, p. 430). 
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Com efeito, a Pedagogia corresponde aos objetivos e processos do 

educativo. Justamente em razão do vínculo necessário entre ação educativa e 

a dinâmica das relações entre classes e grupos sociais, é que ela investiga os 

fatores que contribuem para a formação humana em cada contexto histórico-

social, pelo que vai constituindo e recriando seu objeto próprio de estudo e 

seu conteúdo – a educação (LIBÂNEO, 2010, p. 55). 

 

Pimenta28 (2006 apud FERREIRA, 2008, p. 185) afirma que 

 

o trabalho pedagógico não se reduz ao trabalho escolar e docente, embora 

todo trabalho docente seja um trabalho pedagógico. Vai daí que a base 

comum de formação do educador deva ser expressa num corpo de 

conhecimentos ligados à Pedagogia e não à docência, uma vez que a 

natureza e os conteúdos da educação nos remetem primeiro a conhecimentos 

pedagógicos e só depois ao ensino, como modalidade peculiar de prática 

educativa. [...] A base da identidade profissional do educador é a ação 

pedagógica, não a ação docente. Com efeito, a Pedagogia corresponde aos 

objetivos e processos do educativo.  

 

Ferreira (2010)29 disserta que, por trabalho pedagógico, se entende todo 

trabalho cujas bases estejam, de alguma forma, relacionadas à pedagogia, 

evidenciando, portanto, métodos, técnicas e avaliação intencionalmente planejados e 

tendo em vista o alcance de objetivos relativos à produção de conhecimentos. 

Normalmente atribuído aos professores, o trabalho pedagógico pode ser realizado 

também por sujeitos que não são licenciados ou não estão na condição de professores. 

Quando o trabalho acontece em uma instituição educacional, faz-se necessário, de 

algum modo, ser representativo do projeto pedagógico institucional. Por esses 

motivos, não é um trabalho simples, pois, mais do que saberes, exige interação com 

outros sujeitos, possibilidade de linguagens em interlocução e conciliação entre a 

proposta e um referencial teórico-metodológico. Esta tem sido a grande questão 

quando se aborda o tema. 

 

Em suma, trabalho pedagógico é a produção do conhecimento, mediante 

crenças e aportes teórico-metodológicos escolhidos pelos sujeitos, que 

acontece em contextos sociais e políticos os quais contribuem direta ou 

indiretamente. Diretamente, porque perpassam o trabalho pedagógico. 

Indiretamente, quando não são explícitos, todavia, todo trabalho 

                                                           
28 PIMENTA, S. G. Panorama atual da Didática no quadro das Ciências da Educação: Educação, 

Pedagogia e Didática. In: PIMENTA, S. G. (Coord.) Pedagogia, ciência da educação? 5.ed. São Paulo: 

Cortez, 2006.  
29 Verbete “trabalho pedagógico”. 
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pedagógico é intencional, político e, de algum modo, revela as relações 

de poderes que nele interferem (FERREIRA, 2010, grifo nosso). 

 

Saviani (2014), com base na orientação da pedagogia histórico-crítica30, afirma 

que o trabalho pedagógico configura-se como um processo de mediação que permite a 

passagem dos educandos de uma inserção acrítica e inintencional no âmbito da 

sociedade a uma inserção crítica e intencional. 

 

A referida mediação se objetiva nos momentos intermediários do método, a 

saber: problematização, que implica a tomada de consciência dos problemas 

enfrentados na prática social; instrumentação, pela qual os educandos se 

apropriam dos instrumentos teóricos e práticos necessários para a 

compreensão e solução dos problemas detectados; e catarse, isto é, a 

incorporação na própria vida dos alunos dos elementos constitutivos do 

trabalho pedagógico (SAVIANI, 2014, p. 161-162). 

 

A mediação praticada na escola tenciona-se ainda mais na atualidade, com o 

progresso científico, problemas sociais, políticos, econômicos, profissionais, entre 

outros, que refletem na escola como um todo, exigindo dos profissionais da educação 

um trabalho diferenciado diante de uma realidade social tão distinta, principalmente 

pelo fato de prepararem futuras gerações para um mundo em constante transformação. 

Todas essas mudanças 

 

exigem a formação de um cidadão e trazem exigências e responsabilidades 

educativas novas. Fica evidente que mudanças na concepção que o povo tem 

de educação e a necessidade de formar um novo cidadão provocam 

reformulações do papel do professor e seus atores e, de maneira específica, a 

formação contínua e em serviço do professor e do coordenador pedagógico 

que já se encontram na carreira há algum tempo (VIEIRA, 2012, p. 84). 

 

Entre os profissionais da educação encarregados de exercer várias funções para 

o pleno êxito da missão maior da escola, a educação em seu sentido mais amplo, está o 

coordenador pedagógico, que, segundo Orsolon (2001), para coordenar com o objetivo 

de direcionar suas ações para a transformação, precisa estar consciente de que seu 

                                                           
30 “Em outros termos o que eu quero traduzir com a expressão pedagogia histórico-crítica é o empenho 

em compreender a questão educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a 

concepção pressuposta nesta visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico, ou seja, a 

compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições 

materiais da existência humana. No Brasil, esta corrente pedagógica firma-se, fundamentalmente, a 

partir de 1979” (SAVIANI, 2008, p. 88). 
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trabalho não ocorre de forma isolada, mas de forma coletiva, mediante a contribuição 

de todos os atores da escola, em uma direção que possibilite a construção de um 

projeto político-pedagógico transformador. No mesmo raciocínio, a autora defende 

algumas mudanças que podem ser capazes de desencadear novas formas de pensar a 

escola: promover um trabalho de coordenação em conexão com a organização/gestão 

escolar; realizar um trabalho coletivo, integrado com os atores escolares; mediar a 

competência docente; desvelar a sincronicidade do professor e torná-la consciente; 

investir na formação continuada do professor na própria escola; incentivar práticas 

curriculares inovadoras; estabelecer parceria com o aluno, no sentido de incluí-lo no 

processo de planejamento do trabalho docente; criar oportunidades para o professor 

integrar sua pessoa à escola; procurar atender às necessidades reveladas pelo desejo do 

professor; estabelecer parceria de trabalho com o docente; e propiciar situações 

desafiadoras para ele. 

Assim, o coordenador pedagógico tem uma amplitude de trabalho, fundamental 

para o encaminhamento da escola e do trabalho dos demais professores pedagogos que 

operam na instituição, constituindo um esforço coletivo para o sucesso da missão 

desta. 

Pabis (2014, p. 85-86), ao investigar o trabalho do pedagogo em escola pública, 

afirma que 

 

o pedagogo é formado para atuar na docência31 na Educação Infantil, nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do Ensino 

Médio modalidade Normal, nos cursos de Educação profissional que 

requeiram formação pedagógica na área de apoio, entendida como a gestão 

pedagógica, e, ainda, em outras áreas em que estejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. Nestas orientações, à docência  além de ser 

realizada nos diferentes níveis, passa a ser entendida numa visão que vai 

além do ato de ministrar aulas, uma vez que se articula à ideia de trabalho 

                                                           
31 O Parecer CNE/CP nº 5/2005 esclarece que a docência compreende atividades pedagógicas 

inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, além daquelas próprias da gestão dos processos 

educativos em ambientes escolares e não escolares, como também na produção e disseminação de 

conhecimentos da área da educação. Ainda, a gestão educacional é entendida numa perspectiva 

democrática, que integra as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico, e de processos 

educativos escolares e não escolares, especialmente no que se refere ao planejamento, administração, 

coordenação, acompanhamento, avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como à análise, 

formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais na 

área da educação (BRASIL, 2006b). 
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pedagógico a ser desenvolvido em espaços escolares e não-escolares. 

Compreende participação na organização e gestão de sistemas de ensino 

envolvendo planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias da educação, projetos e experiências educativas 

não escolares e produção e difusão de conhecimento científico-tecnológico 

do campo educacional em contextos escolares e não-escolares. 

 

Explorado o conceito de trabalho pedagógico, percebe-se a amplitude dessa 

atividade desempenhada, principalmente, pelo pedagogo na escola. Esse trabalho, 

como afirma Ferreira (2010), é intencional, político e acaba por revelar as relações de 

poder que nele interferem e que se materializam na escola.  

Entende-se que romper com essa lógica, presente no aparato educacional, torna-

se uma tarefa difícil, porém, como afirma Saviani (2014), ao estabelecer o trabalho 

pedagógico como uma mediação que permite aos alunos a inserção crítica e 

intencional na sociedade, consiste em uma atuação que pode libertar, emancipar e até 

mesmo revolucionar.  

Seguindo o mesmo raciocínio, pode-se conectar à dimensão ambiental por meio 

de uma EA emancipatória e transformadora, que se conjuga a partir de uma matriz, a 

qual compreende a educação como elemento de transformação social, inspirada no 

diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na criação de 

espaços coletivos de estabelecimento de regras de convívio social, na superação das 

formas de dominação capitalistas e na compreensão do mundo em sua complexidade e 

da vida em sua totalidade e historicidade (LAYRARGUES32, 2003 apud LOUREIRO, 

2012a). 

Segundo Loureiro (2011), a EA, em razão de seus princípios basilares, como a 

promoção da qualidade de vida, tem a oportunidade de formar um elo entre a 

percepção do ambiente escolar como totalidade, nela presente a comunidade que faz 

parte da instituição escolar, e a luta dos profissionais da educação, em todas as suas 

frentes, como a democratização de acesso aos serviços e das relações de poder, que, de 

forma geral, beneficia todos os seres humanos envolvidos no processo educativo e, por 

consequência, a própria natureza. 

                                                           
32 LAYRARGUES, P. P. A natureza da ideologia e a ideologia da natureza – elementos para uma 

sociologia da educação ambiental. 2003. Tese (Doutorado em Ciências sociais). Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, 2003.  
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Ser humano e natureza estão diretamente relacionados, uma vez que aquele 

também é natureza, não havendo outra condição possível. O ser humano prescinde da 

natureza para sua existência e subsistência, a natureza não; assim, embora seu 

afastamento da natureza e a tentativa de artificialização dela, do ser humano e de suas 

relações sociais, presente na sociedade moderna de forma visível, sociedade que tem 

por base a relação do capital, a natureza continua presente de todas as formas 

possíveis, porém explorada, exaurida e transformada, mas ainda natureza, mesmo que 

se torne invisível aos olhos dos seres humanos. 

Marx (1982) afirma que o homem, na condição de trabalhador na sociedade 

industrializada, submisso às vontades do capital, só se sente livremente ativo nas suas 

funções animais, como comer, beber e procriar, quando muito na habitação e no 

adorno, condição que na sociedade do capital inverte-se: o elemento animal torna-se 

humano e o humano, animal. Ao transformar a natureza de forma exacerbada, o 

homem deixa de percebê-la; transformando-se, opta pelo trabalho alienado ao trabalho 

genérico; a natureza, que lhe dá a vida e a condição de hominização, permanece em 

segundo plano. Assim, a EA, que antes de tudo é educação (LAYRARGUES, 2012a), 

tem um papel prioritário de esclarecer, unir, libertar, emancipar e, assim, revolucionar 

a forma de pensar e de agir do ser humano no mundo, uma vez que ele também é 

natureza. 

Entendida a concepção teórica de trabalho e de trabalho pedagógico, obtém-se 

uma perspectiva que possibilita um olhar para a realidade pesquisada, no qual é 

importante a tentativa de perceber as múltiplas determinações que compõem a 

realidade escolar, diante de suas peculiaridades materiais e humanas, que, por vezes, 

contradizem a teoria e as imposições de organização pela gestão municipal, estadual e 

federal. Essa tentativa de apreensão da totalidade possibilita uma visão ampliada do 

trabalho realizado pelos coordenadores pedagógicos, com foco na dimensão ambiental, 

principalmente pela peculiaridade da realidade que ora é pesquisada. 

Em seguida, apresenta-se a abordagem da EA e EC, dimensionando o lócus de 

pesquisa proposto, ou seja, escolas localizadas no campo, em APAs de manancial na 

RMC, e estabelecendo também a devida conexão com o trabalho do coordenador 

pedagógico realizado nos estabelecimentos escolares de âmbito municipal. 
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Esta seção debruça-se sobre duas grandes temáticas das ciências humanas que 

convergem para a pesquisa proposta: a EA, pelo interesse especial da pesquisa em 

analisar o trabalho do coordenador pedagógico no que se refere à EA propriamente 

dita, e a EC, em função de as escolas pesquisadas estarem localizadas no campo, 

algumas, inclusive, com a denominação oficial por parte do município como escolas 

do campo, uma realidade que, no caso do Brasil, difere de forma substancial do meio 

urbano. EA e EC apresentam importantes debates conceituais e teóricos atuais, tanto 

no contexto de movimentos sociais, que culminam em políticas públicas e refletem em 

legislação específica, quanto na seara acadêmica. 

 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A EA é uma temática candente na atualidade mundial, que se reflete, de forma 

geral, na sustentabilidade socioambiental. No Brasil, os desastres ambientais e a 

poluição são os temas noticiados que mais chamam atenção, porém questões como a 

fome, a desigualdade social, o deficit habitacional, a favelização, o abandono e 

exploração das populações rurais e de povos tradicionais, a falta de acesso aos serviços 

públicos, a evasão escolar, entre outras dificuldades bem conhecidas e presentes na 

realidade brasileira33, também refletem diretamente no pensar sobre os fundamentos e 

as práticas em EA. 

Com políticas definidas e um debate expressivo em âmbito mundial, a EA 

fortaleceu-se no Brasil, principalmente pela pesquisa acadêmica, destacando-se autores 

como Reigota (2012), Guimarães (2006), Carvalho (2012), Loureiro (2012a), 

Layrargues (2012b), Lima (2011), Quintas (2009), Jacobi (2005), Maia (2015), 

Gonçalves (1990), Tozzoni-Reis (2001), Sato e Carvalho (2005), Rosa e Carniatto 

(2015), entre outros. Ainda em relação à pesquisa acadêmica, é importante salientar 

que, conforme levantamentos realizados por Souza e Salvi (2012), a produção em EA 

                                                           
33 Segundo a Organização Não Governamental (ONG) Global Witness (2016), o Brasil ocupa o 

primeiro lugar no ranking de mortes de ambientalistas no mundo, com um total de 207 mortes entre os 

anos de 2010 e 2015. Somente no ano de 2015, 50 mortes foram registradas.  
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passou de uma dissertação que a abordava de forma indireta, em 1982, para mais de 

160 trabalhos em stricto sensu, em 2007. Comentam as autoras que, somente no início 

do século XXI, a EA foi debatida de forma mais estruturada, apoiando-se em 

produções totalmente nacionais, uma vez que, até então, se utilizavam referenciais 

internacionais. Reigota (2007), em levantamento realizado sobre a pesquisa em EA no 

Brasil (1984-2002), aponta que a maior parte da produção acadêmica no tema foi 

defendida em programas de Pós-Graduação em Educação, com 18 teses e 142 

dissertações, de um total de uma tese de livre-docência, 40 teses e 246 dissertações.   

Nesse refletir sobre a EA e seus avanços na produção acadêmica, verifica-se 

que há um debate de ideias no âmbito acadêmico, que se soma aos movimentos 

ambientalistas com o passar do tempo, demandando, assim, políticas que expressem, 

pelo menos no campo teórico, preocupações de ordem do Estado em relação ao meio 

ambiente e à EA. 

Assim, inicia-se a abordagem da EA pelo conceito de meio ambiente, que lhe é 

fundamento e possibilita o enriquecimento do debate que se propõe nessa pesquisa, em 

razão do local onde ocorre o fenômeno, ora em investigação. 

O meio ambiente é alvo de abordagens da geografia, ecologia e de outras áreas, 

que tentam, por sua óptica, também uma definição. Reigota (2012, p. 36) define-o 

como 

 

um lugar determinado e/ou percebido onde estão em relação dinâmica e em 

constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações acarretam 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos 

de transformação da natureza e da sociedade. 

 

Segundo o autor, sua definição não é vista apenas como sinônimo de meio 

natural, o que o leva a entender a EA não como sinônimo de ecologia, biologia ou 

geografia, embora não prescinda delas, assim como da história, literatura, matemática, 

entre outras (REIGOTA, 2012). 

Para Guimarães (1995, p. 12), “o meio ambiente é uma unidade que precisa ser 

compreendida inteira, e é através de um conhecimento interdisciplinar que poderemos 

assimilar plenamente o equilíbrio dinâmico do ambiente”. O autor destaca que há uma 

dependência de outras áreas do conhecimento para buscar um entendimento do que 
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seja meio ambiente, embora o conceito adotado pela EA tenha sua autonomia ao ser 

estabelecido. 

Carvalho (2012), ao explicitar a visão socioambiental, que se orienta por uma 

racionalidade complexa e interdisciplinar, propõe pensar o meio ambiente não como 

sinônimo de natureza intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, a 

sociedade e a base física e biológica dos processos vitais, no qual todos os termos 

dessa relação modificam-se dinamicamente e uns aos outros. Assim, a autora 

considera o meio ambiente  

 

como espaço relacional, em que a presença humana, longe de ser percebida 

como extemporânea, intrusa ou desagregadora (‘câncer do planeta’), aparece 

como um agente que pertence à teia de relações da vida social, natural e 

cultural e interage com ela. Assim, para o olhar socioambiental, as 

modificações resultantes da interação entre os seres humanos e a natureza 

nem sempre são nefastas; podem muitas vezes ser sustentáveis, propiciando, 

não raro, um aumento da biodiversidade pelo tipo de ação humana ali 

exercida (CARVALHO, 2012, p. 37). 

  

Barbieri (2014) acrescenta que meio ambiente é tudo que envolve ou cerca os 

seres vivos e as demais coisas ou o que está ao seu redor, ou seja, o planeta Terra, com 

todos os seus elementos, tanto naturais quanto alterados e construídos pelos seres 

humanos. 

 

Assim, por meio ambiente se entende o ambiente natural e o artificial, isto é, 

o ambiente físico e biológico originais, e o que foi alterado, destruído e 

construído pelos humanos, como áreas urbanas, industriais e rurais. Esses 

elementos condicionam a existência dos seres vivos, podendo-se dizer, 

portanto, que o meio ambiente não é apenas o espaço onde os seres vivos 

existem ou podem existir, mas a própria condição para a existência de vida 

na Terra (BARBIERI, 2014, p. 1). 

 

Abordar o conceito de meio ambiente, descolado de uma área específica do 

conhecimento, porém em comunicação com todas ao mesmo tempo, caracteriza a 

complexidade e historicidade do ser humano e sua relação com a natureza, conceito 

que acaba por potencializar a dimensão da EA, que, dessa forma, carrega em si mesma 

todos esses elementos que materializam a relação do ser humano com tudo que o 

cerca. 
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Segundo Loureiro (2012a), a EA não atua somente no plano das ideias, no da 

transmissão de informações, mas no da existência, em que o processo de 

conscientização caracteriza-se pela ação com conhecimento, pela capacidade de fazer 

opções, por se ter o compromisso com o outro e com a vida. Para o autor, educar é 

negar o senso comum de que há uma minoria consciente, secundarizando o outro, sua 

história, cultura e consciência, bem como entender que não se pode pensar pelo, para e 

sem o outro, pois a educação é feita com o outro, que também é sujeito e tem sua 

identidade e individualidade a ser respeitadas no processo de questionamento dos 

comportamentos da realidade. 

Outro conceito que emerge do debate sobre a EA é o de escola sustentável. 

  

Escolas sustentáveis são definidas como aquelas que mantêm relação 

equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de modo a garantir qualidade 

de vida às presentes e futuras gerações. Esses espaços têm a intencionalidade 

de educar pelo exemplo e irradiar sua influência para as comunidades nas 

quais se situam. A transição para a sustentabilidade nas escolas é promovida 

a partir de três dimensões inter-relacionadas: espaço físico, gestão e 

currículo34 (BRASIL, 2013, p. 2). 

 

Sato e Trajber (2010) definem que o espaço educador sustentável caracteriza-se 

por ter a intencionalidade pedagógica de se consolidar como uma referência concreta 

de sustentabilidade socioambiental. Esse espaço busca uma relação equilibrada com o 

meio ambiente e procura compensar seus impactos com a utilização e o 

desenvolvimento de tecnologias adequadas, com o intuito de garantir uma condição de 

qualidade de vida na atualidade e para as gerações futuras. 

                                                           
34 A transição para a sustentabilidade nas escolas é promovida a partir de três dimensões inter-

relacionadas: espaço físico, gestão e currículo. O espaço físico corresponde à 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, garantindo 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. A 

gestão refere-se ao 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 seu entorno, 

respeitando os direitos humanos e valorizando a diversidade cultural, étnico-racial e de gênero 

existente. O currículo diz respeito à inclusão de conhecimentos, saberes e práticas sustentáveis no 

projeto político-pedagógico das instituições de ensino e em seu cotidiano, a partir de uma abordagem 

contextualizada na realidade local e que estabeleça nexos e vínculos com a sociedade global 

(BRASIL, 2013). 
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Segundo Belizário et al (2013), a proposta de escola sustentável é uma 

possibilidade de encantar-se novamente com a instituição de ensino e sua construção 

coletiva, condição que possibilita unir as ações e construções da escola com os anseios 

da comunidade, potencializando, assim, as ações de transformação social almejadas. Já 

Ferreira (2013, p. 190-204) considera  

 

que a Educação Ambiental no ambiente escolar pode oportunizar novos 

processo de aprendizagens sociais, individuais e institucionais para a 

construção de uma cultura cidadã e pela formação de atitudes ecológicas, 

objetivando uma responsabilidade ética e social. [...] e que a formação do 

cidadão no sentido de desenvolver uma consciência para a ação social 

responsável deve dar ênfase a conteúdos que não se desagregam das 

realidades sociais, e que a aprendizagem depende tanto da disposição do 

aluno quanto da mediação do professor e do contexto da sala de aula. 

 

Assim, a EA promove a prática social conectada ao fazer história e 

problematizar a realidade e transformá-la, ao produzir e reproduzir conhecimentos, 

valores e atitudes reflexivas fundamentadas em teorias que sustentam esse novo 

pensar. Essa ação conscientizadora é mútua e envolve a capacidade crítica, diálogo, 

assimilação de diferentes saberes e transformação ativa da realidade e das condições 

de vida (LOUREIRO, 2012a). 

Para Layrargues (2012a), ao debater as ideias propagadas por Loureiro, a EA é 

antes de tudo educação, mas não uma educação genérica e, sim, aquela que se nutre 

das pedagogias progressistas histórico-críticas e libertárias, que são as correntes 

orientadas para a transformação social. Por isso, salienta o autor, é absolutamente 

crucial para a concretização de um novo patamar societário que a produção em EA 

aprofunde o debate teórico-prático acerca daquilo que pode tornar possível ao 

educador discernir uma concepção ambientalista, educacional, conservadora e 

tradicional de uma concepção emancipatória e transformadora. Segundo o autor, 

 

a EA emancipatória se conjuga a partir de uma matriz que compreende a 

educação como elemento de transformação social inspirada no diálogo, no 

exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na criação de espaços 

coletivos de estabelecimentos das regras de convívio social, na superação 

das formas de dominação capitalistas, na compreensão do mundo em sua 

complexidade e da vida em sua totalidade (LAYRARAGUES, 2012a, p. 17). 
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Gramsci35 (apud SAVIANI, 2013) afirma que a educação é um processo que busca 

fazer com que os estudantes passem da anomia à autonomia, pela mediação da heteronomia. 

Essa aceitação de normas que não são próprias, mas que são reconhecidas como válidas, 

propicia a devida orientação para a consciência que vai discernir o valor moral de atos e 

reconhecer as possibilidades de mudança, para uma sociedade que tem por base o capital, a 

exploração do trabalhador e o distanciamento da natureza, condição em que nem mesmo o ser 

humano reconhece-se como natureza. 

No debate teórico que expõe as várias visões sobre a EA e suas concepções teóricas, 

marcado também pela pluralidade política ética e cultural, alguns autores demarcam as várias 

formas de percebê-la. Dessa forma, apresentam-se, a seguir, quadros que demonstram as 

caracterizações possíveis em EA, sem, no entanto, apresentá-las como as únicas existentes, 

pois se sabe que o campo teórico possui várias interpretações e conexões com outras áreas do 

conhecimento, que também influenciam de forma direta o pensar sobre a EA. Com suporte 

nos escritos de Sauvé (2005), Lima (2011), Quintas (2009), Loureiro (2006) e Layrargues 

(2012b), que expõem correntes de pensamento, polaridades, concepções e visões, possibilita-

se um olhar de maior amplitude para o debate teórico com vistas a uma prática reformulada 

em seus conceitos e nos modos de agir na sociedade. 

Soma-se a esse amplo olhar para a EA um quadro elaborado por Souza e Salvi (2012), 

que procura expor uma tentativa de síntese sobre o panorama da EA, que traz novamente 

muitos dos autores já citados nesta pesquisa, no sentido de materializar a variedade de 

olhares, matrizes teóricas e interpretações sobre a EA na atualidade.  

De início, Sauvé (2005) identifica diversas correntes da EA. Ao considerar as diversas 

maneiras de promover a ação educativa ambiental, agrupa as correntes com características 

semelhantes, embora cada uma possua pontos determinados, específicos. Existem, então, 

segundo a autora, dois grandes grupos: as tradicionais (1970/1980) e as mais recentes. 

 

Exploraremos brevemente quinze correntes de educação ambiental. Algumas 

têm uma tradição mais antiga e foram dominantes nas primeiras décadas de 

EA (1970;1980); outras correspondem a preocupações que surgiram 

recentemente. Entre as correntes que têm uma extensa tradição em educação 

ambiental, analisaremos as seguintes: a corrente naturalista; a corrente 

conservacionista/recursista; a corrente resolutiva; a corrente sistêmica; a 

corrente científica; a corrente humanista; a corrente moral/ética. Entre as 

correntes mais recentes: a corrente holística; a corrente biorregionalista; a 

                                                           
35 GRAMSCI, A. A concepção dialética da história. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 

_____ . Quaderni del carcere. Turim: Einaudi, 1975a. 4 v. (edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura 

di Valentino Gerratana). 
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corrente prática; a corrente crítica; a corrente feminista; a corrente 

etnográfica; a corrente da ecoeducação; a corrente do desenvolvimento 

sustentável36 (SAUVÉ, 2005, p. 18, tradução nossa).  

 

Segundo Mota (2015), em análise preliminar, as correntes apresentadas pela 

autora parecem ser distintas entre si no que tange às suas especificidades; algumas, 

porém, possuem aspectos semelhantes. Assim, conforme a apresentação das 

proposições de EA, podem transitar em zonas de convergência entre as correntes 

propostas pela autora, uma vez que, para Sauvé (2005), a caracterização por meio de 

correntes é muito mais uma ferramenta de análise do que um grilhão que obriga a 

classificar tudo em categorias rígidas, com o risco de deformar a realidade; dessa 

forma, uma proposição de EA pode se enquadrar em uma ou mais correntes de EA. 

Para visualizar em melhor medida as características de cada uma das correntes 

citadas por Sauvé (2005), expondo a concepção de meio ambiente e objetivos da EA, 

elaborou-se o Quadro 1, exposto com maiores detalhes em Sato e Carvalho (2005), 

Albanus e Zouvi (2013) e Alencastro e Souza-Lima (2014). 

 

QUADRO 1 – CORRENTES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Corrente de EA Concepção de meio ambiente Objetivos da EA 

1. Naturalista  Natureza.  Reconstruir uma ligação com a 

natureza. 

2. Conservacionista/recursista Recurso. Adotar comportamento de 

conservação. Desenvolver 

habilidades relativas à gestão 

ambiental. 

3. Resolutiva Problema. Desenvolver habilidades de 

resolução de problemas: do 

diagnóstico à ação. 

4. Sistêmica Sistema. Desenvolver o pensamento 

sistêmico: análise e síntese para 

uma visão global. Compreender 

as realidades ambientais, tendo 

em vista decisões apropriadas. 

5. Científica Objeto de estudo. Adquirir conhecimentos em 

                                                           
36 Texto original: “Exploraremos brevemente quince corrientes de educación ambiental. Algunas 

tienen una tradición más ‘antigua’ y han sido dominantes en las primeras décadas de la EA (los años 

1970 y 1980); otras corresponden a preocupaciones que han surgido recientemente. Entre las 

corrientes que tienen una larga tradición en educación ambiental, analizaremos las siguientes: la 

corriente naturalista; la corriente conservacionista/recursista; la corriente resolutiva; la corriente 

sistémica; la corriente científica; la corriente humanista; la corriente moral/ética. Entre las 

corrientes más recientes: la corriente holística; la corriente bio-regionalista; la corriente práxica; la 

corriente crítica; la corriente feminista la corriente etnográfica; la corriente de la eco-educación; la 

corriente de la sostenibilidad/sustentabilidade” (SAUVÉ, 2005, p. 18). 
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ciências ambientais. 

Desenvolver habilidades 

relativas à experiência 

científica. 

6. Humanista Meio de vida. Conhecer seu meio de vida e 

conhecer-se melhor em relação 

a ele. Desenvolver um 

sentimento de pertença. 

7. Moral/ética Objeto de valores. Dar prova de ecocivismo. 

Desenvolver um sistema ético. 

8. Holística Total. Todo. O ser. Desenvolver as múltiplas 

dimensões de seu ser em 

interação com o conjunto de 

dimensões do meio ambiente. 

Desenvolver um conhecimento 

“orgânico” do mundo e um 

atuar participativo em unidade 

com o meio ambiente. 

9. Biorregionalista Lugar de pertença. Projeto 

comunitário. 

Desenvolver competências em 

ecodesenvolvimento 

comunitário, local ou regional. 

10. Prática Ensaio – cadinho de 

ação/reflexão. 

Aprender em, para e pela ação. 

Desenvolver competências de 

reflexão. 

11. Crítica Objeto de ação/reflexão. Desconstruir as realidades 

socioambientais, visando a 

transformar o que causa 

problemas. 

12. Feminista Objeto de solicitude. Integrar valores feministas à 

relação com o meio ambiente. 

13. Etnográfica Território. Lugar de identidade. 

Natureza/cultura. 

Reconhecer a estreita ligação 

entre natureza e cultura. Clarear 

sua própria cosmologia. 

Valorizar a dimensão cultural 

de sua relação com o meio 

ambiente. 

14. Ecoeducação Polo de interação para formação 

pessoal. Cadinho de identidade. 

Experimentar o meio ambiente 

para experimentar-se e formar-

se no e pelo meio ambiente. 

Construir uma melhor relação 

com o mundo. 

15. Projeto de desenvolvimento 

sustentável. 

Recursos para o 

desenvolvimento econômico. 

Recursos compartilhados. 

Contribuir para esse 

desenvolvimento. Recursos para 

o desenvolvimento econômico 

respeitoso dos aspectos sociais 

e do meio ambiente.  

FONTE: ADAPTADO DE SAUVÉ, 2005. 

 

Para a autora, cada corrente de EA está atrelada a uma concepção de meio ambiente, 

que, por sua vez, possuem objetivos específicos a serem desenvolvidos. Segundo ela, une-se o 

ato de conceber ao de praticar a EA, desde as décadas de 1970 e 1980 aos dias atuais, 
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refletindo, assim, os diversos formatos que o ser humano dispõe para uma redefinição e um 

reposicionamento diante da natureza que o cerca e da qual faz parte (SAUVÉ, 2005). 

Para Lima (2011), o campo demarcado pela EA é plural, refletindo, assim, as 

principais tendências políticas, éticas e culturais do atual debate sobre sustentabilidade. Dessa 

forma, o autor propõe uma análise das principais matrizes político-pedagógicas, que acabam 

por orientar uma vasta diversidade de leituras e atividades de EA, no Brasil e no exterior. O 

autor sugere uma polarização do debate em duas grandes concepções político-culturais, que 

estruturam o diálogo da sustentabilidade e, por consequência, também da EA. Para 

dimensionar sua análise, estabeleceu os seguintes critérios: 

 

a) Perspectiva de mudança social para indicar o potencial de conservação ou 

transformação de cada uma das matrizes; b) o grau de integração para 

sinalizar o nível de complexidade ou de reducionismo na abordagem da 

questão e da educação ambiental; e c) o compromisso social, que mostrará a 

orientação comunitária/individualista das principais matrizes político-

pedagógicas que orientam, em maior ou menor intensidade, todas as 

propostas teórico/práticas de EA (LIMA, 2011, p. 131). 

 

Para uma exposição dos dados que diferenciam as duas grandes concepções de 

EA, conservadora e emancipatória, conforme análise do autor, elaborou-se o Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – POLARIDADES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

EA conservadora EA emancipatória 

a) Uma concepção reducionista, fragmentada e 

unilateral da questão ambiental.  

a) Uma compreensão complexa e 

multidimensional da questão ambiental. 

b) Uma compreensão naturalista e 

conservacionista da crise ambiental. 

b) Uma defesa do amplo desenvolvimento das 

liberdades e possibilidades humanas e não 

humanas. 

c) Uma tendência a sobrevalorizar as respostas 

tecnológicas diante dos desafios ambientais. 

c) Uma atitude crítica diante dos desafios da crise 

civilizatória. 

d) Uma leitura individualista e 

comportamentalista da educação e dos problemas 

ambientais. 

d) Uma politização e publicização da 

problemática socioambiental. 

e) Uma abordagem despolitizada da temática 

ambiental. 

e) Uma associação dos argumentos técnico-

científicos à orientação ética do conhecimento, 

de seus meios e fins e não sua negação. 

f) Uma baixa incorporação de princípios e 

práticas interdisciplinares. 

f) Um entendimento da democracia como pré-

requisito fundamental para a construção de uma 

sustentabilidade plural. 

g) Uma perspectiva crítica limitada ou 

inexistente. 

g) Uma convicção de que o exercício da 

participação social e a defesa da cidadania são 

práticas indispensáveis à democracia e à 

emancipação socioambiental. 

h) Uma ênfase nos problemas relacionados ao 

consumo em relação aos ligados à produção, 

h) Um cuidado em estimular o diálogo e a 

complementaridade entre as ciências e as 
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efetuando correções e melhorias nos processos de 

produção e consumo fundamentais, sem alterar 

profundamente o estilo de vida a eles associado. 

múltiplas dimensões da realidade entre si, 

atentando para não tratar separadamente as 

ciências sociais e naturais, os processos de 

produção e consumo, os instrumentos técnicos e 

os princípios ético-políticos, a percepção dos 

efeitos e das causas dos problemas ambientais e 

os interesses privados (individuais) e públicos 

(coletivos), entre outras possibilidades. 

i) Uma separação entre as dimensões sociais e 

naturais da problemática ambiental. 

i) Uma vocação transformadora dos valores e das 

práticas contrários ao bem-estar público. 

j) Uma responsabilização dos impactos 

ambientais a um homem genérico, 

descontextualizado econômica e politicamente. 

j) Um estudo mais denso acerca dos processos de 

produção e que conduzem ao consumismo. 

k) Uma banalização das noções de cidadania e 

participação, que na prática são reduzidas a uma 

concepção liberal, passiva, disciplinar e tutelada. 

k) Uma mudança efetiva de valores e uma 

compreensão mais profunda dos processos 

sociais e culturais presentes nas questões 

ambientais. 

FONTE: ADAPTADO DE LIMA, 2011. 

 

Lima (2011) salienta que é de vital importância para o debate da problemática 

em EA a diversidade de olhares e concepções, porém com o cuidado de explicitar o 

significado de cada uma das propostas e de como as mesmas podem influenciar o 

destino de decisões públicas e políticas que se relacionam à qualidade de vida e ao 

bem-estar das populações. 

Reconhecer a complexidade que envolve o debate sobre EA e, por 

consequência, a educação no país, traz um grande significado, pois não é um papel de 

reprodução dos formatos sociais e do modo de pensar que se espera, principalmente da 

escola. A educação, bem como a EA, deve trazer em seu bojo uma prática social 

conectada à realidade com a qual se depara na comunidade escolar; a partir dessa 

realidade, inicia-se a reflexão da complexidade na qual a escola está inserida, pois não 

há que se pensar mais em reprodução, uma vez que se percebem a permanência de 

problemas e a ausência de soluções. Assim, a prática social é o fio condutor da luta 

pela transformação das realidades vividas pela comunidade escolar, constituindo um 

caminho para a emancipação, um exercício que deve ser também ensinado na e pela 

escola.  

Quintas (2009), ao abordar a EA no contexto da crise ambiental, fato que tem 

gerado um grande debate em várias áreas do conhecimento, apresenta distinções entre 

a concepção de EA nas perspectivas reformista e transformadora. A reformista busca 

promover a mudança de comportamento do sujeito, em sua relação cotidiana e 
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individualizada com o ambiente e os recursos naturais, objetivando a formação de 

hábitos ambientalmente responsáveis no meio social. Já na transformadora, não se 

garantem a prevenção e a solução dos problemas ambientais com ações isoladas. Para 

essa concepção, o esforço da EA deve ser direcionado para a compreensão e busca da 

superação das causas estruturais da crise ambiental, sempre partindo de situações 

concretas, por meio de ações organizadas pela coletividade. O Quadro 3 explicita a 

diferenciação entre as perspectivas de EA sugeridas pelo autor. 

 

QUADRO 3 – PERSPECTIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Concepção reformista Concepção transformadora 

Concebe a sociedade como lugar de harmonia e 

os conflitos como uma disfunção no seu 

funcionamento. Os problemas ambientais são 

causados por uma disfunção que dificulta 

compatibilizar o desenvolvimento e proteção ao 

meio ambiente. 

Concebe a sociedade como lugar de conflitos e a 

existência deles como inerente à dinâmica social. 

Os problemas ambientais são pertinentes ao 

caráter não sustentável da atual ordem social. 

Portanto, não há possiblidade de 

compatibilização, mas apenas de mitigação. 

A crise é estritamente ambiental. Sua superação 

depende da adoção de padrões de produção e 

consumo que compatibilizem o desenvolvimento 

com proteção ambiental. A sustentabilidade seria 

alcançada quando fosse atingida a 

compatibilidade plena. 

A crise ambiental é a manifestação da crise de 

uma determinada concepção de civilização. Sua 

superação depende do rompimento com a matriz 

de racionalidade que a produz. A sustentabilidade 

resulta do processo de construção coletiva de 

uma nova ordem social, que seja justa, 

democrática e ambientalmente responsável. 

Prevenção e solução dos problemas ambientais 

dependem de cada um fazer sua parte. 

Cada um fazer sua parte não garante a prevenção 

e a solução dos problemas ambientais. Isso 

depende da construção de consensos na 

sociedade, ou seja, de ação política. 

Transforma-se para transformar. Transforma-se transformando. 

Prática pedagógica prescritiva e reprodutiva. Prática pedagógica crítica, transformadora e 

emancipatória. 

FONTE: ADAPTADO DE QUINTAS 2009. 

 

Loureiro (2006) afirma que, no embate de visões de mundo presentes na EA, 

são estabelecidos posicionamentos distintos, que se estruturam em pelo menos quatro 

eixos: (i) quanto à condição de ser natureza; (ii) quanto à condição existencial; (iii) 

quanto ao entendimento do que é educar; (iv) quanto à finalidade do processo 

educativo. Assim, o autor destaca duas formas de visão em EA: a visão emancipatória, 

a qual entende como as abordagens libertárias e complexas que se afirmam na EA 

brasileira, e a visão conservadora ou comportamentalista. No Quadro 4, comparam-se 

ambas as visões, com base nos eixos elencados. 
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QUADRO 4 – VISÃO DE MUNDO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Eixo Visão emancipatória Visão conservadora ou 

comportamentalista 

Quanto à condição de ser 

natureza 

Certeza de que somos seres 

naturais e de que realizamos e 

redefinimos, culturalmente, o 

modo de existir na natureza pela 

própria dinâmica societária na 

história da natureza. 

Convicção de que houve um 

afastamento de nossa espécie de 

relações adequadas, idealmente 

concebidas como inerentes aos 

sistemas ditos naturais, sendo 

necessário o retorno a essa 

condição natural pela cópia das 

relações ecológicas. 

Quanto à condição existencial Entendimento de que somos 

constituídos por mediações 

múltiplas, impossíveis de ser 

pensados exclusivamente em 

termos racionais, genéticos ou 

espirituais – sujeito social cuja 

liberdade e individualidade 

definem-se na existência 

coletiva. 

Sujeito definido numa 

individualidade abstrata, numa 

racionalidade livre de 

condicionantes sociais, cuja 

capacidade de mudança centra-

se na dimensão “interior”, 

minimizando ou excluindo a 

determinação histórica. 

Quanto ao entendimento do que 

é educar 

Educação como práxis e 

processo dialógico, crítico, 

problematizador e 

transformador das condições 

objetivas e subjetivas que 

formam a realidade. 

Educação como processo 

instrumental, 

comportamentalista, de 

adequação dos sujeitos a uma 

natureza vista como harmônica 

e como processo facilitador da 

inserção funcional deles numa 

sociedade, ou definida de modo 

atemporal e sem historicidade, 

como um sistema 

preestabelecido. 

Quanto à finalidade do processo 

educativo ambiental 

Busca por transformação social, 

o que engloba indivíduos, 

grupos e classes sociais, 

culturas e estruturas, como base 

para a construção democrática 

de “sociedades sustentáveis” e 

de novos modos de viver na 

natureza. 

Busca por mudança cultural e 

individual como suficiente para 

gerar desdobramentos sobre a 

sociedade e como forma de 

aprimorar as relações sociais, 

tendo como parâmetros as 

relações vistas como naturais, 

sem entrar no mérito a 

possibilidade de construir outro 

sistema social, adotando 

geralmente uma abordagem 

funcionalista de sociedade e 

organicista de ser humano. 

FONTE: ADAPTADO DE LOUREIRO, 2006. 

 

Layrargues (2012b), ao debater o cenário político-ideológico da EA brasileira e os 

desafios de uma agenda política crítica contra hegemônica, apresenta as macrotendências da 

EA na atualidade: conservacionista, pragmática e crítica. A EA conservacionista, segundo o 

autor, expressa-se no país por meio das correntes conservacionista e naturalista, da 

alfabetização ecológica e do movimento sharing nature. Essa macrotendência atualizou-se na 
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virada do século, ampliando por meio de outras expressões que conectam a EA à pauta verde, 

como o ecoturismo, trilhas interpretativas, biodiversidade, unidades de conservação, biomas 

específicos, escotismo, observação de aves e algumas dinâmicas agroecológicas e de senso de 

percepção. Para o autor, apoia-se nos fundamentos científicos e princípios filosóficos da 

ecologia, a exemplo do biomimetismo, no pensamento ecossistêmico, na valorização da 

dimensão afetiva em relação à natureza, no desenvolvimento humano e na mudança do 

comportamento individual, relativizando o antropocentrismo em direção ao eco centrismo. 

Em relação à macrotendência pragmática, Layrargues (2012b) salienta que abrange as 

correntes da educação para o desenvolvimento e consumo sustentáveis, respondendo ainda à 

pauta marrom, por ser urbano-industrial, anteriormente com foco no lixo, ou seja, na coleta 

seletiva e reciclagem dos resíduos. Essa macrotendência também se atualizou na virada do 

século para o consumo sustentável e, atualmente, converge para os temas da mudança 

climática e da economia verde. 

A macrotendência crítica, para Layrargues (2012b), é a única das três macrotendências 

que declara de forma explícita o pertencimento a uma filiação político-pedagógica, um 

aspecto que salienta a condição de contra hegemonia, pois foi construída em oposição às 

vertentes conservadoras, no início dos anos 1990, resultado da insatisfação com o predomínio 

de práticas educativas sempre pautadas por intencionalidades pedagógicas reducionistas, que 

investem apenas em crianças nas escolas, nas ações comportamentais e individuais, 

principalmente no âmbito doméstico e privado. 

A macrotendência crítica nutre-se 

 

do pensamento Freireano, Educação Popular, Teoria Crítica, Marxismo e 

Ecologia Política. Por ter forte viés sociológico, introduz conceitos-chave 

como Política, Ação Coletiva, Esfera Pública, Cidadania, Conflito, 

Democracia, Emancipação, Justiça, Transformação Social, Participação e 

Controle Social, entre outros. Tem na intervenção político-pedagógica dos 

casos de Conflitos Socioambientais a sua identidade exclusiva em relação às 

macrotendências anteriores: é esse o ‘tema-gerador’ por definição da 

Educação Ambiental Crítica, aquele que lhe é específico por natureza, pois 

lhe permite expressar sua lógica em total plenitude (LAYRARGUES, 2012b, 

p. 404). 

 

Segundo Loureiro (2012b), a macrotendência crítica abrange as correntes da EA 

popular, emancipatória e transformadora, no processo de gestão ambiental, 

praticamente variações do mesmo tema, e tem um papel fundamental no desvelar de 

uma realidade que necessita de uma abordagem crítica, em face da urgência da questão 
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ambiental na sociedade, em que repensar a relação do ser humano com a natureza é 

vital, principalmente no ambiente educacional, em razão do caráter formativo das 

novas gerações.  

 

Dito isso, somos por afirmar que não há ação educativa ambiental que não 

seja simultaneamente afetiva, cognitiva, criativa, lúdica, dialógica e política. 

Na Educação Ambiental emancipatória, o desenvolvimento humano passa a 

ser visto e compreendido nas ações e relações, e o corpo como a expressão 

material da dinâmica biológica, genética, psicológica, mental, cultural, social 

e econômica, em contextos específicos (LOUREIRO, 2012a, p. 33). 

 

Na Figura 1, visualiza-se um mapa elaborado por Souza e Salvi (2012), que 

procura estabelecer um panorama sobre a construção da pesquisa acadêmica em EA, 

em que se destacam vários autores, em sua maioria já citados nessa pesquisa, mais 

uma vez demonstrando uma grande variedade de possibilidades para visualizar o 

campo da EA e seus aportes teóricos. 

 

FIGURA 1 – CENÁRIOS DAS PRÁTICAS DE EA A PARTIR DE DIFERENTES RECORTES DE 

ANÁLISES. 

 
FONTE: SOUZA; SALVI, 2012, p. 116. 
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Expostas as diversas formas de encaminhar o debate sobre a EA, por meio de 

macrotendências, correntes, polarizações e visões de mundo, além de um breve 

panorama teórico das principais tendências e seus defensores, importa salientar que há 

uma grande riqueza gerada pelo debate, oportunidade e liberdade de reflexão sobre a 

importância da EA para a sociedade e, de forma específica, para o ser humano, em sua 

relação com o outro e com o meio que o cerca. Assim, pensar em EA é pensar sobre a 

complexidade que envolve o caminhar histórico da humanidade até os dias atuais, não 

existindo soluções prontas, modelos específicos, mas, sim, a busca pela superação e 

emancipação do ser humano, ao reconhecer-se parte da complexidade que, de forma 

dialética37, envolve seu modo de viver na natureza.  

Destaca-se, em seguida, a concepção de EA crítica, que surge como contraponto 

ao que se concebe como EA, de forma conservacionista e pragmática 

(LAYRARGUES, 2012b), propondo uma forma de pensar e agir diferenciada diante 

da lógica do capital, expondo um novo metabolismo entre sociedade e natureza. É o 

que explica Loureiro (2012a, p. 125-126): 

 

Na verdade, em Marx, o antagonismo decorre de situações inerentes à 

sociedade de classe implicando, em sentido dialético, o enfrentamento 

político e a explicitação dos conflitos estruturais para a eliminação de uma 

determinada situação e o surgimento de outra condição. A contradição, como 

princípio, tem o complementar estabelecido em relações e em um 

movimento de superação pela negação de transformação permanente, 

formando o todo. Ou seja, para este, o antagonismo, tal como aí definido, 

desaparecerá mediante a superação do capitalismo, a contradição 

permanecerá, pois é inerente à história e ao movimento da natureza. 

  

Segundo o autor, a ruptura, para Marx, é a superação da contradição, criando 

uma nova síntese, que possui também suas contradições, pois, do contrário, seria o fim 

da história (LOUREIRO, 2012a). A ruptura com o capitalismo é a superação dialética 

e revolucionária dos antagonismos e das contradições estabelecidas em seu modo de 

produção e modelo de organização social, constituindo, assim, um novo patamar 

                                                           
37 “A dialética é tematizada na tradição marxista mais comumente enquanto um método e, mais 

habitualmente, um método científico: a dialética epistemológica; um conjunto de leis ou princípios que 

governam um setor ou a totalidade da realidade: a dialética ontológica; e o movimento da história: 

dialética relacional” (BOTTOMORE, 2012, p. 148). 
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societário, que apresenta suas próprias contradições, porém diferentes daquelas que 

definem o processo de alienação do ser humano e a coisificação da natureza.  

Visualizado o cenário de debates em EA, expõe-se de forma pormenorizada um 

caminho traçado por ela em sua vertente crítica, opção teórica dessa pesquisa, em 

razão do objeto pesquisado e do local onde ocorre o trabalho em EA, ou seja, escolas 

localizadas no campo, em APA de manancial na RMC; um cenário marcado por 

contradições como: a questão urbano-rural; o paradigma do capitalismo agrário e o 

paradigma da questão agrária; a condição de formação de professores; a precariedade 

da escola, da comunidade do entorno, de seu público e do ensino nela praticado; o 

fechamento de escolas; e a nucleação, que ignora a vontade das famílias. Com base 

nessas contradições, percebe-se que a EA, em sua vertente crítica, possibilita pensar 

sobre as múltiplas determinações que constituem a realidade que ora é pesquisada; 

conforme afirma Loureiro (2006), a EA, em sua visão emancipatória, propõe como 

finalidade do processo educativo a busca pela transformação social, o que engloba 

indivíduos, grupos e classes sociais, culturas e estruturas, como base para a construção 

democrática de “sociedades sustentáveis” e de novos modos de viver na natureza. 

Dessa forma, a educação deve ser considerada práxis e processo dialógico, crítico, 

problematizador e transformador das condições objetivas e subjetivas que formam a 

realidade em que vivem e convivem os seres humanos. Diante desse contexto, 

defende-se a presença de uma EA em sua vertente crítica e emancipatória na escola, 

principalmente nos locais que constituem o lócus da pesquisa em andamento. 

 

3.1.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

 

O campo de debate da EA crítica passa, obrigatoriamente, pela revisão sobre os 

paradigmas38 newtoniano-cartesiano e sistêmico e a transição para um novo paradigma 

social, que se quer crítico e dialético. No paradigma cartesiano, predomina a 

fragmentação do conhecimento, prejudicando a percepção da totalidade e a 

interdependência das ideias, do conhecimento como um todo. No paradigma sistêmico, 

                                                           
38 Para Khun (apud FLACH; BEHRENS, 2008), paradigma equivale à constelação de crenças, valores 

e técnicas partilhados pelos membros de uma comunidade científica.  
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percebe-se a construção sistêmica, porém desconstituída de uma visão sociopolítica 

conscientizadora (TOZZONI-REIS, 2004), também essencial ao ser humano e seu 

convívio social, inclusive para que o indivíduo perceba-se como parte da natureza. Na 

proposta de um novo paradigma para a sociedade, crítico e dialético, vinculado a uma 

utopia democrática, busca-se incorporar radicalmente uma nova ética, de 

ressignificação de valores, para construir uma sociedade mais justa e igualitária, com 

princípios reais de justiça social, participação e sustentabilidade socioambiental 

(TOZZONI-REIS, 2004).  

Nesse paradigma social, que incorpora as contribuições dos paradigmas 

cartesiano e sistêmico, propõe-se uma superação no sentido de pensar a totalidade, que 

se constitui pela complexidade e pelo movimento histórico-dialético da humanidade, 

em que não há espaço para a reprodução, mas para a produção de uma nova forma de 

pensar, que agudiza a realidade, expondo a necessidade de transformá-la por meio de 

uma consciência crítica, que busca emancipar e transformar essa mesma realidade, 

com o auxílio dos saberes que compõem o arcabouço de conhecimentos da 

humanidade em sua trajetória histórica e social. 

Segundo Loureiro (2012a, p. 28), 

 

tratamos de uma Educação Ambiental definida no Brasil a partir de uma 

matriz que vê a educação como elemento de transformação social inspirada 

no diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na 

superação das formas de dominação capitalistas e na compreensão do mundo 

em sua complexidade e da vida em sua totalidade. Diálogo entendido em 

sentido original de troca e reciprocidade, oriundo do prefixo grego dia, 

tornando-se a base da educação. 

 

Na mesma direção, Carvalho (2012) considera que a construção de uma EA 

crítica impõe a explicitação de algumas posições teórico-metodológicas; a primeira 

delas diz respeito à forma como se percebe a educação: como um processo de 

humanização socialmente situado. Assim, repensar a forma como ocorre a educação é 

uma condição prioritária, valorizando-se todos os sujeitos inseridos no processo 

educacional, em que não há mais espaço para uma educação bancária, mas, sim, 

dialógica, em que o aprendizado é mútuo e integrado ao meio ambiente em que se 

vive. 
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A autora enumera alguns objetivos para uma EA crítica: 

 

Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas 

dimensões: geográfica, histórica, biológica e social, considerando o meio 

ambiente como o conjunto das inter-relações entre o mundo natural e o 

mundo social, mediado por saberes locais e tradicionais, além de saberes 

científicos; contribuir para a transformação dos atuais padrões de uso e 

distribuição dos recursos naturais, em direção a formas mais sustentáveis, 

justas e solidárias de relação com a natureza; formar um atitude ecológica 

dotada de sensibilidades estéticas, éticas e políticas atentas à identificação 

dos problemas e conflitos que afetam o meio ambiente que vivemos; 

implicar os sujeitos da educação na solução ou melhoria desses problemas e 

conflitos, mediante processos de ensino/aprendizagem formais ou não 

formais que preconizem a construção significativa de conhecimentos e a 

formação de uma cidadania ambiental; atuar no cotidiano escolar e não 

escolar, provocando novas questões, situações de aprendizagem e desafios 

para a participação na resolução de problemas, a fim de articular a escola 

com os ambientes locais e regionais onde está inserida; construir processo de 

aprendizagem significativa, conectando a experiência e os repertórios já 

existentes com questões e outras experiências que possam gerar novos 

conceitos e significados para quem se abre à aventura de compreender o 

mundo que o cerca esse deixar surpreender por ele; situar o educador, 

sobretudo, como mediador de relações socioeducativas, coordenador de 

ações, pesquisas e reflexões – escolares e/ou comunitárias – que possibilitem 

novos processos de aprendizagens sociais, individuais e institucionais 

(CARVALHO, 2012, p. 160). 

  

Concordando com Carvalho (2012) e Loureiro (2002), falar em EA crítica e 

transformadora39 é afirmar a educação como práxis social que contribui no processo de 

construção de uma sociedade sustentável pautada por patamares civilizacionais e 

societários diferentes dos atuais, sendo a sustentabilidade da vida e a ética ecológica 

seu cerne. Segundo Loureiro (2002), a EA transformadora é aquela que possui um 

conteúdo emancipatório40, em que a dialética entre forma e conteúdo realiza-se de tal 

                                                           
39 No que se refere à EA crítica e transformadora, considera-se que “o mundo do capital, para ser 

reproduzido pela prática teleológica dos sujeitos, gera e a mesmo tempo necessita de determinada 

ontologia ou, caso se queira, de certo composto de ontologias que referenda tais práticas reprodutivas. 

Por contraste, as práticas emancipatórias dessa forma de sociabilidade, práticas efetivamente 

transformadoras, têm de estar fundadas em outra ontologia. Uma ontologia crítica da primeira. Segue-

se, portanto, que a crítica ontológica é condição necessária, ainda que não suficiente, para a 

emancipação das estruturas sociais estranhadas, opressoras, iníquas e infames. Por essa razão, como se 

afirmou acima, a ontologia crítica marxiana precisa ser restaurada. Deve voltar a ser o referente da 

crítica ao capitalismo, de modo a permitir que as ações práticas contra ele possam confluir para um 

movimento capaz de abalá-lo e superá-lo. Tal restauração, no entanto, tem por pressuposto retomar a 

dimensão essencial da crítica, ou seja, crítica ao modo de produzir sob o capital” (DUAYER, 2015, p. 

125).  
40 A emancipação é assumida como “o objetivo central dos que lutam contra a sociedade mercantil, a 

alienação e a intolerância é a emancipação humana” (SADER, 2008, p. 15).  
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maneira que as alterações da atividade humana, vinculada ao fazer educativo, 

implicam mudanças individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 

econômicas e culturais.  

No âmbito do que se chama EA emancipatória, podem-se incluir outras 

denominações como sinônimos ou concepções similares: “Educação Ambiental crítica; 

Educação Ambiental popular; Educação Ambiental transformadora” (LOUREIRO, 

2012a, p. 39). Salienta ainda Loureiro (2012a) que, nessa perspectiva, é estritamente 

histórico e cultural o modo como se define e entende a natureza, a partir das relações 

sociais e do modo de produção e organização em dado contexto. Se isso for ignorado, 

a atuação será marcadamente ingênua, sem a capacidade de historicizar a ação 

educativa, e por vezes poderá parecer até mesmo antagônica ao que é defendido como 

inerente à EA. O autor conclui que, 

 

numa perspectiva histórica e crítica, a atribuição central da Educação 

Ambiental é fazer com que as visões ecológicas de mundo sejam discutidas, 

compreendidas, problematizadas e incorporadas em todo tecido social e suas 

manifestações simbólicas e materiais, em um processo integrador e sem 

imposição de uma única concepção hegemonicamente vista como verdadeira 

(LOUREIRO, 2012a, p. 45). 

 

Para Guimarães (2006), a proposta de EA crítica volta-se para um processo que 

desvela e desconstrói os paradigmas da sociedade moderna em suas armadilhas. Por 

outro lado, é um processo engajado de transformações da realidade socioambiental, 

que passa a construir novos paradigmas constituintes de uma sociedade 

ambientalmente sustentável e seus sujeitos. “Acredito que é pela práxis de uma 

educação ambiental crítica, promotora de um movimento coletivo conjunto que a 

educação e seus educadores possam contribuir de fato para a superação dessa grave 

crise ambiental que atravessamos em nosso pequeno planeta” (GUIMARÃES, 2006, p. 

27). 

De acordo com Maia (2015), a EA crítica evidencia que a educação não pode 

ser instrumento ideológico a serviço de interesses majoritários. Todos que trabalham 

nessa concepção buscam constituir sujeitos históricos comprometidos com a 

construção social, diferentemente da que ocorre atualmente, injusta e excludente. 

Salienta o autor que deve haver uma predisposição para o embate com o conformismo 
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reinante na coletividade educacional, buscando a mudança de pensamento, o 

descortinar de verdades e a emancipação pelo conhecimento. É necessária uma 

renovação política, ética e cultural da sociedade, interessada no máximo 

desenvolvimento da condição humana, rompendo definitivamente com o atual modo 

de produção centrado no neoliberalismo globalizado, completa ele (MAIA, 2015).  

Assim, conforme salienta Maia (2015), pode-se entender EA, sem perder de 

vista a importância do profundo rigor teórico, como processo de recuperação de 

valores perdidos na relação histórica dos seres humanos com o meio natural. Ela se 

desenvolve à medida que evidencia potencialidades humanas para ações dentro da 

realidade cotidiana que favoreçam a integração do indivíduo corpóreo, estético, social, 

político, emotivo e inteligente com seu entorno, superando a dicotomia sociedade-

natureza. 

Segundo Gonçalves (1990, p. 127), a EA é, assim, um processo de 

aprendizagem longo e contínuo, que 

 

procura aclarar conceitos e fornecer valores éticos, de forma a desenvolver 

atitudes racionais, responsáveis, solidárias entre os homens; visa 

instrumentalizar os indivíduos dotando-os de competências para agir 

consciente e responsavelmente sobre o meio ambiente, através da 

interpretação correta da complexidade que encerra a temática ambiental e da 

inter-relação existente entre essa temática e os fatores políticos, econômicos 

e sociais. 

  

Corroborando as afirmações anteriores, Tozzoni-Reis (2001) afirma que a EA é 

uma dimensão da educação, uma atividade intencional da prática social, e imprime ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e os 

outros seres humanos. Assim, o objetivo é potencializar essa atividade humana, 

tornando-a mais plena de prática social e de ética ambiental. Essa atividade intencional 

de prática social exige uma sistematização por meio de uma metodologia que organize 

os processos de transmissão e de apropriação crítica de conhecimentos, atitudes e 

valores políticos, sociais e históricos.  

 

[...] se a educação é mediadora na atividade humana, articulando teoria e 

prática, a Educação Ambiental é mediadora da apropriação, pelos sujeitos, 

das qualidades e capacidades necessárias à ação transformadora responsável 

diante do ambiente em que vivem. Pode-se dizer que a gênese do processo 
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educativo ambiental é o movimento de fazer-se plenamente humano pela 

apropriação/transmissão crítica e transformadora da totalidade histórica e 

concreta da vida dos homens no ambiente 
(TOZZONI-REIS, 2001, p. 42-43).  

 

Para Carvalho (2004), com a perspectiva de uma EA crítica, a formação incide 

sobre as relações do indivíduo e sociedade e, nesse sentido, indivíduo e coletividade só 

fazem sentido se pensados em relação. As pessoas constituem-se na relação com o 

mundo em que vivem com os outros e pelo qual são responsáveis com os outros. Na 

EA crítica, essa tomada de posição de responsabilidade pelo mundo supõe a 

responsabilidade consigo próprio, com os outros e com o ambiente, com o coletivo de 

forma geral, sem divisões ou hierarquias sobre essas dimensões da ação humana. 

Guimarães (2004) afirma que a EA crítica propõe-se a clarear a realidade, para, 

inserindo o processo educativo nela, contribuir na transformação da sociedade atual; 

assim, assume de forma inalienável sua dimensão política. Portanto, na educação 

formal, certamente esse processo educativo não se basta dentro dos muros de uma 

escola, o que explicita a interface entre essa EA e a educação popular e, no caso desta 

pesquisa, também com a EC. 

Segundo Loureiro (2004, p. 81), a EA transformadora  

 

enfatiza a educação enquanto processo permanente, cotidiano e coletivo pelo 

qual agimos e refletimos, transformando a realidade de vida. Está focada nas 

pedagogias problematizadoras do concreto vivido, no reconhecimento das 

diferentes necessidades, interesses e modos de relações na natureza que 

definem os grupos sociais e o ‘lugar’ ocupado por estes em sociedade, como 

meio para se buscar novas sínteses que indiquem caminhos democráticos, 

sustentáveis e justos para todos. Baseia-se no princípio de que as certezas 

são relativas; na crítica e autocrítica constante e na ação política como forma 

de se estabelecer movimentos emancipatórios e de transformação social que 

possibilitem o estabelecimento de novos patamares de relações na natureza. 

 

Assim, a EA crítica, que transforma, liberta e emancipa, torna-se uma 

prioridade, diante do quadro social em que se vive e da crise ambiental tão propalada 

na atualidade. Ela propõe o movimento do coletivo, sendo a escola um dos grandes 

espaços educadores sustentáveis (BORGES, 2011) para que esse movimento germine, 

formando gerações com uma clara visão de que existem outras possibilidades, frente 

ao quadro hegemônico que se molda e se sugere como ideal. 
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Para Jacobi (2005), existe a necessidade de uma crescente internalização da 

questão ambiental, um saber que ainda está em construção, o que demanda um esforço 

de fortalecer visões integradoras que, centradas no desenvolvimento, estimulam uma 

reflexão em torno da diversidade e da construção de sentidos nas relações indivíduos-

natureza, nos riscos ambientais globais e locais e nas relações ambiente-

desenvolvimento. Dessa forma, a EA aponta para a necessidade de elaboração de 

propostas pedagógicas centradas na conscientização, mudança de atitude e práticas 

sociais, desenvolvimento de conhecimentos e capacidade de avaliação e participação 

dos educandos, colaborando para a construção de um pensamento crítico, complexo e 

reflexivo para ela. 

 

A relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais 

desafiador, demandando a emergência de novos saberes para aprender 

processos sociais cada vez mais complexos e riscos ambientais41 que se 

intensificam. Nas suas múltiplas possibilidades, abre um estimulante espaço 

para um repensar de práticas sociais e o papel dos educadores na formação 

de futuras gerações (CARVALHO42, 2004 apud JACOBI, 2005, p. 247). 

  

Portanto, a EA, em sua vertente crítica, passa a ocupar um espaço no debate 

epistêmico e na aplicação desse conhecimento, seja por meio de uma formação 

docente, seja na formação continuada e, ainda, na práxis da escola, que pode se 

materializar pelo trabalho pedagógico, que tem plenas condições de unir esforços para 

que ela se torne uma realidade no pensar a escola e sua atuação no entorno, no sentido 

de desvelar, libertar e transformar a forma de olhar para a realidade socioambiental 

vivida.  

A abordagem proposta confronta-se com a visão conservadora ou 

comportamentalista, quando se depara com um trabalho pedagógico que vê a educação 

                                                           
41 “A multiplicação dos riscos, em especial os ambientais e tecnológicos de graves consequências, é 

elemento chave para entender as características, os limites e as transformações da modernidade. Os 

riscos contemporâneos (BECK, 1997, p. 16-17) explicitam os limites e as consequências das práticas 

sociais, trazendo consigo um novo elemento, a ‘reflexividade’. A sociedade, produtora de riscos, 

torna-se cada vez mais reflexiva, o que significa dizer que ela se torna um tema e um problema para si 

própria” (JACOBI, 2005, p. 240). 
42 CARVALHO, I. Educação ambiental crítica: nomes e endereçamentos da educação. In: MMA/ 

Secretaria Executiva/ Diretoria de Educação Ambiental (Org.). Identidades da educação ambiental 

brasileira. Brasília: MMA, 2004. 
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como um processo instrumental, comportamentalista, de adequação dos sujeitos a uma 

natureza vista como harmônica e processo facilitador da inserção funcional destes 

numa sociedade, ou definida de modo atemporal e sem historicidade, como um sistema 

preestabelecido (LOUREIRO, 2006). Confronta-se, também, com a educação rural 

cujo trabalho pedagógico vincula-se a uma concepção bancária de educação que não 

interroga os conflitos de classe, considerando os sujeitos do campo sinônimos de 

atraso, a quem cabe apenas uma educação prescrita, desconsiderando seus saberes 

tradicionais (SOUZA, 2011b). 

Dessa forma, essa pesquisa orienta-se pela EA em sua vertente crítica como 

elemento norteador da teoria e de suporte para a análise da realidade que se propõe 

investigar, ou seja, a abordagem de EA em escolas localizadas no campo, em APA de 

manancial, nos municípios de Piraquara e São José dos Pinhais, na RMC.  

Dadas as condições de atraso, descaso, desigualdade social, imposição de 

cultura e fechamento de escolas43, que historicamente marcam a oferta de uma 

educação às populações periféricas dos grandes centros no Brasil, não sendo Curitiba 

uma exceção, entende-se que uma EA que questione a realidade social em que estão 

inseridas as populações rurais e do campo; que incite a reflexões sobre as relações do 

ser humano com o meio que o cerca, principalmente diante do quadro atual de crise 

ambiental, potencializada pela usurpação do solo, água e florestas, pelo uso excessivo 

dos agrotóxicos; que busque efetivamente esclarecer, mostrar e apontar a viabilidade 

de luta pela transformação dessas realidades, que passa necessariamente pela mudança 

do pensar das futuras gerações, possibilita, sim, um encaminhamento para o 

engajamento de todos os sujeitos da escola para uma nova realidade, que 

necessariamente avança para além dos muros escolares, envolvendo a comunidade 

escolar e seu entorno. 

A seguir, aborda-se a EC, uma vez que o olhar da pesquisa está direcionado 

para o trabalho pedagógico em escolas localizadas no campo, na RMC, subordinadas a 

uma administração municipal. Sabendo-se que um número considerável de municípios 

                                                           
43 Segundo informações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, 2015), mais de 

quatro mil escolas do campo foram fechadas em 2014. Ainda, de acordo com Taffarel e Munarim 

(2015), a última lista divulgada pelo Inep/MEC aponta que 4.084 escolas municipais e estaduais foram 

fechadas no decorrer de 2014, quase absolutamente todas no campo. 
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está inserido em APAs de manancial, abordar o contexto teórico é de fundamental 

importância para analisar e entender a realidade e complexidade em que ocorre esse 

trabalho pedagógico. É importante também perceber que o rural está presente de forma 

expressiva no território brasileiro, às vezes, tornado invisível diante da opulência das 

grandes metrópoles, como é o caso de Curitiba, capital do estado do Paraná. Em sua 

região metropolitana, por exemplo, existem municípios com população inferior a 20 

mil habitantes e densidade demográfica inferior a 80 hab./km², que se somam aos 300 

municípios em igual condição no estado, caracterizando-se, assim, como espaços 

rurais, segundo Verde (2004). 

Nesses espaços rurais, vê-se presente o cenário urbano em expansão e, em 

contrapartida, o cenário rural, em que estão as comunidades rurais caracterizadas por 

uma agricultura familiar, mantenedora da cultura campesina. Estão também presentes 

os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da 

reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os 

povos da floresta, os caboclos e outros que produzem suas condições materiais de 

existência a partir do trabalho no meio rural. A esses povos do campo cabe também o 

direito à educação, porém não uma educação aos moldes do meio urbano, como 

ocorreu no passado e, por vezes, está ainda presente em algumas localidades, na 

atualidade. Para essas comunidades, ter uma EC, além de direito, também é uma 

conquista. 

 

3.2 EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

A abordagem da EC tem início em seu conceito, uma vez que é o ponto de 

partida para conhecer sua gênese e fundamentação teórica; no seu caso, um aspecto 

relevante é a trajetória de luta pela terra no país, representada pelos vários movimentos 

sociais que se desencadearam historicamente e que atualmente ganham visibilidade 

social e política, como é o caso do MST44, entre outros. 

                                                           
44 O MST, segundo Souza (2012a), possui a especificidade de ultrapassar os limites do conceito de 

movimento social, apresentando condutas de movimento reivindicatório, político e antagonista. É 

compreendido como um movimento social, carregando características de sujeitos coletivos que estão 

na esfera do terceiro setor, pois é um movimento que possui uma rede de relações que gera formação 
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Assim, a EC fortalece-se em várias instâncias, com destaque para autores como 

Arroyo (2006), Caldart (2012), Caldart et al. (2012), Molina (2010), Paludo, Souza e 

Beltrame (2015), Taffarel e Munarim (2015), Fernandes (2005), Souza (2012a) e 

Camacho (2014)45. Também são inúmeros os grupos de pesquisa46 presentes na 

atualidade, nas instituições de ensino superior brasileiras, fato que demonstra que a 

pesquisa no tema fortaleceu-se sobremaneira, oportunizando voz aos povos do campo, 

historicamente colocados à margem dos serviços sociais do Estado brasileiro e, 

principalmente, do direito a uma EC.  

Para Caldart (2012, p. 259),  

 

a Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, 

protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa 

incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais das 

comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos a remetem às questões do 

trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e 

ao embate (de classe) entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura 

que têm implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções de 

política pública, de educação e de formação humana.  

 

Segundo a autora, é um conceito em construção, que não se descola do 

movimento específico da realidade que o produziu e, assim, pode configurar-se 

como uma categoria de análise da situação ou de práticas e políticas de educação 

dos trabalhadores do campo, mesmo as que se desenvolvem em outros lugares e com 

outras denominações (CALDART, 2012). 

 

A Educação do Campo surgiu em um determinado momento e contexto 

históricos e não pode ser compreendida em si mesma, ou apenas segundo o 

mundo da educação ou dos parâmetros teóricos da pedagogia. Ela é um 

movimento real de combate ao atual estado de coisas – movimento prático, 

de objetivos ou fins práticos, de ferramentas práticas, que expressa e produz 

concepções teóricas, críticas a determinadas visões de educação; de política 

                                                                                                                                                                                     
escolar e técnica, bem como parcerias e acessórias; ainda, luta por poder nas relações sociais que 

constrói e naquelas de que participa como parceiro. Fernandes (2001 apud SOUZA, 2012) define-o 

como um movimento socioterritorial, cujo principal objetivo é a conquista da terra de trabalho, 

realizada por meio da ocupação, que é um processo socioespacial e político. 
45 Outros nomes importantes da EC que merecem destaque são: Ribeiro, Stédile, Camini, Ciavatta e 

Hage. 
46 Conforme busca no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, sobre EC, foram totalizados 229 

registros, em várias instituições de ensino superior.  

Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf>. Acesso em: 17 

nov. 2016. 
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de educação, de projetos de campo e de país, mas que são interpretações da 

realidade construídas com vistas a orientar ações/lutas concretas 

(CALDART, 2010, p. 107). 

 

Fernandes (2005) afirma que, para compreender a origem do conceito de EC, é 

necessário ressaltar que ela nasce das demandas dos movimentos intitulados 

camponeses no Brasil, em prol de uma política educacional para os assentamentos da 

reforma agrária.  

 

Este é um fato extremamente relevante na compreensão da história da 

Educação do Campo. Dessa demanda também nasceu o Programa Nacional 

de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e a Coordenação Geral de 

Educação do Campo. As expressões Educação na Reforma Agrária e 

Educação do Campo nasceram simultaneamente, são distintas e se 

complementam. A Educação na Reforma Agrária refere-se às políticas 

educacionais voltadas para o desenvolvimento dos assentamentos rurais. 

Neste sentido, a Educação na Reforma Agrária é parte da Educação do 

Campo, compreendida como um processo em construção que contempla em 

sua lógica a política que pensa a Educação como parte essencial para o 

desenvolvimento do Campo (FERNANDES, 2005, p. 2). 

 

Para Munarim e Locks (2012), a expressão é muito recente na história 

brasileira, sendo a luta pela terra seu principal berço de origem, uma luta empreendida 

pelo MST, conectada à demanda por escolas públicas em cada novo acampamento ou 

assentamento de reforma agrária. 

 

O que estamos aqui chamando de educação do campo foi cunhado em 

meados da década de 1990 e aparece pela primeira vez em documento oficial 

normativo somente no ano de 2008.O termo tem uma conotação político-

pedagógica para se distinguir da educação rural até então reinante nas 

diretrizes educacionais e nos marcos legais reguladores da educação 

brasileira. A educação rural na história educacional brasileira até então foi 

concebida e operacionalizada genericamente, sendo desconsideradas 

características como diversidade, especificidade e complexidade dos sujeitos 

que vivem e trabalham no campo (MUNARIM; LOCKS, 2012, p. 85). 

  

Souza e Beltrame (2010, p. 87) apresentam indagações e respostas sobre a 

gênese da EC: 

 

Como emerge a Educação do Campo? Como uma atividade? Não 

meramente, pois a sua gênese é dada pela necessidade de transformar a 

escola pública existente no campo e nesse sentido ela é práxis. A sua gênese 
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também é dada pela necessidade de transformar as relações sociais e de 

poder que marcam o campo brasileiro. Em síntese, a gênese da Educação do 

Campo é fruto da denúncia de processos de exclusão – da terra, da educação, 

da moradia, da cultura e da vida. É fruto da prática coletiva que, ao 

denunciar, exercita a participação coletiva e efetiva, categorias que são 

fundantes da política pública orientada para a transformação social. 

 

Segundo as autoras, a escola pública no Brasil foi construída por meio de uma 

política governamental orientada por técnicos da educação (SOUZA; BELTRAME, 

2010). A EC emerge da práxis, que provoca a política governamental e possibilita 

novas experiências de gestão e de trabalho pedagógico na escola.  

Por sua vez, Fernandes, Cerioli e Caldart (2011, p. 25), em texto preparatório 

para a Primeira Conferência Nacional “Por Uma Educação Básica do Campo”, 

expressam que decidem utilizar a expressão “do campo” e não a mais corriqueira 

conhecida como rural, com o objetivo de 

 

incluir no processo da Conferência uma reflexão sobre o sentido atual do 

trabalho camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam 

garantir a sobrevivência deste trabalho. Mas quando discutimos a educação 

do campo estamos tratando da educação que se volta ao conjunto dos 

trabalhadores e das trabalhadoras do campo, incluindo os quilombolas, sejam 

as nações indígenas, sejam os diversos tipos de assalariados vinculados à 

vida e ao trabalho no meio rural. 

 

Assim, nos conceitos de EC abordados, estão presentes elementos fundantes 

para conceituá-la, tais como: trabalhadores e trabalhadoras do campo; processo de 

exclusão; coletividade; diversidade, especificidade e complexidade dos sujeitos que 

vivem e trabalham no campo; reforma agrária; interpretações da realidade construídas 

com vistas a orientar ações e lutas concretas; quilombolas, sejam as nações indígenas, 

sejam os diversos tipos de assalariado vinculados à vida e ao trabalho no meio rural; 

fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e 

suas organizações; e implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções 

de política pública, de educação e de formação humana. 

Há também na EC uma presença marcante de EA, que se materializa por meio 

das ações promovidas, por exemplo, pelo MST, que defende uma preocupação com o 

meio ambiente, independentemente do modelo agrícola que se propõe para o campo. 

Assim, com base na matriz tecnológica da agroecologia, que busca aliar os 
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conhecimentos ancestrais do manejo com a terra e as sementes com a pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, para que se possam produzir alimentos saudáveis em 

larga escala sem prejudicar as riquezas naturais, o MST atua também em defesa do 

meio ambiente (MST, 2016a). O mesmo fenômeno ocorre com La Via Campesina: 

International Peasant’s Movement (2016), que tem abordagens sobre: agricultura 

camponesa sustentável; reforma agrária e água; oposição às pesquisas genéticas, em 

relação à biodiversidade; soberania alimentar e comércio; direitos humanos; migrações 

e trabalho rural, além da participação em debates internacionais em que se defende a 

agricultura camponesa.  

A EC, no Brasil, tem uma importância vital, diante do já exposto e de todo um 

histórico de exclusão do homem e da mulher do campo, o camponês, que, em geral, foi 

abandonado à própria sorte por parte do aparelho estatal, o que leva a lembranças 

amargas e já distantes, como a Guerra de Canudos47 (1896-1897) e a Guerra do 

Contestado48 (1912-1916), além dos conflitos atuais, com mais de 20 mortes de 

pessoas do campo somente no ano de 201549, que marcam de forma indelével na 

história do Brasil o tratamento marginalizado dado aos povos do campo. 

Segundo Facó (1983), a situação agrária do país só se mantém nessas condições 

graças às muletas do Estado, que ainda se coloca inerte diante de uma realidade que 

reflete um passado histórico e trágico na luta pela terra. Entretanto, como se vê na 

atualidade, a mobilização dos povos do campo ganhou força e amplitude, 

 

porque os pobres do campo dispõem hoje da mais poderosa das armas, uma 

que não possuíam antes: vão ganhando consciência de sua situação de 

míseros explorados e oprimidos e organizam-se como jamais se organizaram 

os trabalhadores do campo no Brasil. Esta consciência lhes valem como um 

penhor de vitória (FACÓ, 1983, p. 224). 

 

                                                           
47 A chamada Guerra de Canudos, Revolução de Canudos ou Insurreição de Canudos foi o confronto 

entre um movimento popular de fundo sociorreligioso e o Exército da República, que durou de 1896 a 

1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, no Brasil (SÓ História, 2016). 
48 A Guerra do Contestado foi um conflito que surgiu, entre 1912 e 1916, em uma área povoada por 

sertanejos, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. Eram pessoas muito pobres, oprimidas, que 

não possuíam terras e também padeciam com a escassez de alimentos. Subsistiam sob a opressão dos 

grandes fazendeiros e de duas empreendedoras americanas que ali operavam – a Brazil Railway, 

responsável pela implantação da via ferroviária que uniu o Rio Grande do Sul a São Paulo, e uma 

madeireira (INFOESCOLA, 2016). 
49 Segundo informações da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2016), somente no ano de 2015, 

ocorreram mais de 20 mortes de seres humanos em razão dos conflitos no campo. 
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Com esses e outros elementos que possam retratar a desigualdade social, a má 

distribuição de renda, a exploração do trabalhador e a falta de perspectiva de futuro 

para crianças e jovens da cidade e, principalmente, do campo, pode-se unir forças ao 

movimento pela transformação social proposta pela EC, que também luta pela 

emancipação dos seres humanos, sustentando um debate crítico em relação à 

sociedade, que tem por base o domínio do capital. 

 

3.2.1 Características da Educação do Campo  

 

A EC apresenta peculiaridades que a diferenciam da educação rural, ainda 

muito presente no espaço rural brasileiro, bem como da educação do meio urbano. 

Tem como vertente maior a realidade dos homens e mulheres que vivem do campo e é 

a partir dessa realidade que deve ser pensada, elaborada e colocada em prática, 

valorizando os saberes, as lutas e as aspirações de pessoas que têm os mesmos direitos 

que qualquer outra do meio urbano.  

Segundo Caldart (2012), a EC, como prática social em processo de constituição 

histórica no país, apresenta características que expressam seu movimento e a 

perspectiva de mudança social, conforme o Quadro 5. 

 

QUADRO 5 – CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO PRÁTICA SOCIAL. 

1. Luta social Constitui-se como luta social pelo acesso dos trabalhadores do campo à 

educação (e não a qualquer educação) feita por eles mesmos e não 

apenas em seu nome. A EC não é para nem apenas com, mas, sim, dos 

camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido. 

2. Movimento coletivo Assume a dimensão de pressão coletiva por políticas públicas mais 

abrangentes ou mesmo de embate entre diferentes lógicas de 

formulação e implementação da política educacional brasileira. Faz 

isso sem deixar de ser luta pelo acesso à educação em cada local ou 

situação particular dos grupos sociais que a compõem, materialidade 

que permite a consciência coletiva do direito e a compreensão das 

razões sociais que o impedem. 

 3. Contexto de luta Combina luta pela educação com luta pela terra, pela reforma agrária, 

pelo direito ao trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao território, 

por isso sua relação de origem com os movimentos sociais de 

trabalhadores. Na lógica de seus sujeitos e suas relações, uma política 

de EC nunca será somente de educação em si mesma nem de educação 

escolar, embora se organize em torno dela. 

Defende a especificidade dessa luta e das práticas que ela gera, mas 

não em caráter particularista, porque as questões que coloca à 

sociedade a propósito das necessidades particulares de seus sujeitos 
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não se resolvem fora do terreno das contradições sociais mais amplas 

que as produzem, contradições que, por sua vez, a análise e a atuação 

específicas ajudam a melhor compreender e enfrentar. Isso se refere 

tanto ao debate da educação quanto ao contraponto de lógicas de 

produção da vida, de modo de vida. 

4. Prática social Suas práticas reconhecem e buscam trabalhar com a riqueza social e 

humana da diversidade de seus sujeitos: formas de trabalho, raízes e 

produções culturais, formas de luta, de resistência, de organização, de 

compreensão política, de modo de vida. Mas seu percurso assume a 

tensão de reafirmar no diverso, que é patrimônio da humanidade, que 

se almeja a unidade no confronto principal e na identidade de classe 

que objetiva superar, no campo e na cidade, as relações sociais 

capitalistas. 

5. Relação teoria-prática A EC não nasceu como teoria educacional. Suas primeiras questões 

foram práticas. Seus desafios atuais continuam sendo práticos, não se 

resolvendo no plano apenas da disputa teórica. Contudo, exatamente 

porque trata de práticas e de lutas contra-hegemônicas, ela exige teoria 

e cada vez maior rigor de análise da realidade concreta, perspectiva de 

práxis. Nos combates que lhe têm constituído, a EC reafirma e revigora 

uma concepção de educação de perspectiva emancipatória, vinculada a 

um projeto histórico, às lutas e à construção social e humana de longo 

prazo. Faz isso ao se mover pelas necessidades formativas de uma 

classe portadora de futuro.  

6. Pedagogia Seus sujeitos têm exercitado o direito de pensar a pedagogia a partir de 

sua realidade específica, mas não visando somente a si mesmos: a 

totalidade importa-lhes e é mais ampla do que a pedagogia. 

7. Objeto central A escola tem sido objeto central das lutas e reflexões pedagógicas da 

EC pelo que representa no desafio de formação dos trabalhadores, 

como mediação fundamental, hoje, na apropriação e produção do 

conhecimento que lhes é necessário, mas também pelas relações 

sociais perversas que sua ausência no campo reflete e sua conquista 

confronta. 

A EC, principalmente como prática dos movimentos sociais 

camponeses, busca conjugar a luta pelo acesso à educação pública com 

a luta contra a tutela política e pedagógica do Estado (reafirma, neste 

tempo, que não deve ser o Estado o educador do povo). 

8. Educadores Os educadores são considerados sujeitos fundamentais da formulação 

pedagógica e das transformações da escola. Lutas e práticas da EC têm 

defendido a valorização do seu trabalho e uma formação específica 

nessa perspectiva. 

FONTE: ADAPTADO DE CALDART, 2012. 

 

De acordo com Caldart (2012), as características citadas definem o que é a EC, 

porém também indicam o que ela pode ser, ou seja, uma prática social que está além 

de seus limites ao expor as contradições presentes na sociedade brasileira e, ao 

confrontá-las, materializa sua razão de ser.  

Outra distinção importante é relatada por Martins (2008) e Souza (2011a), em 

relação à EC contraposta à educação no meio rural. Entendem os autores que, mais que 

uma prática educativa realizada na zona urbana, a EC é uma prática educativa que se 



100 
 

constrói a partir do local. Assim, frisar que a educação é do campo, é acentuar a 

reconstrução social desse espaço pelos seus sujeitos, fato que antecede a prática 

educativa formal, que advém do sistema público, por vezes, sem considerar a realidade 

do campo. É também atuar no embate ao defrontar-se com o modelo hegemônico, 

determinado pela sociedade capitalista e neoliberal que procura impor seus modelos de 

forma indistinta, em que a lógica de um sistema estandardizado de educação deve 

prevalecer, desconsiderando a EC que se materializa por uma relação e uma prática 

social, realizadas a partir dos interesses da sociedade, dos sujeitos sociais a quem se 

destina. 

Souza (2011a, p. 32) salienta a tese de que 

 

a concepção de Educação Rural é tão presente quanto a concepção de 

Educação do Campo que vem sendo delineada na última década no estado e 

no país. Obviamente a defesa é pela educação do campo; entretanto, não se 

pode ignorar a realidade marcante da ideologia da Educação Rural em 

muitas localidades do estado50. Para que tais realidades sejam analisadas 

cuidadosamente, é imprescindível que as iniciativas governamentais, 

estaduais e municipais interroguem as práticas arraigadas no cotidiano 

escolar e suscitem problematizações junto aos professores, para que eles 

possam gerar outra prática, na qual os sujeitos sintam-se protagonistas do 

processo social. 

 

Ainda, ao explorar os fundamentos teóricos e metodológicos da EC, verifica-se 

que esta se diferencia da educação rural que, por sua vez, foi construída na primeira 

metade do século XX, marcada pela República Velha e pelo governo de Getúlio 

Vargas, com enfoque no debate do atraso socioeconômico do Brasil e na relação do 

subdesenvolvimento com o analfabetismo. Foi organizada a partir dos estudos técnicos 

e das decisões governamentais sobre o que era importante para os povos do campo, a 

educação rural, assim, tem sua origem na esfera das políticas públicas até 1950.  

Já a EC é um processo ainda em construção por parte dos trabalhadores e tem 

como marco referencial a década de 1990 e os encontros e conferências realizados 

pelos povos do campo a partir de 1997 (SOUZA, 2011b). 

                                                           
50 O texto da autora está intitulado como A educação é do campo no estado do Paraná? (SOUZA, 

2011a). 



101 
 

Souza (2016) apresenta, em sua obra, um quadro que expõe os principais 

fundamentos que diferenciam a EC da educação rural, o qual é aqui reproduzido em 

parte, para sedimentar e enriquecer o debate sobre EC (Quadro 6). 

 

QUADRO 6 – EDUCAÇÃO DO CAMPO X EDUCAÇÃO RURAL. 

Educação do Campo  

Fundamentos 

Educação rural 

Fundamentos 

1. Vincula-se a uma concepção sociocultural 

e problematizadora do mundo e da educação. 

Coloca em evidência a disputa entre dois 

projetos para o Brasil: o projeto dos povos do 

campo e o projeto do agronegócio em grande 

escala. 

1. Vincula-se a uma concepção bancária de 

educação, que não interroga os conflitos de 

classe. 

2. Tem o homem e a mulher como sujeitos da 

história e da escola. 

2. Tem o homem do campo como sinônimo 

de atraso. Prescreve-se a educação que é 

necessária para ele. 

3. Ideologia da sustentabilidade 

socioambiental e da transformação do modo 

de produção capitalista. 

3. Ideologia do capitalismo agrário. 

4. Movimentos sociais indagam a realidade 

das escolas rurais. 

4. Governos determinam a gestão 

educacional. 

5. Movimentos sociais indagam a gestão e o 

processo pedagógico. 

5. Precariedade na implantação das escolas 

públicas. 

6. Constituição de uma esfera pública 

(governos e sociedade civil) para definição 

de políticas públicas de EC. 

6. Os municípios são responsáveis pelos anos 

iniciais do ensino fundamental entre os povos 

do campo. 

7. Articulada a um projeto de campo e um 

projeto de país. 

7. Extensão rural é um dos meios de superar 

o atraso da população do campo. 

8. Valorização do trabalho, cultura, educação 

e identidade. 

8. Preocupação em levar conhecimentos para 

o trabalhador do campo, que era considerado 

“ignorante”. 

9. Produção coletiva do conhecimento. 9. Tratamento infantilizado dos adultos nos 

projetos governamentais de educação de 

adultos. 

10. Preocupação com a formação humana. 

EC não se resume à educação escolar. 

10. Preocupação com a formação escolar. A 

educação rural resumia-se à escola e aos 

projetos de extensão rural. 

FONTE: ADAPTADO DE SOUZA, 2016. 

 

Percebe-se que esses fundamentos que diferenciam a EC da educação rural 

persistem na educação brasileira, uma vez que ambas as realidades estão presentes no 

cenário educacional do país, que ressalta a exclusão do homem do campo. Um 

exemplo que marca fortemente a dicotomia entre o urbano e o rural, que também se 

reflete na EC, vem da literatura brasileira, proporcionada pelo personagem de 

Monteiro Lobato, Jeca Tatu, da obra Urupês, lançada em 1918, que se constitui, por 

um longo tempo, como um retrato pejorativo do homem do campo na cultura 
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brasileira. Em suma, essa dicotomia ainda está presente na realidade social do país, 

refletindo-se também na educação, embora sejam consideráveis os avanços 

conquistados por meio da luta em defesa da EC nas últimas décadas. 

 

Apesar da urbanização crescente nas últimas décadas no Brasil a questão 

agrária não é coisa do passado. Em todo o Brasil a questão agrária pode ser 

encontrada em diversos territórios materiais e imateriais. Nos territórios 

materiais dos assentamentos, acampamentos, propriedades camponesas, 

grandes propriedades do agronegócio com suas monoculturas de cana, soja, 

laranja etc. Nas manifestações dos movimentos socioterritoriais camponeses 

nas estradas, cidades, rodovias, prédios públicos etc. Nos territórios 

imateriais das políticas públicas, nas metas econômicas do governo, nos 

objetivos dos partidos políticos, nas pautas dos movimentos socioterritoriais, 

nas escolas do campo e da cidade. Na universidade, nos artigos, dissertações, 

teses, livros. Nos veículos de comunicação de massa, televisão, jornais, 

revistas, etc. (CAMACHO, 2014, p. 115). 

 

Em relação à EC, também está presente a complexidade da questão agrária. 

Camacho (2014), ao abordá-la propõe um debate sobre os paradigmas e capitalismo 

agrário51, que, segundo o autor, possuem métodos distintos, uma vez que projetam 

visões de mundo diferenciadas. Para ele, esse debate científico envolve questões que já 

foram alvo de muitas reflexões: como o fim do campesinato; o paradigma da questão 

agrária, já discutido desde obras basilares, alcançando discussões atuais que se 

relacionam com a metamorfose do campesinato; o paradigma do capitalismo agrário 

ou, ainda, sua recriação na contradição, na resistência e na luta, consolidando o 

paradigma da questão agrária. 

Com o objetivo de expor de forma sintética o debate proposto pelo autor, 

elaborou-se o Quadro 7. 

 

QUADRO 7 – PARADIGMA AGRÁRIO X PARADIGMA DO CAPITALISMO AGRÁRIO. 

Agrário Capitalismo agrário 

1. O problema está na estrutura. 1. O problema está no camponês. 

2. Há resistência em relação às condições 

impostas pelo capital. 

2. Não existe conflito de classes. O camponês 

torna-se agricultor (profissão). 

3. Resistência/ruptura. 3. Integração/adaptação. 

4. EC libertadora. 4. EC empreendedora. 

                                                           
51 “A escolha de um paradigma requer que elegemos autores, conceitos e teorias. Esta é uma forma de 

se fazer uma classificação. Isto requer que façamos uma opção de termos e conceitos. Cada uma 

dessas terminologias empregadas está impregnada de valores, intencionalidades e ideologias. Por isso, 

o cerne da questão da classificação seria, então, a opção político-ideológica que fazemos, pois é esta 

opção que engendra os conceitos e a teoria” (CAMACHO, 2014, p. 113). 
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5. Campesinato/camponês: classe social, um 

modo de vida.  

5. Agricultor: moderno, eficiente, próspero e 

compatível com o mercado. O camponês é 

visto como arcaico, ineficiente, miserável e 

condenado a desaparecer. 

FONTE: ADAPTADO DE CAMACHO, 2014. 

 

Como se observa, os paradigmas agrário e do capitalismo agrário estão muito 

presentes na realidade do campo brasileiro, estabelecendo uma disputa que tenta, por 

um lado, literalmente converter o camponês em agricultor, sob o fascínio do capital, e, 

por outro, despertar nele o ideário de luta, permanência e valorização de sua condição 

social, momento em que a presença da EC é um elemento fundamental, no auxílio 

desse processo de repensar a liberdade em buscar a emancipação. 

Em relação às escolas do campo, que materializam a EC, Souza (2011a, p. 32) 

observa que elas apresentam fatores que marcam sua heterogeneidade:  

 

a) localização em áreas de assentamentos da reforma agrária, organizados no 

MST e em áreas de comunidades Quilombolas; de comunidades 

Faxinalenses; comunidades Ribeirinhas; comunidades de pequenos 

produtores; comunidades de Ilhéus, entre outras; b) acesso diferenciado dos 

professores à formação continuada e aos debates curriculares empreendidos 

pela Secretaria Estadual de Educação, pois nem todos participam do 

processo de formação continuada, ou porque são representantes das escolas, 

ou porque são professores temporários que permanecem por pouco tempo; c) 

formação dos profissionais bastante precária, haja vista que as instituições de 

Educação Superior pouco trabalham com a realidade rural e agrícola 

brasileira – particularmente os cursos de licenciatura.52 

  

Em relação à identidade da escola do campo, segundo Souza (2011a), 

destacam-se três aspectos: (i) identidade construída no contexto das lutas 

empreendidas pela sociedade civil organizada, especialmente pelos movimentos 

sociais do campo; (ii) organização do trabalho pedagógico, que valoriza trabalho, 

identidade e cultura dos povos do campo; (iii) gestão democrática da escola, com 

intensa participação da comunidade. Salienta a autora que, em relação ao trabalho 

pedagógico, há uma lógica que contrapõe a característica camponesa do Brasil, 

valorizada na escola do campo, à lógica que visualiza o território apenas urbanizado.  

                                                           
52 Tese intitulada Formação continuada de professores das escolas rurais: cursos de especialização à 

distância e contrapontos com educação do campo aborda essa questão, com foco especial na RMC 

(FARIA, 2015). 
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No tocante à escola rural, esta se caracteriza por três aspectos: (i) 

distanciamento entre os conteúdos escolares e a prática social; (ii) centralidade em 

materiais didáticos que valorizam o espaço urbano e ignoram o rural; (iii) organização 

do trabalho pedagógico marcado pelo cumprimento de tarefas e de proposições oficiais 

(SOUZA, 2011a). 

Assim, percebe-se que há distinções muito claras em relação à EC; no entanto, 

como observado por Souza (2011a), no país, seja na gestão pública estadual, seja na 

gestão pública municipal, ainda persiste certo estranhamento no trato da EC e, por 

consequência, da escola do campo e, em alguns casos, persiste a imposição do caráter 

rural a escolas reconhecidamente como do campo. 

Outro aspecto que é fundante ao analisar a EC é o envolvimento no movimento 

social, que garante o protagonismo da coletividade na luta por interesses sociais, 

demovendo, por vezes, o poder público e garantindo a vontade do movimento, da 

coletividade devidamente representada. Gohn (2011b, p. 13) demarca seu 

entendimento sobre o que são os movimentos sociais: 

 

Nós os vemos como ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que 

viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas 

demandas. Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que 

variam da simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, 

marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de 

desobediência civil, negociações etc.), até as pressões indiretas. Na 

atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes 

sociais, locais, regionais e internacionais, e utilizam-se muito dos novos 

meios de comunicação e informação, como a internet. 

  

Salienta, ainda, que os movimentos sociais pela educação estendem-se a 

questões tanto de escolas quanto gênero, etnia, nacionalidade, religiões, portadores de 

necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos humanos, 

direitos culturais, entre outros. Afirma a autora que os movimentos sociais são fontes e 

agências de produção de saber; dessa forma, o contexto escolar torna-se um importante 

espaço para a participação na educação, uma vez que a mesma gera aprendizado 

político para a participação na sociedade (GOHN, 2011a).  

Segundo Gohn (2011a), a aprendizagem não é exclusivamente escolar, 

estendendo-se para a produção de novos saberes em outros espaços, denominados 
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educação não formal. Como exemplo, pode-se citar a participação em movimentos e 

ações coletivas que geram novos saberes e aprendizagens. 

 

Há um caráter educativo nas práticas que se desenrolam no ato de participar, 

tanto para os membros da sociedade civil, como para a sociedade mais geral, 

e também para os órgãos envolvidos – quando há negociações, diálogos ou 

confrontos. Uma das premissas básicas a respeito dos movimentos sociais é: 

são fontes de inovação e matrizes geradoras de saberes. Entretanto, não se 

trata de um processo isolado, mas de caráter político-social (GOHN, 2011a, 

p. 333). 

 

Assim, a EC representa a coletividade unida em torno de ideais, que se 

confrontam com a história de dominação e desigualdade que marca de forma negativa 

o contexto social, econômico e educacional no país. A identidade construída no 

contexto das lutas empreendidas pela sociedade civil organizada, especialmente pelos 

movimentos sociais do campo; a organização do trabalho pedagógico, que valoriza 

trabalho, identidade e cultura dos povos do campo; e uma gestão democrática da 

escola, com intensa participação da comunidade (SOUZA, 2011a) demarcam a 

identidade da EC, reafirmando a busca pelo reconhecimento e transformação da 

realidade vivida pelos povos do campo.  

Nesse aspecto, a EC e a EA crítica aproximam-se, uma vez que ambas 

enfatizam a educação como processo permanente, histórico e coletivo que marca a 

ação e a reflexão, no sentido de transformar a realidade de vida. Na escola do campo, 

em que deve estar presente a EC, é plenamente possível o trabalho com a EA crítica, 

que vem a somar nos ideais da coletividade, pela mudança e transformação da 

realidade socioambiental vivida pelas comunidades do campo. 

No Quadro 8, procura-se evidenciar as proximidades entre a EA crítica e 

emancipatória e a EC, com o apoio dos autores explorados nos quadros anteriormente 

expostos nessa pesquisa. 

 

QUADRO 8 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E EMANCIPATÓRIA E EDUCAÇÃO DO 

CAMPO – APROXIMAÇÕES. 

Eixo vinculante Educação Ambiental crítica e 

emancipatória 

Educação do Campo 

Participação 

social 

1. Uma convicção de que o exercício 

da participação social e a defesa da 

cidadania são práticas indispensáveis à 

1. Suas práticas reconhecem e buscam 

trabalhar com a riqueza social e humana 

da diversidade de seus sujeitos: formas 
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democracia e à emancipação 

socioambiental. 

de trabalho, raízes e produções culturais, 

formas de luta, de resistência, de 

organização, de compreensão política, 

de modo de vida. Mas seu percurso 

assume a tensão de reafirmar no diverso, 

que é patrimônio da humanidade, que se 

almeja a unidade no confronto principal 

e na identidade de classe que objetiva 

superar, no campo e na cidade, as 

relações sociais capitalistas. 

Práxis 2. Educação como práxis e processo 

dialógico, crítico, problematizador e 

transformador das condições objetivas 

e subjetivas que formam a realidade. 

2. Os educadores são considerados 

sujeitos fundamentais da formulação 

pedagógica e das transformações da 

escola. Lutas e práticas da EC têm 

defendido a valorização do seu trabalho 

e uma formação específica nessa 

perspectiva. 

Visão 

problematizadora 

3. Busca por transformação social, o 

que engloba indivíduos, grupos e 

classes sociais, culturas e estruturas, 

como base para a construção 

democrática de “sociedades 

sustentáveis” e de novos modos de 

viver na natureza. 

3. Vincula-se a uma concepção 

sociocultural e problematizadora do 

mundo e da educação. Coloca em 

evidência a disputa entre dois projetos 

para o Brasil: o projeto dos povos do 

campo e o projeto do agronegócio em 

grande escala. 

Prática 

pedagógica 

4. Prática pedagógica crítica, 

transformadora e emancipatória. 

4. Seus sujeitos têm exercitado o direito 

de pensar a pedagogia a partir de sua 

realidade específica, mas não visando 

somente a si mesmos: a totalidade lhes 

importa e é mais ampla do que a 

pedagogia. 

Nova concepção 

de sociedade 

5. A crise ambiental é a manifestação 

da crise de uma determinada concepção 

de civilização. Sua superação depende 

do rompimento com a matriz de 

racionalidade que a produz. A 

sustentabilidade resulta do processo de 

construção coletiva de uma nova ordem 

social, que seja justa, democrática e 

ambientalmente responsável. 

5. Ideologia da sustentabilidade 

socioambiental e da transformação do 

modo de produção capitalista. 

Coletividade 6. Cada um fazer sua parte não garante 

a prevenção e a solução dos problemas 

ambientais. Isso depende da construção 

de consensos na sociedade, ou seja, de 

ação política. 

6. Assume a dimensão de pressão 

coletiva por políticas públicas mais 

abrangentes ou mesmo de embate entre 

diferentes lógicas de formulação e de 

implementação da política educacional 

brasileira. Faz isso sem deixar de ser 

luta pelo acesso à educação em cada 

local ou situação particular dos grupos 

sociais que a compõem, materialidade 

que permite a consciência coletiva do 

direito e a compreensão das razões 

sociais que o impedem. 

Espaço 

geográfico 

7. A bacia hidrográfica é uma região 

cuja geografia limita-se por um divisor 

de águas, geralmente um terreno mais 

elevado, que direciona as águas da 

7. Os povos do campo e da floresta têm 

como base de sua existência o território, 

onde reproduzem as relações sociais que 

caracterizam suas identidades e 
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chuva de uma área mais alta para outra 

mais baixa, constituindo, com os vários 

afluentes, um curso de água principal. 

Nessa região, a atividade humana pode 

refletir diretamente na qualidade e 

quantidade das águas, em razão das 

formas de uso, tipos de solo e relevo, 

vegetação local existente e 

desmatamento.  

possibilitam a permanência na terra. 

Esses grupos sociais, para se 

fortalecerem, necessitam de projetos 

políticos próprios de desenvolvimento 

socioeconômico, cultural e ambiental. A 

educação é parte essencial desse 

processo. 

FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

Conforme se verifica no Quadro 8, existe uma proximidade marcante entre 

aquilo que se propõe para uma EA crítica e emancipatória e o que a EC defende em 

seus posicionamentos, diante da realidade educacional brasileira. Os eixos vinculantes 

estabelecidos demonstram essa proximidade, não só no campo teórico, como também 

nas práticas sociais estabelecidas pela EA e, principalmente, pela EC na atualidade. 

 Assim, participação social, práxis, visão problematizadora da realidade, prática 

pedagógica, nova concepção de sociedade e valorização da coletividade acabam por 

compor um conceito que une as expectativas de quem labuta por uma EA crítica e 

emancipatória, assim como quem defende uma EC (Figura 2). O espaço que une, ou 

seja, os eixos vinculantes, estão presentes na realidade escolar que ainda carece de um 

olhar, que vislumbre as oportunidades que estão dadas na escola localizada no campo e 

em APA de manancial. Defende-se, assim, que é nesse entrelaçamento de ideias e de 

objetivos comuns, que está o diferencial em potencializar a escola como irradiadora de 

um pensar crítico da realidade que está em seu entorno, influenciando diretamente a 

formação das novas gerações que estão presentes no âmbito escolar. 
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FIGURA 2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO NA ESCOLA 

LOCALIZADA NO CAMPO, EM APA DE MANANCIAL. 

 
FONTE: O AUTOR, 2017. 

 

 

Ao olhar para a escola que tem uma realidade do campo ou que esteja 

localizada no campo, espera-se que, no trabalho pedagógico realizado, se considere 

uma abordagem de EA que se aproxime da vertente crítica e emancipatória, dada a 

condição propícia para a defesa dos ideais e da constituição de uma educação que 

renove, esclareça, emancipe e liberte o ser humano. A potencialidade de um espaço 

educador sustentável que conjugue ambos os campos do conhecimento, devidamente 

conduzido pelo trabalho pedagógico desenvolvido no sentido de dar vazão a essa 

riqueza de aspirações, pode mudar de forma indelével a visão de como os sujeitos 

percebem a vida e sua relação com a natureza. 

Assim, buscou-se explicitar o campo teórico, que traz em seu bojo as 

concepções de EA e de EC no Brasil, apresentando-se, ao final, um quadro que busca 

as aproximações que, uma vez visualizadas na prática escolar e carreadas para o 

trabalho pedagógico, ampliariam sobremaneira a forma de perceber a importância da 

escola localizada no campo e em APA de manancial. É com esse olhar que se 
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observam os locais selecionados por essa pesquisa, ou seja, escolas localizadas no 

campo, situadas em APA de manancial, nos municípios de Piraquara e São José dos 

Pinhais, na RMC. 

A EA e a EC devem estar articuladas, uma vez que o local de pesquisa propicia 

essa aproximação. Essa imbricação pode possibilitar um trabalho diferenciado para o 

público escolar, principalmente no que se refere ao pensamento crítico, emancipatório 

e problematizador da realidade, voltado para uma práxis social em que se conjuga a 

EA e a EC de forma harmônica e em defesa dos anseios maiores da coletividade. 
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4 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Esta seção aborda, inicialmente, os conceitos de Estado e política pública, pela 

importância de ambos no trato da EA e EC e, de forma geral, no que se refere à 

educação no país. A ação do governo, nas esferas federal, estadual e municipal, 

interfere diretamente na realidade escolar que se pretende investigar, porém nem 

sempre os atos demandados representam os reais interesses locais, regionais ou 

nacionais, daí a necessidade do movimento da sociedade no sentido de estabelecer 

diálogos com o governo, para que as partes interessadas sejam ouvidas no 

estabelecimento de uma política pública.  

Em seguida, é apresentada a trajetória histórica da EA e EC no Brasil, bem 

como a legislação pertinente a ambas as áreas do conhecimento que se encontram na 

escola localizada no campo e em APA de manancial, refletindo-se também, de forma 

direta, no trabalho pedagógico. 

 

4.1 ESTADO E POLÍTICA PÚBLICA 

 

Bobbio (1987), em sua obra Estado, governo e sociedade, assinala que, no 

debate atual, persiste a ideia de que a sociedade civil constitui-se como uma 

contrafação53 do Estado e fortaleceu-se sobremaneira no cotidiano, sendo necessário 

um esforço para reavivar que, por séculos, a mesma expressão foi utilizada para 

designar um conjunto de instituições e de normas, que hoje consiste no que se chama 

Estado. Dessa forma, a correspondência entre os termos “sociedade civil” e “estado” 

passa por um mal-entendido, produzido historicamente. 

 

Não se deve esquecer que societas civilis traduzia a koinonéia politiké de 

Aristóteles, uma expressão que designava a cidade como forma de 

comunidade diversa da família e a ela superior, como a organização de uma 

convivência que tinha sem dúvida os caracteres da auto-suficiência e da 

                                                           
53 Contrafação nada mais é do que a reprodução não autorizada de algo protegido pelo direito autoral 

de alguém. Por exemplo, se alguém resolve copiar e colar parte deste trabalho sem autorização ou sem 

os devidos créditos (fazendo-o parecer como se fosse de sua autoria), está cometendo contrafação 

(FUX..., 2013). 
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independência que posteriormente serão característicos do Estado em todas 

as suas formas históricas, mas que não se diferenciava ou não fora jamais 

conscientemente diferenciada da sociedade econômica subjacente, sendo a 

atividade econômica um atributo da família (donde o nome de economia que 

se dava ao governo da casa). Que o Estado fosse definido como uma forma 

de sociedade era algo que podia ser considerado ainda correto através dos 

séculos em que durou a controvérsia entre o Estado e a Igreja sobre a 

delimitação dos respectivos limites, controvérsia que foi representada de 

uma parte e de outra como um conflito entre duas sociedades, a societas 

civium e a societas fidelium. E não era algo de todo impróprio quando, com a 

doutrina do direito natural e com o contratualismo, o Estado passou a ser 

visto sobretudo em seu aspecto de associação voluntária para a defesa de 

alguns interesses preeminentes, como a defesa da vida, da propriedade, da 

liberdade. Não se deve excluir que a identificação tradicional do Estado com 

uma forma de sociedade tenha contribuído para retardar a percepção da 

distinção entre o sistema social no seu conjunto e as instituições políticas 

através das quais se exerce o domínio (Herrschaft no sentido weberiano), 

distinção que se fora cada vez mais acentuando na idade moderna com o 

desenvolvimento das relações econômicas para além do governo da casa, de 

um lado, e do aparato dos poderes públicos, de outro (BOBBIO, 1987, p. 

50). 

 

Segundo Bobbio (1986), o Estado liberal é o desígnio não só histórico, mas 

jurídico, do Estado democrático. Ambos são interdependentes de duas formas: na 

direção que vai do liberalismo à democracia, no sentido de que são necessárias certas 

liberdades para o exercício correto do poder democrático; e na direção oposta, que vai 

da democracia ao liberalismo, no sentido de que é necessário o poder democrático para 

garantir a existência e a persistência das liberdades fundamentais. Dessa forma, afirma 

o autor que é pouco provável que um Estado não liberal possa assegurar o correto 

funcionamento da democracia; de outra parte, é pouco provável que um Estado não 

democrático seja capaz de garantir as liberdades fundamentais.  

Percebe-se que, por vezes, o Estado tem um peso diferenciado, ora mais liberal, 

redundando em privações em que se privilegia somente a visão do mercado, em que o 

lucro é o grande objetivo, ora mais democrático, que investe na garantia dos direitos 

fundamentais e na busca da igualdade entre todos os cidadãos; contudo, o equilíbrio, 

um tanto quanto perseguido, pelo menos nos discursos oficiais, não se faz presente, 

materializando, então, uma luta de classes, que historicamente tornaram-se 

antagônicas, porém vivendo sob a égide do mesmo Estado. 



112 
 

Para Ianni (1987), a presença do Estado pode se materializar de várias formas, 

caracterizando-se como um aparelho administrativo das classes dominantes, mas 

também como uma expressão da sociedade total. 

 

Então esse mesmo estado que atende principalmente a determinados 

interesses, é lavado e obrigado a adotar certas medidas em favor de setores 

da sociedade que não tem capacidade de interferir na decisão do estado, ou 

cujas lutas sociais, não são suficientemente fortes; mas, com setores da 

sociedade que são bastante importantes para a preservação do todo. De modo 

que há uma dialética das partes e do todo que não pode ser perdida de vista 

se nós queremos compreender, vamos dizer, a força, o significado do estado 

numa sociedade (IANNI, 1987). 

 

O Estado, em sua matriz liberal, segundo Mendonça (2012), vinculava-se a dois 

princípios que lhe dão fundamento: seu estudo deve decorrer do direito e esse direito, 

que compõe o próprio Estado, pertence ao domínio da natureza, como os demais 

fenômenos sociais. Travou-se, ainda, um embate com a Igreja Católica, uma vez que 

os teóricos liberais buscavam transformar as ciências humanas em algo tão rigoroso e 

passível de comprovação quanto as ciências ditas exatas, sendo a matemática 

referência desse paradigma. Dessa forma, estabeleceram leis universais que, na 

química ou na biologia, por exemplo, afiançassem a repetição comprovada dos 

comportamentos humanos, em qualquer tempo e espaço. 

 

Para a matriz liberal, a sociedade era percebida como um ‘somatório’ de 

indivíduos cuja natureza se pautava por condutas egoístas e agressivas, 

gerando a noção de ‘estado (modo de estar) de natureza’, no qual os homens 

viveriam em constante barbárie e guerra, obedecendo apenas a seus instintos 

e apetites individuais indomáveis. Dessa forma, estavam fadados ao 

extermínio, uma vez que as lutas frequentes entre individualidades múltiplas 

e dotadas de distintos desejos e interesses conduziriam ao fim da espécie. 

Para conter essa tendência, somente um pacto ou contrato social – fundador 

do próprio Estado – poderia garantir, mediante a sua externalidade, os 

direitos naturais tidos como fundamentais: a vida e a propriedade. Em teoria, 

os homens abririam mão de sua liberdade e suas prerrogativas individuais 

em nome de um governante – exterior e acima deles – que refrearia as 

consequências funestas do ‘estado natural’. Essa era a explicação para o 

surgimento do chamado ‘estado (ou sociedade) civil’, o verdadeiro Estado 

político, dentro do qual os indivíduos seriam tanto ‘civilizados’ quanto 

cidadãos, sob o império do Estado e da lei (MENDONÇA, 2012, p. 350). 

 

Para Mendonça (2012), na matriz marxista, via-se a ruptura com a visão liberal, 

em que Marx e Engels posicionavam-se de forma clara contra o liberalismo, 
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questionando seus fundamentos econômicos e suas interpretações da realidade à época 

vivida. Assim, nessa matriz teórica, a sociedade não podia ser vista como um simples 

somatório de indivíduos, seja em estado de natureza, seja como derivação do contrato 

social. Os homens contavam com um processo de socialização próprio, em cada 

contexto histórico, em razão do lugar ocupado no processo de produção e trabalho. 

 

Assim, a origem do Estado reside na emergência da propriedade privada, 

quando um dado grupo social apropriou-se daquilo que a todos pertencia, 

subordinando os demais e transformando-os em força de trabalho. O Estado, 

nessa perspectiva, deriva da necessidade dos grupos de proprietários 

privados de assegurar e ocultar – por meio de leis e demais medidas 

coercitivas capazes de manter os despossuídos nessa condição, sem se 

rebelarem contra ela – tal apropriação. Logo, o que a matriz marxista 

apresenta é uma visão histórica e classista da sociedade e dos homens (que 

sempre pertencem a uma classe social), negando ter existido, em qualquer 

época histórica, individualidades soberanas em ‘estado de natureza’ ou 

mesmo algum pacto ou acordo que tenha originado o Estado. Esse emergiu 

do conjunto das relações sociais para garantir a continuidade da produção e 

reprodução de sua existência (MENDONÇA, 2012, p. 351). 

 

A concepção marxista, em sua crítica ao Estado burguês, afirmava que este 

tinha a função de assegurar e conservar a dominação e a exploração da classe 

dominante, em relação aos demais membros da sociedade. Ocorria, assim, a imposição 

de vontades, de uma cultura que acabava por se tornar hegemônica, reforçando o 

processo de alienação e desarmando a possibilidade de surgir um pensamento crítico, 

que pudesse esclarecer o real papel do Estado que se quer igualitário, para todos os 

membros da sociedade (BOTTOMORE, 2012). 

Para Gramsci, segundo Mendonça (2012), o Estado não é sujeito nem objeto, 

mas constitui-se numa relação social, no adensamento das relações presentes na 

sociedade. Assim, Gramsci recupera os conceitos marxistas clássicos, redefinindo-os, 

recriando um conceito de Estado que passa a denominar de Estado ampliado, em que 

estão incorporadas tanto a sociedade civil quanto a sociedade política, em permanente 

movimento. 

 

A sociedade civil compreende o conjunto dos agentes sociais, associados nos 

chamados aparelhos privados de hegemonia, cernes da ação política 

consciente, e organizados pelos intelectuais orgânicos de uma classe ou 

fração, visando obter determinados objetivos. Em contrapartida, a sociedade 

política engloba o conjunto de aparelhos e agências do poder público 
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propriamente dito. Qualquer alteração na correlação de forças vigente em 

uma dessas esferas repercute, forçosamente, na outra. Logo, o conceito de 

Estado ampliado transborda os limites institucionais do Estado tal como 

entendido pelo senso comum (instituições públicas), identificando as formas 

pelas quais ele integra a vida cotidiana em seus múltiplos aspectos. 

Dialeticamente, o Estado ampliado resulta das múltiplas formas de 

organização e conflito inerentes à vida social (MENDONÇA, 2012, p. 353). 

 

Saviani (2014), ao explorar o pensamento de Gramsci, expõe que o termo 

“estado” exprime a unidade dialética entre a sociedade política e a sociedade civil, ou 

seja, a união orgânica entre as funções de dominação e de hegemonia; dessa forma, no 

seio da sociedade civil, estabelece-se o consenso necessário para que a sociedade 

política seja auferida de legitimidade, eximindo-a da necessidade de recorrer à 

coerção. 

Em relação à abordagem de política pública, Baptista e Mattos (2011) relatam 

que são muitas as definições divulgadas pelo campo de análise de políticas no século 

XX e todas elas, de certo modo, refletem um entendimento de política que a restringe 

ao aparato governamental. 

Segundo Homercher (2012), as políticas públicas são ações do Estado, que têm 

como objetivo a modificação de uma determinada situação fática na sociedade.  

 

São ações estatais porque o sujeito ativo, seja no âmbito de planejamento, 

seja no de coordenação, é o Estado, ainda que a execução possa ser delegada 

a entes colaboradores da própria sociedade civil – ONGs. Seu objetivo é 

sempre modificativo de determinada situação fática na sociedade. Logo, toda 

política pública é determinada por um objetivo, o qual, tratando-se de uma 

intervenção do Estado, possui um resultado a ser alcançado, que, de resto, 

não pode ser outro que o atendimento de uma finalidade pública (interesse 

público) mensurável, ou seja, aferível materialmente (HOMERCHER, 2012, 

p. 161).  

 

Para Serafim e Dias (2011), elas são concebidas como o resultado de inter-

relações e interdependências entre várias instituições, grupos de interesses e indivíduos 

que conformam uma rede de influência mútua, em que as hierarquias reais nem sempre 

são as que formalmente se estabelecem.  

 

As relações que imprimem o padrão da interação entre Estado e sociedade 

são muito mais complexas do que essas concepções usualmente colocam. 

São dinâmicas, pois estão sempre em transformação, de acordo com os 
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processos mais amplos de cada momento histórico. Dependem das 

particularidades de cada país ou região, podendo assumir diversas formas 

específicas. Desdobram-se, por fim, atravessando as relações entre as esferas 

federativas (federal, estadual e municipal) e entre os canais da relação 

Estado-sociedade (funcional, material e político) (SERAFIM; DIAS, 2011, 

p. 313). 

 

Ainda, consoante Souza (2007), que apresenta um estudo de referência em 

relação à política pública, esta nasce como área do conhecimento e disciplina 

acadêmica nos Estados Unidos, que, de forma diferenciada da tradição europeia, na 

qual se estudavam os Estados e suas instituições, surge no meio acadêmico, sem 

estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando a dar 

ênfase nos estudos sobre a produção dos governos. Segundo a autora, os fundadores da 

área de políticas públicas são H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton, sendo 

que Laswell introduziu a expressão “policy analysis” (análise de política pública) 

ainda nos anos 1930, conciliando conhecimento científico e acadêmico com a 

produção empírica entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo. 

Para ela, não existe uma única nem melhor definição sobre o que seja política 

pública: 

 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 

analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980) como 

um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 

Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades 

dos governos, que agem diretamente ou por delegação, e que influenciam a 

vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como 

‘o que o governo escolhe fazer ou não fazer’. A definição mais conhecida 

continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política 

pública implicam responder as seguintes questões: quem ganha o quê, por 

quê e que diferença faz. Já a definição mais clássica é atribuída a Lowi, 

Apud, Rezende (2004: 13): política pública é ‘uma regra formulada por 

alguma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, 

alterar, regular, o comportamento individual ou coletivo através do uso de 

sanções positivas ou negativas’ (SOUZA, 2007, p. 68). 

 

Souza (2007) afirma que se pode resumir o conceito de política pública como o 

campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou 

analisá-la e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. A 

formulação de políticas públicas constitui o estágio em que governos democráticos 

traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que irão 
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produzir resultados ou mudanças no mundo real. No Quadro 9, apresentam-se os 

principais elementos da política pública, com base no texto da autora. 

 

QUADRO 9 – ELEMENTOS PRINCIPAIS DA POLÍTICA PÚBLICA. 

FONTE: ADAPTADO DE SOUZA, 2007. 

 

Uma distinção importante é trazida por Souza (2007), no que se refere à política 

pública e política social. Para a autora, as políticas públicas concentram-se no processo 

e em responder questões como “por que” e “como”, enquanto as políticas sociais têm o 

processo como pano de fundo, uma vez que seu foco está nas consequências da 

política, ou seja, o que a política faz ou fez. Em relação à pesquisa, ressalta que essa 

distinção tem maiores implicações, uma vez que os estudos sobre políticas públicas 

não têm foco no conteúdo substantivo destas; em razão disso, seu objeto não assume 

um papel fundamental e qualquer produção do governo, em qualquer setor, pode ser 

tomada como ilustração do processo. Os estudos sobre política social, de forma 

contrária ao de política pública, são demarcados pelo objeto desta, com foco nas 

questões que ela busca resolver, nos problemas da área e seus resultados. 

Para Meny e Thoenig (1992, p. 46, tradução nossa), existem modelos teóricos 

que possibilitam conhecer melhor as políticas públicas, sendo os três grupos 

principais: 

 

O primeiro, centrado em uma abordagem ‘social’ favorece o pluralismo 

social e individual, e só concebe o Estado, a partir de uma perspectiva 

Política pública 

- Permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz. 

- Envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada nos 

governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, visto que os 

informais são também importantes. 

- É abrangente e não se limita a leis e regras. 

- É uma ação intencional, com objetivos a ser alcançados.  

- Embora tenha impactos em curto prazo, é uma política de longo prazo. 

- Envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica 

também implementação, execução e avaliação. 

- Estudos sobre política pública propriamente dita focalizam processos, atores e a 

constituição de regras, distinguindo-se dos estudos sobre política social, cujo 

foco está nas consequências e nos resultados da política.  
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funcionalista, como uma janela no comando de demandas sociais; um 

segundo grupo de teorias, ao contrário, insiste em atribuir ao Estado o 

estatuto de instrumento de uma classe ou grupos específicos. De acordo com 

esse ponto de vista, o Estado tem apenas uma autonomia marginal, e 

representa os interesses do capital (teorias neomarxistas) ou burocratas ou 

especialistas que controlam a partir de dentro (teorias neoweberianas); 

Finalmente, um terceiro conjunto que intenta encontrar um meio-termo, a 

dedicar a interpretar os saldos e os desequilíbrios que existem entre o Estado 

e a sociedade que as políticas públicas permitam traduzir. 

Neocorporativismo, neoinstitucionalismo, políticas comunitárias são 

variantes da mesma preocupação; ou seja, a dupla rejeição do racionalismo e 

de um economicismo de uma sociedade que depende de um Estado, por sua 

vez, cativo de uma minoria. No entanto, mesmo por causa de sua posição 

intermediária, encontrar algo mais de nuances neste grupo de teorias, 

algumas das quais estão flertando com o paradigma pluralista, enquanto 

outros se assemelham, em muitos aspectos, ao modelo neomarxista.54 

 

Apresentado o conceito de política pública, por várias vertentes, bem como a 

distinção entre ela e a política social e a contribuição de modelos teóricos que ampliam 

a visão sobre política pública, concebe-se, entretanto, que na sociedade capitalista da 

atualidade impõe-se um movimento específico a elas. No caso do Brasil, pelo seu 

histórico de dominação monárquica, oligárquica e autoritária e de um movimento 

democrático recente, é de se esperar que a vontade de uma minoria, que se coloca no 

papel do Estado, ainda tencione impor sua forma de pensar e governar, ocasião em que 

urge o movimento da coletividade, para lembrar que o que deve prevalecer, a 

princípio, é o modelo democrático. Apresenta-se, em seguida, a trajetória da EA e da 

política pública, assim como da EC. 

 

4.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL – HISTÓRIA E POLÍTICA 

 
                                                           
54 Texto original: “El primero, centrado en un enfoque ‘social’, privilegia al individuo y el pluralismo 

social, y sólo concibe el Estado, desde una perspectiva funcionalista, como una ventanilla encargada 

de atender las demandas sociales; Un segundo grupo de teorías, al contrario, insiste en atribuir al 

Estado la condición de instrumento al servicio de una clase o de grupos específicos. Según esta 

óptica, el Estado dispone sólo de una autonomía marginal, ya represente los intereses del capital 

(teorías neomarxistas) o los de burócratas o expertos que lo controlan desde su interior (teorías 

neoweberianas); Finalmente, un tercer conjunto intenta encontrar un camino intermedio, dedicandose 

a interpretar los equilibrios y desequilibrios que se establecen entre el Estado y la sociedad y que las 

políticas públicas permiten traducir. Neocorporativismo, neoinstitucionalismo, policy communities 

constituyen variantes de una misma preocupación; es decir, el doble rechazo de um racionalismo 

economicista y de una sociedad que depende de un Estado, a su vez, cautivo de una minoría. Sin 

embargo, por el hecho mismo de su posición intermedia, encontramos algo más que matices en este 

grupo de teorías, algunas de las cuales flirtean con el paradigma pluralista, mientras que otras se 

asemejan, en muchos aspectos, al modelo neomarxista” (MENY; THOENIG, 1992, p. 46). 
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A EA apresenta uma trajetória histórica, apresentada em documentos oficiais, 

trabalhos acadêmicos, artigos científicos e jornalísticos. Retoma-se, por meio do 

Apêndice E, esse breve histórico, que de forma resumida expõe uma parcela da 

historicidade que envolve a EA em uma versão global, que se reflete, por sua vez, no 

pensar sobre ela no Brasil. Dele, destacam-se: 

a) 1974: Seminário de EA, em Jammi, Finlândia, ocasião em que foram 

fixados os princípios de EA; acordou-se também que a EA permite atingir o 

objetivo da proteção ambiental e definiu-se que ela não deve ser encarada 

com um ramo científico ou uma disciplina de estudos em separado, mas, 

sim, como educação integral e permanente. 

b) 1975: Seminário em Belgrado, capital da Sérvia, momento em que 

especialistas da educação e representantes dos países membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU)/Unesco reuniram-se para definir os 

rumos da EA. Na Carta de Belgrado, definiu-se a estrutura e os princípios 

básicos da EA, identificando-se o crescimento econômico com controle 

ambiental como o conteúdo da nova ética global. 

c) 1977: 1º Congresso Mundial de EA, em Tbilissi, capital da Geórgia, em que 

ocorreu a divulgação de trabalhos realizados em vários países vinculados à 

ONU e Unesco sobre EA, seguindo acordos estabelecidos em Estocolmo e 

Belgrado. No fim, elaborou-se a Declaração da Conferência 

Intergovernamental sobre EA, com 41 recomendações ao Estados-membros. 

d) 1987: divulgação do Relatório da Comissão Brundtland, Nosso futuro 

comum, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, chefiada pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland. Segundo esse relatório, uma série de medidas deve ser tomada 

pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. 

e) 1992: Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio 92), no Rio de Janeiro, que teve como principal 

objetivo retomar, contextualizar e ampliar princípios e recomendações 

relativos ao meio ambiente. No fim do evento, foram divulgados o Relatório 
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da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Carta da 

Terra e a Agenda 21. 

f) 2002: a Assembleia Geral das Nações Unidas, durante sua 57ª sessão, 

estabeleceu a Resolução nº 254, em que se declarou o ano de 2005 como o 

início da “Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, 

depositando-se na Unesco a responsabilidade pela implementação da 

iniciativa. 

g) 2005: na XII Jornada Pedagógica de EA da Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental (ASPEA), foi criada a Rede Lusófona de Educação 

Ambiental, que passou a reunir educadores ambientais brasileiros, 

portugueses e de outras nacionalidades de língua portuguesa. 

Com isso, percebe-se que há um empenho mundial pela melhoria das condições 

do planeta, diante do caos trazido pelo progresso da humanidade; essa mesma 

humanidade propõe-se a adotar medidas importantes para reverter esse quadro de 

exploração e degradação da natureza, sendo a EA um dos caminhos, talvez o único, no 

sentido de mudar concepções, olhares e percepções a respeito da relação homem-

natureza, um caminho difícil dentro de uma lógica em que o consumo desenfreado, em 

todos os sentidos, compromete a própria relação entre os seres humanos. 

No Brasil, de igual forma, tem-se um processo histórico que marca a presença 

da EA no país, apresentado de forma sintetizada no Apêndice E, com destaque para os 

seguintes eventos: 

a) 1973: criou-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), no âmbito 

do Ministério do Interior, que, entre outras atividades, inicia alguns 

trabalhos em EA. 

b) 1977: a disciplina Ciências Ambientais passou a ser obrigatória nos cursos 

de Engenharia. 

c) 1978: ocorreu a criação de cursos voltados para as questões ambientais em 

várias universidades brasileiras. 

d) 1978: nos cursos de Engenharia Sanitária, inseriram-se as disciplinas 

Saneamento Básico e Saneamento Ambiental. 
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e) 1979: o MEC e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 

publicaram o documento Ecologia: uma proposta para o ensino de 1º e 2º 

graus. 

f) 1981: foi instituída a Lei nº 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

g) 1984: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) apresentou uma 

resolução que estabelece as diretrizes para a EA, porém essa medida não foi 

levada à frente pelo governo da época. 

h) 1987: o MEC aprovou o Parecer nº 226, do conselheiro Arnaldo Niskier, 

sobre a necessidade de inclusão da EA nos currículos escolares do primeiro 

e segundo graus. 

i) 1988: foi promulgada a nova Constituição Brasileira, que, em seu art. 225, 

inciso VI, destaca a necessidade de “promover a Educação Ambiental em 

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

meio ambiente” (BRASIL, 1988); para o cumprimento dos preceitos 

constitucionais, leis federais, decretos, constituições estaduais e leis 

municipais, determina a obrigatoriedade da EA. 

j) 1991: por meio da Portaria MEC nº 678, resolveu-se que todos os currículos, 

nos diversos níveis de ensino, devem contemplar conteúdos de EA. 

k) 1992: na Rio 92, ocorreu a participação das ONGs do Brasil no Fórum de 

ONGs e na redação do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis, ocasião em que se destacou o papel da EA na construção da 

cidadania ambiental. 

l) 1994: ocorreu a criação do curso de Mestrado em Educação Ambiental na 

FURG. 

m) 1994: foi aprovado o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), 

com a participação do Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, MEC, Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério da Cultura. 

n) 1996: foram instituídos os novos parâmetros curriculares do MEC, nos quais 

está presente a EA como tema transversal do currículo. 
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o) 1999: foi aprovada a Lei nº 9.597, que institui a Política Nacional de EA e 

foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA).  

p) 2004: foi oficializado o Grupo de Trabalho em EA da ANPED. 

q) 2012: foi publicada a Resolução nº 2, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EA. 

Da mesma forma que se vê no cenário global, no Brasil, a EA caminhou a 

passos largos para sua presença em definitivo no campo educacional. Embora ainda 

com dificuldades muito claras de implantação teórica e prática no currículo escolar da 

educação básica e no ensino superior, faz-se presente, fortalecendo-se dia a dia no 

cenário educacional, sinalizando que, por um lado, há muito trabalho, principalmente 

no que tange à formação de professores, e, por outro, ainda são necessários esforços 

para o convencimento destes, para abordar a EA em todos os níveis e modalidades da 

educação no país. 

Ambos os históricos denotam, também, uma evolução da política pública, que, 

ao perceber os apelos da sociedade devidamente organizada, ocorre no sentido de 

atendê-los, pelo menos em parte. Assim, a política pública é um instrumento que, 

como afirma Souza (2007), põe o governo em ação e/ou possibilita analisar as ações 

desse governo, propondo ou não mudanças necessárias. Para Loureiro (2009, p. 39),  

 

uma Educação Ambiental que assume seu caráter político exige a 

problematização da realidade, a crítica e autocrítica permanente, a 

construção dialógica e democrática de alternativas, posicionamento e 

intervenção na esfera pública e um conhecimento complexo da totalidade 

socioambiental. 

  

Percebe-se que, para os fins que se almejam, pensando em uma sociedade 

democrática e que caminhe para um equilíbrio socioambiental, há a necessidade de 

análise constante das ações do Estado e o engajamento da sociedade para, se 

necessário, ampliar ou redirecionar suas ações. 

Morales (2009), ao analisar a política pública, entende que, com a publicação da 

Lei nº 9.795/1999, que instituiu a Política Nacional de EA, houve um grande impulso 

para as questões ambientais no território brasileiro, reafirmando-se no texto legal um 

caráter integrador e sistêmico da EA. No entanto,  
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apenas em 2002 há a regulamentação da Lei nº 9795/99 e do órgão Gestor da 

Política Pública Nacional de Educação Ambiental, que definem as bases para 

sua execução. Aqui, fica explícito que a educação ambiental é ainda muito 

inconsistente no ambiente político, dependendo do interesse de cada 

representante político e partidário vigente no âmbito nacional (MORALES, 

2009, p. 46). 

  

Fica, então, notória a importância do movimento, da união de esforços da 

sociedade ou, pelo menos, de parcela desta, para reivindicar ações do Estado no 

sentido de melhor encaminhar os anseios por uma EA. Quintas55 (2000 apud 

LOUREIRO, 2012b) reforça a ideia de que, ao favorecer o direito democrático da 

sociedade na elaboração e execução de políticas públicas, que venham a interferir no 

ambiente e em empreendimentos que possam alterar as condições do território, que é 

comum a todos, o Estado assegura uma condição necessária e vital à vida humana.  

Na visão de Loureiro (2011), a EA adquire projeção no âmbito social e o devido 

reconhecimento público na década de 1990, no Brasil, mesmo figurando de forma 

substancial na Carta Constitucional de 1988, em que lhe é dedicado um capítulo 

específico. No mesmo raciocínio, afirma o autor que ocorre, assim, uma busca por 

coerência por meio de princípios e sua implementação em condições alinhadas com as 

diretrizes mundiais já estabelecidas, como, por exemplo, ProNEA, em 1994; os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1996; a Conferência Nacional de EA, em 

1997; e a Política Nacional de EA, implementada pela Lei nº 9.795/1999. 

 

Em termos genéricos e conceituais, a educação é essencialmente política, 

pois político é o espaço de atuação humana em que nos formamos e 

moldamos as características objetivas que nos cercam. Uma das graves 

falhas dos processos educativos denominados ‘temáticos’ ou ‘transversais’ 

(Educação Sexual, Educação em Saúde, etc.), que reproduz na Educação 

Ambiental, é a falta de significado da dimensão política em educação. Esse 

fato se verifica se observarmos que a atuação dos educadores vem tomando 

as iniciativas educacionais ambientalistas, limitados à instrumentalização e à 

sensibilização para a problemática ecológica, mecanismo de promoção de 

um capitalismo que busca se afirmar como verde e universal em seu 

processo de reprodução, ignorando-se, assim, seus limites e paradoxos na 

viabilização de sociedade sustentável (LOUREIRO, 2011, p. 74, grifo do 

autor). 

 

                                                           
55 QUINTAS, J.S. (Org.). Pensando e praticando a educação ambiental na gestão do meio ambiente. 

Brasília: IBAMA, 2000. 
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Segundo Saito (2012), a Política Nacional de EA é resultante de um longo 

processo de conflitos dentro do Estado e da sociedade, expressando, dessa forma, em 

função do momento histórico, uma concepção de ambiente e sociedade, dentro das 

possibilidades que a realidade brasileira permite. Nos seus fundamentos, o autor 

identifica quatro desafios de grande ordem para a EA no Brasil, a saber: (i) busca de 

uma sociedade democrática e socialmente justa; (ii) desvelamento das condições de 

opressão social; (iii) prática de uma ação transformadora intencional; (iv) necessidade 

contínua de busca do conhecimento. Os desafios propostos são interdependentes e de 

grande amplitude, uma vez que são condições presentes na realidade brasileira, com a 

ausência ainda, para muitos, de uma sociedade realmente democrática e igualitária 

expressa nos índices que demarcam a pobreza no país. 

A opressão social ainda está presente no cotidiano das grandes cidades, que 

demarcam espaços, até então coletivos, para determinadas classes sociais, favorecendo 

todos os tipos de preconceito. A prática de uma ação transformadora e intencional é 

pouco percebida, porém a escola é um ponto fundamental para esse protagonismo, 

despertado nas futuras gerações, com a necessidade de contínua busca de 

conhecimento, firmada como princípio básico da EA na Lei nº 9.795/1999, da seguinte 

forma: a garantia da continuidade e permanência do processo educativo e a 

permanente avaliação crítica do processo (BRASIL, 1999). Assim, percebe-se que os 

desafios propostos estão presentes e materializam-se dia a dia no contexto político, 

econômico, social e, até mesmo, educacional56, reforçando a ideia de que há a 

necessidade de um grande empenho, principalmente da educação, no sentido de 

desvelar essa realidade para as futuras gerações, impulsionando-as para a busca do 

conhecimento, que pode, aos poucos, vencer os desafios presentes. 

  

                                                           
56 O efeito do atraso escolar também pode ser observado entre os jovens de 15 a 17 anos de idade que 

estavam fora da escola. No Brasil, em 2015, 15,0% dos jovens dessa faixa etária não estudavam, 

totalizando cerca de 1,6 milhão de jovens. Entre aqueles que haviam evadido a escola precocemente 

sem terminar o ensino médio (1,3 milhão de jovens), 61,4% abandonaram a escola sem concluir o 

ensino fundamental, 22,1% concluíram o ensino fundamental e 16,4% tinham ensino médio 

incompleto. Isso significa que a maioria sequer estava apta a ingressar no ensino médio (61,4%), 

evidenciando que parte significativa da evasão escolar dessa faixa etária ocorre em etapas que 

antecedem esse nível (IBGE, 2016). 
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A Educação Ambiental tem a responsabilidade de formar cidadãos e cidadãs 

do Brasil e do mundo que saibam que a natureza-projeto somente poderá se 

tornar realidade pela política. E se essa está sendo desvirtuada, pertence à 

nova geração de lhe devolver a natureza de ferramenta voltada a construir no 

planeta solidariedade, liberdade, igualdade, cuidado, carinho, humildade 

(LEROY; PACHECO, 2006, p. 68). 

 

A política de EA é manifestada de forma geral pelo aparato legal, que se 

estende a todos os estados da federação, sendo recepcionada também no estado do 

Paraná, no qual, por meio de ações imbuídas no sentido de fortalecer uma política 

estadual de EA, levou à conclusão de uma deliberação57 por parte do Conselho 

Estadual de Educação, que instituiu normas complementares às Diretrizes Nacionais 

para a EA, destinadas às instituições de ensino públicas e privadas que atuam nos 

níveis e modalidades do sistema estadual de ensino do estado. No mesmo raciocínio, o 

governo do estado aprovou a Lei nº 17.505/2013, que instituiu a Política Estadual de 

EA e o Sistema de EA, também em consonância com os princípios e objetivos da 

Política Nacional de EA e do ProNEA. O 

  

texto desta Deliberação Estadual expressa avanços importantes em relação 

ao estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ao considerar que a 

educação ambiental deve buscar o cuidado e conservação das comunidades 

de vida, como sujeitos de direto, visando: à integração da educação 

ambiental formal e não formal, a partir da Lei da Política Estadual de 

Educação Ambiental; a territorialidade da bacia hidrográfica para integração 

das ações de política pública; a articulação de ações entre a educação básica 

e ensino superior; fortalecimento do papel da escola; participação e controle 

social no monitoramento dos resultados das políticas públicas; constituição 

de redes socioambientais para divulgação e socialização de ações (ROSA; 

CARNIATTO, 2015, p. 347). 

            

Importa destacar o aspecto da integração mencionado na deliberação estadual, 

fato que reforça a ideia de que as ações por políticas públicas não ocorrem de forma 

solitária, mas de forma unificada, pela ação em conjunto dos vários sujeitos envolvidos 

dentro do espaço territorial delimitado pela bacia hidrográfica58, principalmente 

daqueles que representam as instituições de ensino. 

                                                           
57 Deliberação nº 04/2013 (PARANÁ, 2013a). 
58 “Em síntese, o uso da  bacia hidrográfica (BH) como unidade de gerenciamento da paisagem é mais 

eficaz porque: (i) no âmbito local, é mais factível a aplicação de uma abordagem que compatibilize o 

desenvolvimento econômico e social com a proteção dos ecossistemas naturais, considerando as 

interdependências com as esferas globais; (ii) o gerenciamento da BH permite a democratização das 
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No texto da deliberação, destaca-se, no Capítulo II, “Dos objetivos da Educação 

Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, para a Educação Básica e 

Superior”, o § 3º, que define as funções do coletivo da bacia hidrográfica como: 

 

I – Articular regionalmente a representação dos Comitês Escolares de 

Educação Ambiental, por Bacia Hidrográfica, território onde se processam 

todas as ações humanas relativas às suas modificações (naturais e 

antrópicas), e que permitem a análise qualitativa e quantitativa dos fluxos de 

matéria e energia, a fim de que os impactos ambientais sejam minimizados; 

II – promover o diálogo e a integração das ações realizadas pelos Comitês 

Escolares de Educação Ambiental e demais representatividades dos 

segmentos sociais, públicos e privados, no âmbito da bacia hidrográfica; III - 

contribuir para a articulação e interface entre as ações do Grupo Gestor 

SEED/SETI de Educação Ambiental e os Comitês Escolares de Educação 

Ambiental; IV - acompanhar, integrar e monitorar os resultados das ações da 

Educação Ambiental e de políticas públicas que expressem a melhoria das 

condições socioambientais no território da bacia hidrográfica (PARANÁ, 

2013a). 

 

Merece o devido destaque também, na mesma deliberação, no Capítulo III, 

“Das dimensões da Educação Ambiental”, a afirmação que a EA tem como base três 

dimensões (Figura 3): o espaço físico, a gestão democrática e a organização curricular, 

seguindo o preconizado em âmbito federal relativo a escolas sustentáveis (BRASIL, 

2012). Essa condição, segundo o documento já mencionado, deve ser alcançada pelas 

instituições de ensino superior e de educação básica no estado do Paraná em curto, 

médio e longo prazo (PARANÁ, 2013a).  

 

  

                                                                                                                                                                                     
decisões, congregando as autoridades, os planejadores e os usuários (privados e públicos) bem como 

os representantes da comunidade (associações sócio profissionais, de proteção ambiental, de 

moradores etc.), e (iii) permite a obtenção do equilíbrio financeiro pela combinação dos investimentos 

públicos (geralmente fragmentários e insuficientes, pois o custo das medidas para conservação dos 

recursos hídricos é alto) e a aplicação dos princípios usuário-pagador e poluidor-pagador, segundo os 

quais os usuários pagam taxas proporcionais aos usos, estabelecendo-se, assim, diversas categorias de 

usuários” (SCHIAVETTI; CAMARGO, 2002, p. 20).  
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FIGURA 3 – CURRÍCULO, GESTÃO E ESPAÇO FÍSICO NA ESCOLA SUSTENTÁVEL.  

 
FONTE: BRASIL, 2012, p. 13. 

 

Percebe-se que há um cenário que apresenta muitas conquistas para a EA, tanto 

no âmbito federal quanto nos cenários estaduais; no caso do estado do Paraná, vê-se 

que houve um esforço para a implementação de uma política de EA, com o somatório 

de vários segmentos (ROSA; CARNIATTO, 2015), que culminou nos documentos já 

elencados, norteadores da política de EA no estado. Contudo, como salienta Torales 

(2013, p. 15) poder-se-ia  

 

[...] concluir que a ação dos professores é imperativa para o processo de 

inserção da Educação Ambiental no âmbito escolar, visto que sua prática 

profissional comporta situações problemáticas, que exigem o 

estabelecimento constante de posições e enfrentamentos de forças e de 

poder, que reproduzem as mesmas características da dinâmica social. Esses 

processos decisórios cotidianos caracterizam a própria identidade 

profissional dos docentes, considerando que esta é consequente da interação 

entre processos internos e externos que determinam e/ou influem em sua 

socialização, sem desconsiderar, a inerência da capacidade de agir e refletir 

sobre própria ação, em analogia ao fazer docente e suas circunstâncias.  
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Assim, em relação à política de EA, no Brasil e, de forma específica, no estado 

do Paraná, existem avanços significativos conquistados, porém é perceptível que esses 

avanços materializam-se em políticas municipais de EA, em práticas objetivas nas 

instituições de ensino superior e de educação básica e, principalmente, na ação 

daqueles que estão à frente da gestão escolar e da sala de aula. 

 

4.3 EDUCAÇÃO DO CAMPO – HISTÓRIA E POLÍTICA 

 

Em relação à história da EC no Brasil, esta é exposta de forma resumida, no 

sentido de expressar, além de sua historicidade, a contradição que envolve a luta de 

parcela expressiva da sociedade brasileira pelo direito à educação, que, por um lado, é 

cláusula fundamental em discursos e documentos que marcam a história da educação 

do país, de forma a garantir esse direito básico a qualquer ser humano, e, por outro, 

apresenta um cenário de reivindicações sociais, entre elas a educação, que marcam de 

forma indelével a realidade social do país59. 

Os sujeitos da 

  

educação do campo conseguiram suas conquistas numa perspectiva 

operacional de ‘baixo para cima’, no entanto, é intrínseco ao movimento 

interno do capital e dos interesses das classes dominantes incorporar as 

                                                           
59 “Dois Brasis totalmente distintos. É o que mostram os dados do Censo Escolar 2014 no que diz 

respeito à infraestrutura das escolas urbanas e rurais do país. No quesito saneamento básico, o abismo 

é enorme. Os números revelam, por exemplo, que 70% das escolas da área urbana contam com esgoto 

encanado, ante 5% das rurais. Como não contam com rede de esgoto, 80% das escolas rurais 

dependem de fossas. Mas o que chama a atenção é que 15% não têm nenhum tipo de estrutura para 

lidar com os resíduos. Além disso, enquanto 94% das escolas urbanas possuem conexão com uma rede 

de água, só 27% das rurais contam com a ligação. O restante depende de poços artesianos, cacimbas 

ou fontes naturais. E o mais preocupante: 14% têm serviço de água inexistente” (REIS; MORENO, 

2015). “Dados fornecidos pela Coordenação Geral de Políticas de Educação do Campo da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (CGPEC/SECADI, 2015) revelam 

que até 2007 havia 2.388 escolas no campo no estado do Paraná: 1 federal, 24 privadas, 447 estaduais 

e 1.916 municipais. No ano de 2014, o conjunto de escolas era composto por: 1 federal, 10 

particulares, 422 estaduais e 990 municipais. O fechamento das escolas rurais é um dos pontos mais 

debatidos entre autores que discutem a realidade escolar dos povos do campo. Ao lado do debate está 

o processo de nucleação de escolas, a dualidade administrativa e as classes e escolas multisseriadas. A 

política de nucleação de escolas (e fechamento) tem sido norteada pelo fator ‘custo-benefício’ em 

educação. Entretanto, consideramos que esse fator não é apenas secundário de interferência na política 

educacional. O fator principal tem sido o avanço do capital, via atividades de agronegócio, 

monocultura com alta tecnologia, ao lado de frágeis políticas econômicas voltadas à agricultura 

familiar camponesa, que dificultam a permanência e trabalho dos povos do campo em seus territórios” 

(PALUDO; SOUZA; BELTRAME, 2015, p. 305).  
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críticas que lhes são feitas, desvirtuá-las de direcionamento, ‘camuflá-las’ 

perante a opinião pública e incorporá-las em sua lógica de funcionamento. 

Esse é o risco ao debatermos a educação do campo, isto é, ou atrelamos ao 

debate a perversidade e desigualdade do atual modelo agrário hegemônico 

em uma perspectiva de superação baseada nos  saberes e na cultura 

camponesa, ou desenvolvemos tese e discursos que embora possam parecer 

inclusivos servem para subalternidade dos camponeses perante sua 

metamorfose em agricultores familiares e, dessa forma, atenderem aos 

objetivos de acumulação e lucro dos grandes grupos privados nacionais e 

internacionais (ROSSI, 2014, p. 43-44). 

  

Nesse cenário marcado por conflitos e lutas por políticas públicas que melhor 

atendam às populações do campo, com uma historicidade que marca esse trajeto, 

representada de forma resumida no Apêndice F, resulta em reconhecimento e 

atendimento por parte do Estado de algumas das reivindicações dos povos do campo. 

A EC, como se vê nas Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do 

Campo (Resolução CNE/CEB nº 1/2002), nas Diretrizes Complementares, Normas e 

Princípios para o Desenvolvimento de Políticas Públicas de Atendimento da Educação 

Básica do Campo (Resolução CNE/CEB nº 2/2008) e na implantação da política de EC 

e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) (Decreto nº 

7.352/2010), consolida-se na realidade educacional do Brasil. 

Para o coletivo que estava no III Seminário Nacional do Fórum de Educação do 

Campo (FONEC),  

 

na educação do campo, consideramos que esta íltima década constitui-se 

num período exitoso no que se refere à legitimação e à institucionalização do 

direito à educação dos camponeses, tais como o Decreto da Educação do 

Campo; o Procampo – Licenciatura em Educação do Campo e o 

Pronacampo. Ademais destes programas, o Pronera e seus resultados 

demonstram que vivemos uma década de avanços (FONEC, 2015, p. 3). 

  

No decreto que estabelece a política de EC e o Pronera, art. 1º, § 1º, destaca-se 

a quem se destina o que se entende por populações do campo. Nesse sentido, a EC 

 

destina-se à ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior 

às populações do campo, e será desenvolvida pela União em regime de 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo 

com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o 

disposto neste Decreto. Populações do campo: os agricultores familiares, os 

extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e 

acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os 
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quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que 

produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no 

meio rural (BRASIL, 2010). 

 

Destaca-se ainda, no mesmo texto legal, a definição proposta para a escola do 

campo, ou seja, a escola localizada em área rural60 ou aquela situada em área urbana, 

desde que atenda predominantemente a populações do campo, com um projeto 

político-pedagógico específico, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Também é garantida a oferta de formação inicial e continuada de 

profissionais da educação, infraestrutura, transporte escolar, materiais e livros 

didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados 

ao projeto político-pedagógico e em conformidade com a realidade local e a 

diversidade das populações do campo (BRASIL, 2010). 

Importa salientar que, no estado do Paraná61, em 2006, foram publicadas as 

Diretrizes Curriculares da EC, em gestão de governo que marcou por um bom 

relacionamento com os movimentos sociais e implementou políticas públicas no 

sentido de atender às demandas de várias segmentos da sociedade, entre eles a EC. A 

diretriz estadual acompanhou o contido nas Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo, de âmbito federal, e ampliou ainda mais a abordagem 

da EC, no debate educacional na rede estadual e municipal dos 399 municípios que 

compõem o território paranaense. 

No entanto, mesmo diante de um aparato legal e de uma política pública 

instituída, que reconhece e reafirma a necessidade de uma EC, existem pensamentos 

                                                           
60 Segundo o IBGE (2017a), a classificação da situação do domicílio é urbana ou rural, segundo sua 

área de localização, e tem por base a legislação vigente por ocasião da realização do Censo 

Demográfico de 1991. Como situação urbana, consideram-se as áreas correspondentes às cidades 

(sedes municipais), às vilas (sedes distritais) e às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda 

a área situada fora desses limites. Esse critério é também utilizado na classificação da população 

urbana e rural.  
61 A luta e resistência camponesa fizeram do Paraná, segundo dados do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), um estado com 327 assentamentos, sendo que apenas 17% 

destes estão em condição de consolidados, 19% estão em processo de consolidação e os demais (64%) 

ainda têm um longo caminho a percorrer. Com 18.771 famílias, os assentamentos rurais teriam, 

aproximadamente, 75 mil pessoas em 428.070,59 ha (4.280,70 km²). Este dado ratifca o crescimento 

da luta camponesa no estado, nos últimos vinte anos, uma vez que em 1994 registravam-se 2.434 

pessoas assentadas. Relatório de Pesquisa - II Pesquisa Nacional sobre educação na Reforma Agrária: 

pesquisa qualitativa no estado do Paraná – IPEA.  

Disponível em: < http://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28250>. 

Acesso em: 02 mai. 2017. 
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contrários que defendem a implementação da lógica de produção e consumo da 

sociedade capitalista, na qual não há espaço para a presença do homem do campo, 

visto ainda como símbolo do atraso intelectual e tecnológico, fora de sintonia com a 

realidade avassaladora do meio urbano.  Segundo Caldart (2012, p. 262-263), pela 

lógica do modelo dominante,  

 

é a educação rural e não a Educação do Campo, que deve retornar à agenda 

do Estado, reciclada pelas novas demandas de preparação de mão de obra 

para os processos de modernização e expansão das relações capitalistas na 

agricultura, demandas que não necessitam de um sistema público de 

educação no campo. Porém, isso é confrontado pela pressão articulada que 

movimentos de trabalhadores camponeses continuam a fazer a partir de 

outras demandas e na direção de outro projeto. Entretanto, como defender a 

educação dos camponeses sem confrontar a lógica da agricultura capitalista 

que prevê sua eliminação social e mesmo física? Como pensar em políticas 

de educação no campo ao mesmo tempo em que se projeta um campo com 

cada vez menos gente? E ainda, como admitir como sujeitos propositores de 

políticas públicas movimentos sociais criminalizados pelo mesmo Estado 

que deve instituir essas políticas?  

 

Em razão dessa realidade de conflito, nas indagações propostas pela autora, 

ainda latentes, vê-se a grande mobilização de um coletivo62 em defesa da EC, além da 

presença dos movimentos sociais, que fortalecem ainda mais a defesa dos direitos, 

que, em teoria, já estariam assegurados. Contudo, persiste também o preconceito em 

relação aos povos do campo, sendo a condição de desigualdade social63 notória, como 

também o desconhecimento sobre a realidade da EC e, ainda, o descaso com os 

investimentos públicos direcionados pela política pública a essa realidade no território 

brasileiro, condições que constituem um quadro que exige constante mobilização em 

defesa da EC. Souza (2012b, p. 2), exemplificando o quadro descrito, relata que 

 

a partir de 2011 o estado do Paraná adentra num processo político de 

‘desmonte’ da educação do campo, mediante o falso discurso político da 

continuidade das ações do governo anterior e do diálogo com os movimentos 

                                                           
62 Um exemplo desse coletivo reunido ocorreu no VI Seminário Nacional das Licenciaturas em 

Educação do Campo, realizado em Brasília, em setembro de 2016, em que estavam presentes 150 

representantes de 38 cursos de Licenciatura em Educação do Campo de 30 universidades (uma 

estadual, 27 federais e uma autarquia) e um instituto federal (FONEC, 2016).  
63 Segundo o relatório Síntese de indicadores sociais (IBGE, 2016), os serviços de abastecimento de 

água e coleta de lixo conseguem obter alguma penetração nas áreas rurais, atingindo pouco mais de 

um terço dos domicílios, porém o serviço de esgotamento sanitário tem presença bastante restrita no 

meio rural, não chegando nem mesmo a um décimo dos domicílios particulares permanentes rurais. 
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sociais. Foram divulgados editais que valorizam o vínculo do profissional 

com a escola do campo e a sua formação, especialização em educação do 

campo. Entretanto, essa política não vai ao encontro das iniciativas de 

formação continuada no estado. Os professores têm buscado 

desesperadamente o acesso a cursos de especialização, em grande parte 

efetivados pelas instituições privadas que investem na especialização lato 

sensu.  

  

Assim, embora todo um panorama político que sinaliza para uma harmoniosa 

existência da EC, reconhecida pela sociedade em sua importância para a preservação 

da cultura do homem e da mulher do campo, valorizada pelo Estado em todas as suas 

instâncias, no sentido de repasse de recursos que possibilitem uma infraestrutura digna 

à escola do campo, verifica-se que, na realidade, constitui um cenário de conflitos, 

com o debate incessante não só por melhores condições, mas para manter as 

conquistas já alcançadas64 pelo coletivo, que age e reage por melhores políticas 

públicas para a EC. 

Não obstante os antagonismos vividos, é importante destacar que o movimento 

social continua a manifestar-se no sentido de provocar a ação do Estado, para 

demandas ainda não resolvidas historicamente no país, como é o caso da EC. No 

manifesto das Educadoras e dos Educadores da Reforma Agrária ao Povo Brasileiro, 

resultante do 1º Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – 

Homenagem aos educadores Paulo Freire e Chê Guevara, em 1997, em Brasília, 

defendeu-se uma identidade própria para as escolas do meio rural, com um projeto 

político pedagógico voltado às novas formas de desenvolvimento do campo, com base 

na justiça social, cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na valorização 

da cultura camponesa. 

Nos compromissos e desafios postulados ao final da Conferência Nacional Por 

uma Educação do Campo, ocorrida em 1998, em Luiziânia, destaca-se que a escola é 

um dos espaços para antecipar, pela vivência e correção fraterna, as relações entre os 

seres humanos que cultivem a cooperação, a solidariedade, o sentido de justiça, e o 

                                                           
64 Um dos exemplos mais recentes é o fechamento de escolas do campo: “A preocupação com o 

fechamento de escolas do campo norteou o debate. Conforme dados apresentados pela educadora 

Juliane Ribeiro, nos últimos anos foram fechadas 13 escolas estaduais e 335 municipais no estado 

gaúcho. No mesmo período, 67 mil alunos estavam distribuídos em 657 escolas estaduais e 128 mil 

alunos em 1611 escolas municipais” (MST, 2016b). Segundo o MST (2015), “apenas em 2014, mais 

4.084 escolas do campo fecharam suas portas. Se pegarmos os últimos 15 anos, essa quantidade salta 

para mais de 37 mil unidades educacionais a menos no meio rural”. 
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zelo pela natureza. Na II Conferência Nacional Por uma Educação do Campo, também 

ocorrida em Luziânia, em 2004, na Declaração Final, entre outros pontos importantes 

defende-se a luta por uma educação que ajude a fortalecer um projeto popular de 

agricultura que valorize e transforme a agricultura familiar – camponesa, e que se 

integre na construção social de um outro projeto de desenvolvimento sustentável de 

campo e de país. 

Em 2012, o Fórum Nacional de Educação do Campo – FONEC, emitiu um 

documento intitulado Notas para análise do momento atual da Educação do Campo, 

que foi sistematizado pelos Membros do FONEC: Antônio Munarim, Eliene Novaes 

Rocha, Mônica Castagna Molina e Roseli Salete Caldart. Salienta-se no documento 

que o fato material que motivou os debates do Seminário, foi o lançamento do 

Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO65). Ao final do 

documento apresentam-se linhas de ação do movimento, diante dos compromissos e 

desafios elencados, dos quais destaca-se o desenvolvimento e ampliação de iniciativas 

que permitam aprofundar e socializar de forma ampla a compreensão do quadro atual 

do capitalismo, da economia brasileira, do confronto de paradigmas na agricultura, das 

contradições presentes, analisando-se de uma forma geral as condições do movimento 

dos trabalhadores organizados e não organizados no país, diante do quadro à época. 

Em 2013, entre os dias 13 e 14 de junho ocorreu a Oficina de planejamento do 

FONEC, com a presença de um grupo de trabalho constituído por 68 participantes: 38 

representantes dos movimentos sociais e sindicais do campo; 17 de instituições 

públicas universitárias; 09 secretarias de estado da educação; 02 representantes da 

frente parlamentar mista de Educação do Campo; 01 representante da UNICEF; 01 

representante da UNDIME; 01 profissional servidor do MEC; 01 profissional servidor 

do MDA. Conforme ainda o Relatório Síntese das conclusões e proposições, a Oficina 

de Planejamento teve como objetivo elaborar propostas concretas de ação para o 

próprio FONEC, na sua composição nacional e nos estados, bem como, munir o 

Movimento Nacional de Educação do Campo de propostas e condições de 

                                                           
65 O PRONACAMPO -  Conjunto de ações articuladas que asseguram a melhoria do ensino nas redes 

existentes, bem como, a formação dos professores, produção de material didático específico, acesso e 

recuperação da infraestrutura e qualidade da educação no campo em todas as etapas e modalidades - 

Decreto nº 7.352/2010. Disponível em: <http://pronacampo.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 mai. 2017. 
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reivindicação e diálogo junto aos órgãos públicos responsáveis pela projeção e 

implementação de políticas demandadas. Nas questões gerais e encaminhamentos 

finais do Relatório, destacam-se a construção de escolas de Ensino Médio do e no 

campo, a defesa dos princípios da Educação do Campo e a necessária ampliação dos 

recursos públicos e a articulação com outros movimentos por Educação. 

No ano de 2015, ocorreu o III Seminário Nacional do Fórum Nacional de 

Educação do Campo (FONEC), no Distrito Federal, entre os dias 26 e 28 de agosto. 

Em seu Documento Final, registra-se a participação de um total de 114 pessoas, que 

representaram os movimentos sociais e sindicais do campo, os Centros Familiares de 

Formação por Alternância, as Pastorais Sociais, os Centros Acadêmicos dos Cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo, professores e Professoras representando um 

conjunto de Universidades. Um dos principais objetivos do Seminário foi analisar o 

contexto da Educação do Campo, na relação com os determinantes sociais 

fundamentais da conjuntura nacional e atual e a política educacional em andamento no 

país. Ao final do documento foram elencados um total de 11 desafios/proposições, das 

quais destaca-se a articulação das lutas da Educação do Campo, com as lutas gerais da 

classe trabalhadora e outros fóruns e espaços de participação, e proposição de políticas 

públicas – agroecologia, economia solidária, soberania alimentar, defesa da escola 

pública. 

No mesmo ano de 2015, entre os dias 21 e 25 de setembro, na cidade de 

Luiziânia, GO, ocorreu o II Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da 

Reforma Agrária e ao final do evento, foi divulgado o Manifesto das Educadoras e dos 

Educadores da Reforma Agrária, que de forma inicial apresenta uma análise da 

realidade atual do país e ao final, registram-se os compromissos de luta e construção 

com um total de 15 itens, dos quais destacam-se: trabalhar pela agroecologia como 

matriz tecnológica, produção de conhecimento e desenvolvimento de uma agricultura 

a partir dos princípios da agro biodiversidade e da soberania alimentar dos territórios; 

seguir  na construção de uma escola ligada à vida das pessoas, que tome o trabalho 

socialmente produtivo, a luta social, a organização coletiva, a cultura e a História 

como matrizes organizadoras do ambiente educativo da escola, com participação da 

comunidade e auto-organização de educandos e educandas e de educadores e 
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educadoras e participar das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação 

por condições dignas de trabalho, valorização profissional e formação adequada. 

Nesse cenário, Arroyo (2006) apresenta argumentações vitais para a reflexão 

acerca da EC, seus avanços e desafios ainda presentes, destacando de início (104-116), 

o primeiro ponto: a urgência de pesquisar as desigualdades históricas sofridas pelos 

povos do campo, uma temática que ainda está presente na realidade do campo no 

Brasil, principalmente ao se considerar, conforme o próprio autor destaca, que “a 

modernidade não alterou as desigualdades, mas aprofundou-as e está aprofundando-

as”. O segundo ponto destacado é a necessidade de conhecer a nova dinâmica do 

campo; os novos sujeitos do campo; os movimentos sociais do campo; as lutas, as 

tensões, os paradoxos, os paradigmas em contradição. Dessa forma, o autor mostra a 

importância de vencer a letargia, que, por vezes, marca ainda a estrutura da EC, uma 

vez que, na contramão do processo, está a lógica capitalista, que se apropria dos 

espaços não disputados, impondo seu modelo com novos formatos, que culminam por 

persuadir os desatentos, com inéditas formas de alienação. Cabe então reforçar, cada 

vez mais, a importância da escola do campo e seu papel junto à comunidade, para que 

essa mesma comunidade, devidamente esclarecida, seja a primeira a defender a 

permanência dessa escola.  

Em relação ao terceiro ponto, o autor destaca a importância de dar centralidade 

às pesquisas, à construção dos sistemas educativos e da escola do campo, vinculados à 

construção dos próprios sujeitos da educação, com destaque para a infância, a 

adolescência e a juventude do campo, fases fundamentais de desenvolvimento que, por 

vezes, acabam por ser englobadas, não se permitindo pensá-las de forma separada 

umas das outras e valorizar, em cada fase, a importância de constituir um sujeito por 

meio da EC. Quanto ao quarto ponto, ressalta a importância de pesquisar a tradição 

camponesa, que é também uma matriz formadora e proporciona uma cosmovisão 

muito própria dos homens e mulheres do campo, que, se não for mantida, perde seu 

espaço para as matrizes formadoras que se instalam por meio de um novo currículo, as 

quais, de forma muito pensada, aos poucos, desfazem as tradições do passado e 

impõem os domínios do presente, na lógica da sociedade do capital (ARROYO, 2006). 
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No quinto ponto, é referendada a tecnologia, que passa a estar acessível à 

comunidade escolar do campo, mas deve ser usada para aprofundamento dos estudos, 

propiciando um melhor aproveitamento dos saberes já produzidos pela humanidade em 

prol do povo do campo. No sexto ponto, o autor defende a importância de pesquisar a 

construção da organização do próprio sistema escolar, conhecendo-o de forma 

aprofundada, em suas vantagens e fraquezas, considerando, também nesse pensar, a 

lógica da produção camponesa, a lógica da terra ou a lógica do tempo da natureza, 

com o objetivo de referendar um sistema próprio, pensado para o povo do campo, 

valorizando-o, sem estar na condição de aceitar aquilo que sobra do meio urbano ou, 

ainda, como local subjugado onde qualquer “coisa” serve (ARROYO, 2006). 

Assim, percebe-se que a EC percorreu um caminho difícil até os dias atuais, 

principalmente em razão de todo um contexto histórico de domínio do latifúndio, 

desde as capitanias hereditárias à Constituição da Mandioca, do Período Regencial à 

República Velha e desta à Ditadura Militar, condição que, por sua vez, gerou uma 

classe social que se apoderou de forma decisiva do contexto político do Estado, 

panorama ainda presente na atualidade, que fustiga o homem e a mulher do campo, sua 

cultura, seus valores, suas tradições. Para fazer frente a isso, há que se manter um 

coletivo atento às políticas públicas, pressionando no sentido de garantir os direitos já 

conquistados e em busca de novas garantias para as futuras gerações, por meio de uma 

EC. Essa prontidão faz-se necessária em razão de que as 

 
informações e pesquisas de campo relativas aos últimos trinta anos mostram 

alguns dados que repetem o padrão da ocupação de terras no país: grilagem 

de terras públicas no Piauí; envolvimento de órgãos e agentes públicos 

(juízes de comarca) e privados (cartórios de registro de imóveis) na 

grilagem; expulsão e/ou deslocamento de populações que há muito são 

moradoras da região e que utilizam, de forma comunitária, terras próximas 

às fontes de água para produção de subsistência15. Em resumo, as 

populações tradicionais em primeiro lugar, mas também camponeses 

assentados, entre outros, são considerados obstáculo à expansão da 

agricultura empresarial e do mercado de terras. Embora a ‘economia do 

agronegócio’, como já foi indicado, tenha origem na ‘modernização 

conservadora’ dos governos militares, ela se reestrutura a partir dos anos 

2000 diretamente ligada à expansão mundial das commodities. De 1999 a 

2012, o Brasil passou de US$ 50 bilhões a US$ 250 bilhões em exportações 

de produtos primários, enquanto os manufaturados diminuíram 

proporcionalmente. Para os analistas, existe uma diferença essencial entre o 

período que vai de 1995 a 2002 e o que começa em 2003: aqui o apoio 
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financeiro oficial e as estratégias para consolidar a hegemonia do 

agronegócio adquiriram uma nova amplitude (LOUREIRO, 2016, p.128). 

 

Mesmo diante de um quadro, a princípio, favorável aos movimentos sociais, 

como foi o momento vivido no governo anterior, existem outros interesses em jogo, 

denotando, haja vista a pouca sensibilização de parlamentares, a importância da 

mobilização de segmentos da sociedade, em defesa da EC, da EA e da própria 

democracia, uma vez que direitos e garantias historicamente garantidos passam a estar 

ameaçados pelos ímpetos maiores do capital. 

Colocado o debate sobre política pública, política pública em EA e EC e sua 

historicidade, percebe-se que ambas têm como ponto culminante a educação, e nesta, 

como fase germinal, a educação básica, principalmente os anos iniciais da formação do 

cidadão e da cidadã, condição que ocorre na esfera dos municípios brasileiros. Assim, 

destaca-se que todo o debate sobre políticas públicas e seus resultados deve 

materializar-se na escola pública localizada no campo, em relação à EA e à EC, o que 

passa a exigir de todos os demais níveis e modalidades educacionais um critério mais 

aprimorado de formação – formação continuada e permanente –, bem como uma maior 

responsabilidade perante a missão de educar, transformar e emancipar homens e 

mulheres que futuramente não só valorizem as conquistas alcançadas, mas busquem de 

forma coletiva o aprimoramento socioambiental, elevando a condição humana a novos 

patamares societários. 

Na próxima seção apresenta-se o percurso metodológico desta pesquisa, 

explicitando também sua dimensão exploratória, que contribuiu sobremaneira para a 

realização da investigação. Também é abordado o debate sobre metropolização, 

território e ruralidade, que possibilita uma análise da formação da RMC e seus 

municípios, particularmente Piraquara e São José dos Pinhais, além dos conceitos de 

bacia hidrográfica e APAs de manancial, fundamentais para a análise do trabalho 

pedagógico realizado nas escolas localizadas no campo selecionadas para a pesquisa. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

  

Nesta seção demonstra-se o percurso metodológico da pesquisa, que teve seu 

início com o levantamento das teses e dissertações que apresentam proximidade com 

seu tema e problema, tendo-se deparado com poucos trabalhos acadêmicos similares 

ao desta pesquisa. Este estudo foi relevante por mostrar pesquisas já levadas a termo, 

mesmo que com certo distanciamento do estudo empreendido e, ainda, por demonstrar 

sua relevância para o debate da EA na perspectiva a que esta investigação propõe-se.  

Passada a dimensão exploratória, apresentam-se a caracterização e a opção 

metodológica que permeiam esta pesquisa, direcionando o aporte teórico e as reflexões 

necessárias quando da análise dos dados. Assim, são explorados: a caracterização da 

RMC e seus municípios; a metropolização e o território; a bacia hidrográfica; as 

APAs; e as escolas localizadas no campo. 

Com o objetivo de aproximar-se do sujeito da pesquisa (coordenador 

pedagógico) e do trabalho que desenvolve, com um olhar específico para a dimensão 

ambiental do trabalho pedagógico no estabelecimento escolar, foram realizadas visitas 

às escolas, além da observação e entrevista semiestruturada, que carrearam dados 

importantes ao processo de análise e composição do concreto real. 

  

5.1 DIMENSÃO EXPLORATÓRIA DA PESQUISA 

 

Na medida em que ocorriam as orientações, o aprofundamento da pesquisa e a 

participação em eventos acadêmicos com foco em EA e EC66, com apresentação de 

trabalhos relativos à proposta de pesquisa, houve uma aproximação e definição do seu 

contexto, da problemática a ser investigada, do sujeito e do objeto, dos objetivos a ser 

alcançados e da constituição da tese. Em função do contato com a realidade a ser 

                                                           
66 2014: ReNEA (Uruguai); estágio de docência na UTP, curso de Pedagogia, disciplina Educação do 

Campo; V Congresso Brasileiro de Formação de Professores – Faculdade Cenecista de Campo Largo 

(Facecla); ANPED-Sul; ANPUH-PR; Red de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política 

Educativa (ReLePe); Seminário Curitiba de EA; EDEA (FURG). 2015: ANPPAS 2015; Congresso 

Internacional de História; XV EPEA; EDEA (FURG); Educere; II Seminário Curitiba de EA; 

Perspectivas do Ensino de História (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG); Simpósio 

Nacional de História (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC/ANPUH); V SEB (Unicamp); e 

Congresso Internacional Uninter – Conhecimento, Inovação e Sustentabilidade (CONCIS). 
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pesquisada, todas as definições até então obtidas passaram e ainda estão em condição 

latente, em função das respostas obtidas na aproximação do contexto, sujeito e objeto 

da pesquisa, pela própria natureza dinâmica da realidade que os cerca. 

Uma série de visitas foi realizada no sentido de obter informações relevantes 

para a pesquisa; dessa forma, estabeleceu-se contato com a Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba (COMEC), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Secretaria 

de Estado da Educação (SEED), Núcleo Norte de Educação e Ministério Público (MP) 

– Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio 

Ambiente (CAOPMA). No CAOPMA67, foi contatado o Sr. Ednei Bueno do 

Nascimento, membro da equipe técnico-administrativa do setor que, pelos 

conhecimentos sobre o histórico da estruturação das bacias hidrográficas e APAs de 

manancial no estado do Paraná e, em especial, na RMC, foi entrevistado (Apêndice 

G), enriquecendo sobremaneira esta pesquisa. 

Outro encaminhamento importante deu-se com o contato com as Secretarias de 

Educação dos municípios da RMC inseridos em APAs de manancial, conforme a 

Figura 4 e os quadros constantes do Apêndice C68, no sentido de obter informações 

sobre as escolas localizadas no campo e inseridas em APA de manancial. Esse contato 

foi facilitado em razão da aproximação das Secretarias de Educação com o 

Obeduc/UTP69.  

 

                                                           
67 Mais informações no site: http://www.meioambiente.mppr.mp.br/. 
68 Quadros descritivos das APAs da RMC e escolas localizadas no campo. 
69 Participam do projeto de pesquisa intitulado “Estudo da realidade das escolas do campo na Região 

Sul do Brasil: alfabetização, letramento e formação de professores”, que constitui Núcleo em Rede 

vinculado ao Obeduc, programa fruto de parceria entre a Capes, o Inep e a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), instituído, no ano de 2006, por meio do 

Decreto Presidencial nº 5.803. A UTP é integrante do Núcleo em Rede com a Universidade Federal de 

Pelotas e sob a coordenação geral da UFSC. O Obeduc tem o propósito de intensificar a articulação 

entre as atividades da pós-graduação stricto sensu, das licenciaturas e das escolas de educação básica, 

estimulando a produção acadêmica e a formação contínua dos profissionais da educação (UTP, 2015). 
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FIGURA 4 – ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA RMC. 

 
FONTE: COMEC, 2017a. 

 

As placas de sinalização de mananciais (Figuras 5 a 8) representam uma união 

de esforços por parte do MP/CAOPMA, Companhia de Saneamento do Paraná 

(Sanepar), Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) e Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no sentido de proteger os 

mananciais que abastecem as cidades do Paraná e estão próximos às rodovias federais 

e estaduais, com intensa circulação de cargas perigosas que, em caso de acidente, 

podem contaminá-los. 
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FIGURA 5 – PLACA INDICATIVA DE APA – BR 116, NA RMC. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

A placa da Figura 5 localiza-se na BR 116, antigo Contorno Leste, na RMC, 

com destaque para a sinalização de APA de manancial, bem como do telefone de 

contato para o usuário da rodovia, em caso de acidente. O objetivo do projeto 

Sinalização de Mananciais70, instituído no estado do Paraná, é alertar os motoristas que 

transportam produtos perigosos, passíveis de contaminar os cursos d’água. Para os fins 

deste projeto, considera-se que estes motoristas são treinados e sabem que, nesses 

trechos, é necessário reduzir a velocidade; ainda, em caso de acidente, os condutores 

conhecem as providências que devem tomar.  

                                                           
70 O projeto é uma iniciativa da Sanepar, em parceria com as concessionárias de rodovias, o DER e o 

DNIT (PARANÁ, 2012). As placas de sinalização de mananciais estão de acordo com a 

regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2014). 
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FIGURA 6 – PLACA INDICATIVA DE INÍCIO DA APA DO PIRAQUARA – BR 116, NA RMC. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

A placa da Figura 6 também se localiza na BR 116, antigo Contorno Leste, na 

RMC, com destaque para a sinalização do início da APA Estadual do Piraquara. 
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FIGURA 7 – PLACA INDICATIVA DO FIM DA APA DO PIRAQUARA – BR 116, NA RMC. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

A placa da Figura 7 também se localiza na BR 116, antigo Contorno Leste, na 

RMC, com destaque para a sinalização do fim da APA Estadual do Piraquara. 
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FIGURA 8 – PLACA INDICATIVA DE ÁREA DE MANANCIAL EM PIRAQUARA – 

ABASTECIMENTO DE CURITIBA. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

A placa da Figura 8 foi localizada a poucos metros da represa do Piraquara II, 

no município de Piraquara, quando do deslocamento para visita à Escola Carmela 

Dutra, situada a menos de um quilômetro da represa. Importante notar que a 

sinalização é antiga, porém orienta os cidadãos do município sobre a área de 

manancial e sua importância para o abastecimento de Curitiba. 

Cabe destacar que o contato com as Secretarias de Educação dos municípios foi 

muito amistoso e enriquecedor, não só pelas informações recebidas, mas pela interação 

com realidades diferenciadas, seja no trato das questões que envolvem a EC e a EA, 

seja no conhecimento sobre essas áreas do conhecimento por parte dos colaboradores. 

Ademais, ressalta-se que, ao tratar da EC na RMC, a designação de escolas 

localizadas no campo – e não escolas do campo – é adotada pelo Obeduc/UTP. Nesse 

sentido, segundo Souza (2011a), em razão das pesquisas já realizadas sobre a prática 

educativa e os movimentos sociais do campo, permanece uma dupla realidade 

pedagógica das escolas localizadas no campo, entre o paradigma da educação rural e 

da EC. 
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Apesar disso, verifica-se que as políticas educacionais e as práticas escolares 

priorizam conteúdos distantes da prática social dos sujeitos que estão na 

escola, materiais didáticos que valorizam as relações urbanas e colocam 

os povos do campo em posições inferiores. Constata-se que a maioria das 

Secretarias Municipais de Educação não teve acesso ao debate e nem à 

produção do conhecimento da educação do campo; da mesma forma, os 

professores indicam que pela primeira vez têm podido estudar textos que os 

inquietam a respeito do campo, trabalho e diversidade de povos (SOUZA; 

FONTANA; MARCOCCIA, 2012, p. 97). 

 

A dimensão exploratória da pesquisa que, segundo Moreira e Caleffe (2008), é 

desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma visão geral de tipo aproximativo, do 

fenômeno em estudo, propiciou também uma maior clareza da realidade que se 

pretende investigar, assim como do seu sujeito e objeto. Nesta fase, também se obteve 

uma aproximação, sobretudo da EA, potencializada pelas atividades de pesquisa 

desenvolvidas no âmbito da UTP, que se somaram ao conhecimento da realidade a ser 

pesquisada, a partir da visita às instituições oficiais que trabalham diretamente com a 

EA, na RMC, e, principalmente, às instituições educacionais, Secretarias Municipais 

de Educação e escolas da RMC. 

Como já informado, destaca-se a entrevista realizada com o Sr. Ednei Bueno do 

Nascimento (Apêndice G), a qual foi muito elucidativa no sentido de conhecer uma 

visão sobre a trajetória de implantação das APAs de manancial na RMC, bem como 

sobre o conceito de bacia hidrográfica e, ainda, a EA. 

Engenheiro agrônomo e membro da equipe técnico-administrativa do 

CAOPMA, atua na função a cerca de três anos. Em suas respostas, detalhadas e 

elucidativas, esclareceu o histórico de formação e, em sua opinião, a função das APAs 

na RMC, ou seja, “um instrumento de gestão territorial e que tem como objetivo 

manter a qualidade das águas da região de Curitiba”. Também salientou que as APAs 

têm a função primordial de proteção dos mananciais e da qualidade da água, em razão 

da densidade populacional de Curitiba e RMC, que se expande a cada dia, com a 

previsão de vários mananciais futuros, como é o caso, por exemplo, da APA do 

Miringuava. 

Em relação à bacia hidrográfica, ressaltou que, para o debate em relação ao 

meio ambiente, seu conceito como unidade de planejamento proporciona, inclusive, 
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um direcionamento dos recursos advindos do Banco Mundial. Como salientou, a 

“água é o melhor indicador de qualidade de uma bacia hidrográfica; se a água está 

ruim, o sistema não está bom”. Acrescentou, ainda, suas preocupações em relação ao 

problema do uso dos agrotóxicos no estado do Paraná, que 

 

hoje é um dos maiores usuários e o Brasil hoje atinge números loucos no 

uso de agrotóxicos e nós não temos ainda muita metodologia e estudos para 

verificar os resíduos de agrotóxicos que estão em determinados rios no 

estado do Paraná. Aqui na região de Curitiba temos um problema na bacia 

do Passaúna; agora vamos aumentar esse problema com a entrada no 

sistema Miringuava, de São José dos Pinhais, mas, no interior do Paraná, o 

problema é muito mais sério. 

 

O entrevistado acrescentou suas opiniões sobre o debate entre o urbano e o rural 

entendendo-o como um “cenário de guerra”, em razão dos vários interesses em questão e, 

principalmente, da expansão do tecido urbano, que se aproxima do rural, porém sem o devido 

cuidado, principalmente em relação aos poluentes presentes na realidade do rural. Na 

atualidade, o conflito acontece 

 

[...] quando a cidade cresce para cima das zonas rurais e quando não se 

respeita a política do uso do solo; então, nós temos uma norma, por 

exemplo, uma norma ambiental que tem uma base legal em que é proibido o 

uso do agrotóxico a duzentos e cinquenta metros de igrejas, residências, 

postos de saúde, escolas e tal [...]. Bom, na medida em que você tem um 

loteamento localizado na área rural e que encosta numa área de produção 

de alimentos, como milho, soja, batata, que é o caso [...] da região de 

Curitiba, você tem esse conflito. Então você tem uma população que está 

crescendo, que está vivendo sobre o que está sendo influenciado pelo uso do 

agrotóxico, pelo uso de máquinas agrícolas, pela poluição aérea, o pó. A 

área agrícola é uma área de dinâmica econômica; você planta, você colhe e 

isso produz impacto ambiental. Então, a população que mora nessas regiões 

está constantemente sendo impactada [...]. 

 

Assim, o conflito urbano e rural é real e ocorre na RMC, como também em outras 

metrópoles do país, fortalecendo a ideia de uma política ambiental presente, por meio de 

instrumentos que potencializam não só a educação, como também a fiscalização, seja no 

campo, com o uso abusivo de agrotóxicos, seja na cidade, com a expansão irresponsável de 

áreas urbanas que se aproximam de grandes plantações e invadem fundos de vale, encostas e 

margens dos rios, expondo a vida de milhares de pessoas ao risco de vida. 

Em relação às APAs e sua aceitação pelos municípios, nascimento acrescentou que é 

uma relação de antagonismos, uma vez que a APA não é aceita como instrumento de gestão, 
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principalmente devido aos problemas já relatados entre o urbano e o rural; mesmo com o 

recebimento de milhões de reais do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) Ecológico, muitos gestores não veem a preocupação com a água como 

uma prioridade, pelo processo de distribuição que ocorre na RMC, dinamizado pela Sanepar. 

Nesse contexto, o entrevistado salientou a importância da EA, presente em todos os 

níveis e modalidades da educação, para a formação de um cidadão com a consciência da 

relevância de sua relação com o meio ambiente e a natureza que o cerca e da qual também é 

parte. 

 

Agora, se o pesquisador, doutor formado com recurso público, com 

mestrado fora do Brasil, doutorado fora do Brasil, desenvolve um trabalho 

de ponta, mas que não tem incutido nele, dentro dele, conceitos básicos de 

educação ambiental, você não vai conseguir convencê-lo, com todo esse 

cabedal de conhecimento, da importância da educação ambiental. Ele teria 

que, lá na sua formação, entender essa relação com o meio ambiente.  

 

As contribuições da entrevista de Nascimento enriqueceram ainda mais a coleta 

de dados da pesquisa em sua fase exploratória, proporcionando condição de escolha 

das APAs de manancial (Figura 4) a serem investigadas, ou seja, a APA do Piraquara e 

a futura APA do Miringuava, que possuem em seu território escolas localizadas no 

campo. 

A APA de manancial do Piraquara abrange quase a totalidade desse município, 

o que exige esforços da gestão municipal no sentido de preservar os mananciais, que 

abastecem com água potável a RMC. A futura APA de manancial do Miringuava ainda 

está em processo lento de urbanização, em razão da distância do centro da cidade, 

acentuando assim as características rurais da região. Também possui uma escola 

denominada pela Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais como “do 

campo”. Ainda em São José dos Pinhais, está localizada a APA de manancial do 

Pequeno, que abrange parte do município, porém, nos contatos realizados com a 

Secretaria de Educação, houve a informação de que as escolas municipais próximas a 

ela estão localizadas em bairros completamente urbanizados, distanciando-se, dessa 

forma, a possibilidade de abordagem para esta pesquisa. 
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Em relação à seleção das escolas a serem pesquisadas71, dado o problema de 

pesquisa proposto, em ambas as APAs, atual e futura, estão presentes escolas 

localizadas no campo. Dessa forma, foram selecionadas as três escolas do município 

de Piraquara definidas nessa condição pela Secretaria de Educação do município e 

uma escola do município de São José dos Pinhais, também localizada no campo, 

possibilitando analisar se há articulação entre a tendência crítica de EA e a concepção 

de EC no trabalho do coordenador pedagógico de escola pública localizada no campo, 

que é o objetivo geral desta pesquisa, em duas realidades municipais aparentemente 

diferenciadas, mas com muitas características em comum.  

Em resumo, a pesquisa exploratória serviu ao seu objetivo, desvelando, em 

parte, a realidade que se propõe pesquisar, e aproximou o pesquisador do objeto e do 

sujeito da investigação. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

  

Esta pesquisa tem caráter bibliográfico, em razão do suporte teórico em livros, 

teses, dissertações e artigos científicos produzidos tanto sobre a EA quanto a EC, além 

daqueles que tratam de assuntos que tangenciam este estudo e, de forma específica, da 

metodologia da pesquisa. 

Soma-se seu caráter documental, uma vez que os documentos oficiais, de 

órgãos governamentais e instituições, e aqueles chamados não oficiais, que 

representam a coletividade por meio de atas e manifestos, proporcionam o 

conhecimento da realidade social e seu movimento histórico, vitais para a pesquisa. 

Ainda, segue a metodologia da pesquisa qualitativa que, segundo Gatti e André 

(2010), empreende uma interpretação em lugar da mensuração, procura a descoberta 

em vez de apenas constatar, assumindo que fatos e valores estão relacionados, 

tornando-se inaceitável uma postura neutra do investigador.  

 

O uso dos métodos qualitativos trouxe grande e variada contribuição ao 

avanço do conhecimento em Educação, permitindo melhor compreensão dos 

processos escolares de aprendizagem, de relações, dos processos 

                                                           
71 Apêndices C e D. 
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institucionais e culturais, de socialização e sociabilidade, do cotidiano 

escolar em suas múltiplas implicações, das formas de mudança e resiliência 

presentes nas ações educativas (GATTI; ANDRÉ, 2010, p. 34). 

 

Salientam Gatti e André (2010), que a contribuição dos métodos qualitativos 

permite a incorporação de posturas investigativas mais flexíveis entre os pesquisadores 

em educação; a constatação de que, para compreender e interpretar boa parte das 

questões que se apresentam na área educacional é necessário recorrer a enfoques multi, 

inter e transdisciplinares e a tratamentos multidimensionais; a retomada do foco sobre 

personagens envolvidos nos processos educativos; a importância dos ambientes 

escolares e comunitários; a discussão sobre equidade e diversidade; a compreensão 

mais aprofundada dos processos de produção do fracasso escolar; o entendimento de 

questões escolares vinculadas a preconceitos sociais e sociocognitivos de diversas 

naturezas; e a clareza de que a subjetividade interfere no processo de pesquisa e é 

preciso tomar medidas para controlá-la. 

Para Moreira e Caleffe (2008), a pesquisa qualitativa caracteriza-se por ter um 

dado frequentemente verbal, coletado pela observação, descrição e gravação. Essas 

ações estão presentes na investigação, nos instrumentos de coleta de dados, porém sem 

depreciar os dados quantitativos, que são de grande valia, uma vez que expressam 

dados da realidade que é investigada. 

A pesquisa exploratória e a entrevista semiestruturada constituem os 

instrumentos de coleta de dados selecionados para uma melhor apropriação da 

realidade do sujeito da pesquisa e do objeto em estudo, proporcionando uma condição 

de análise dos dados obtidos e das respostas necessárias ao problema inicialmente 

proposto. 

Em relação à entrevista semiestruturada, esta se deu por meio de agendamento 

preliminar com os gestores, nos estabelecimentos de ensino em que a coordenação 

pedagógica e a direção escolar exercem suas funções, bem como em locais que 

possibilitassem sua realização e a garantia do sigilo e da confidencialidade aos 

entrevistados, optando-se, assim, pela sala da direção escolar ou, na impossibilidade 

desta, da coordenação pedagógica. 
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A entrevista, de forma geral, é muito utilizada em quase todas as disciplinas de 

ciências sociais e na pesquisa educacional como uma técnica-chave na coleta de dados 

(MOREIRA; CALEFFE, 2008). A entrevista semiestruturada, segundo os mesmos 

autores, como o próprio nome sugere, designa um meio-termo entre a entrevista 

estruturada e a entrevista não estruturada. Com frequência, tem seu início com um 

protocolo que inclui os temas discutidos, mas estes não são introduzidos da mesma 

maneira ou na mesma ordem, nem se espera que os entrevistados sejam limitados nas 

suas respostas e respondam a tudo da mesma forma; o entrevistador é livre para deixá-

los desenvolver as questões como quiserem (MOREIRA; CALEFFE, 2008). 

O termo “protocolo”, ou “roteiro da entrevista”, refere-se ao conjunto de 

perguntas que orientam o pesquisador durante a entrevista, principalmente na 

semiestruturada. Consoante Moreira e Caleffe (2008), o pesquisador deve planejar a 

entrevista respeitando alguns ordenamentos: determinar as questões gerais e 

específicas da pesquisa; elaborar as perguntas da entrevista; colocá-las em sequência; 

considerar as características do processo de entrevista; preparar a introdução e o 

encerramento da entrevista; e proceder ao teste-piloto do protocolo.  

A pesquisa realizada deu-se com a devida autorização, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice H), e com o uso do protocolo de 

entrevista (Apêndice I). A amostra de caráter homogêneo (MOREIRA; CALEFFE, 

2008) constituiu-se de sujeitos da pesquisa, ou seja, coordenadores pedagógicos das 

escolas municipais localizadas no campo, inseridas em APAs de manancial.  

A análise dos conteúdos obtidos pelos instrumentos de coleta de dados 

caminhou dentro dos pressupostos da técnica de análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1977, p. 31), para quem “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações”. Segundo a autora, não se trata de um instrumento, mas de 

um leque de materiais; com maior exatidão, é um único instrumento, porém marcado 

por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito 

vasto, ou seja, às comunicações (BARDIN, 1977). 

Na proposta de Bardin (1977), estão fundamentados três momentos para a 

análise dos dados:   
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a) Pré-análise: fase de organização propriamente dita, caracterizada por um 

conjunto de buscas iniciais de instituições, do primeiro contato com os 

materiais, com o objetivo de sistematizar os prefácios incorporados na 

construção de um esquema preciso que irá nortear as demais ações, com 

vistas à elaboração do plano de análise. Esta fase ainda possui três 

incumbências: a escolha dos documentos submetidos à análise; a formulação 

das hipóteses; e a elaboração de indicadores (FRANCO, 2012). 

b) Exploração do material: consiste na gestão das decisões tomadas, 

codificando e enumerando os dados mediante normas previamente 

definidas, o que possibilita, em seguida, elencar categorias que irão 

classificar os elementos que compõem um conjunto, por diferenciação e 

seguidamente por reagrupamento. Essas categorias serão criadas à medida 

que surgirem nas respostas, para em seguida serem interpretadas à luz das 

teorias explicativas. 

c) Tratamento dos dados: caracteriza-se pelas inferências e interpretação dos 

dados obtidos, com fundamentação na literatura específica. Constitui o 

momento de validação dos resultados que apresentam significado, 

encaminhando, assim, para o estabelecimento dos dados obtidos pela análise 

realizada. 

Em relação à abordagem teórico-metodológica desta pesquisa, Sánchez 

Gamboa (2012, p. 148) afirma que o método 

 

não se explica por si mesmo, pois depende da definição de pontos de partida 

e pontos de chegada. No caso dos métodos de conhecimento, depende do 

sujeito, de suas intenções e interesses em relação ao objeto e da maneira 

como o sujeito enxerga o objeto, se está delimitado ou rigorosamente 

separado dos entornos ou imbricado com contextos que determinem seu 

sentido, ou se é produto de condições materiais históricas determinantes. 

Depende do sentido dado aos dados empíricos que coletamos, já que podem 

ser válidos em si mesmos ou podem ser tomados apenas como indicadores e 

indícios de uma essencialidade que se esconde atrás desses dados; depende 

também do entendimento do objeto, se este é tomado como fato empírico e 

presente já dado ou como fenômeno em construção e como produto de um 

processo de transformação permanente. 
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Ainda segundo o autor, os métodos, além de recuperarem ou não esses 

entornos, são diferenciados na forma de inter-relacionar o todo com as partes, assim 

como na maneira de organizar o percurso entre essas dimensões (SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2012). 

A pesquisa proposta encaminha-se por uma abordagem teórico-metodológica 

crítico-dialética (SÁNCHEZ GAMBOA, 2012), em razão da condição em que estão 

inseridos seus sujeitos e objeto, ou seja, a EC e a EA, que, por sua natureza, que se 

quer crítica à realidade ora vivida, representam movimentos históricos e dialéticos que, 

se não levam a fazer, pelo menos propõem pensar uma transformação possível.  

A abordagem crítico-dialética enfatiza as categorias da temporalidade (tempo) e 

a historicidade (origem, evolução, transformação) para compreender o fenômeno. 

Nesse sentido, 

 

a preocupação com o tempo significa que, para a compreensão de um 

fenômeno, é preciso articular as diferentes fases de sua evolução, de tal 

maneira que as mais desenvolvidas são a chave da explicação das menos 

desenvolvidas e vice-versa. Segundo o método da economia política, a 

anatomia do macaco é a chave da anatomia do homem e a economia 

escravista é a chave da economia capitalista e vice-versa, numa relação 

histórica entre o presente (supostamente a fase mais desenvolvida) e o 

passado (fase menos desenvolvida). O conhecimento se constrói com base 

no empírico presente (SÁNCHEZ GAMBOA, 2012, p. 151-152). 

 

Ainda segundo Sánchez Gamboa (2012), a partir da percepção do empírico 

presente, num primeiro momento elabora-se uma visão sincrética do todo, ou melhor, 

parte-se de um todo sincrético, caminha-se em busca de suas partes constitutivas por 

meio de análises e, a partir delas, se recupera o todo pela síntese, que, num segundo 

momento, expressa uma dimensão enriquecida e complexa das múltiplas 

determinações que constituem o fenômeno, objeto da pesquisa. 

 

Quando falamos de síntese de múltiplas determinações, nos referimos à 

construção do objeto determinado pelos contextos, quer dizer, pelas 

condições materiais e históricas que permitem sua existência e sua 

manifestação como fenômeno. Na realização deste processo, caminhamos do 

empírico ao concreto (todo sincrético) ao abstrato (categorias diversas de 

análise) e deste ao concreto no pensamento. Esse concreto no pensamento, 

que se refere ao conhecimento propriamente dito, constitui um novo que 

resulta do processo de inter-relação entre um objeto em construção e um 

sujeito também em construção. Neste caso, caminhamos do todo às partes e 
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destas ao todo situado e determinado pelos contextos (SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2012, p. 152). 

 

Para Viera de Souza (2014), no método crítico-dialético, o processo do 

conhecimento parte do real objetivo, histórico, dinâmico e conflitivo, é percebido por 

meio de categorias abstratas, visando a chegar à construção do real concreto. O 

conhecimento científico começa pela parte, buscando o todo, porém, de forma 

diferenciada do método fenomenológico-hermenêutico, que dá ênfase à categoria 

espaço, o método crítico-dialético focaliza as categorias temporalidade e historicidade.  

Em função desse método, definiram-se as categorias metodológicas, que  

 

são aquelas que constituem a teoria que vai informar a maneira pela qual o 

pesquisador trabalha o seu objeto. Se ele o toma em sua totalidade, então 

esta é uma categoria metodológica. Se ele contextualiza seu objeto, então 

estará respeitando a categoria metodológica de historicidade. E se ele optar 

pelo estudo de seu objeto na relação que se estabelece em seu pensamento, 

entre os aspectos pelos quais tomou esse objeto, e verificar que as relações 

assim estudadas se apresentam numa relação de tensão, então terá chegado à 

dialética, que é uma concepção que tem nessas categorias metodológicas as 

suas leis principais: a contradição, a totalidade, a historicidade 

(WACHOWICZ, 2001, p. 5). 

 

Para Cury (1987), as categorias são conceitos básicos que pretendem refletir os 

aspectos gerais e essenciais do real, suas conexões e relações. Ainda, possuem duas 

funções que ocorrem simultaneamente: a função de intérprete do real e de indicadoras 

de uma estratégia política em andamento.  

A historicidade, como categoria de análise, está presente na pesquisa, uma vez 

que tanto o objeto quanto o sujeito da pesquisa possuem um caminhar juntos na 

relação educacional, que se materializa por meio da escola, e constituem uma relação 

ontológica em relação ao trabalho, em sua gênese e desenvolvimento histórico, tendo 

assumido diferentes características dependendo do contexto social e da particularidade 

histórica que ora é analisada (MASSON, 2014).  

 

Se a primeira premissa fundamental da história é que ela é criada pelo 

homem, a segunda premissa igualmente fundamental é a necessidade de que 

nesta criação exista uma continuidade. A história só é possível quando o 

homem não começa sempre de novo e do princípio, mas se liga ao trabalho e 

aos resultados obtidos pelas gerações precedentes (KOSIK, 2011, p. 238). 
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A categoria contradição, segundo Cury (1987, p. 30), apresenta-se no 

movimento da realidade, “é o motor interno do movimento”; essa realidade, por si só, 

é dialética e contraditória, pois cada coisa exige a existência do seu contrário como 

determinação e negação do outro. A contradição também é destruidora e criadora ao 

mesmo tempo, uma vez que obriga a superação dos contrários, que devem ascender a 

uma nova realidade. Assim, além de melhor compreender a realidade em que se insere 

a sociedade, entende todo o mundo do trabalho humano e seus efeitos, estendendo-se a 

toda a atividade humana. Tem-se, então, o real como um processo que, sem encerrar-

se, contém a unidade dos contrários, constituindo-se num todo dialético, em que não 

há isolamento dos fenômenos, mas uma conexão entre eles. 

A categoria totalidade remete inicialmente ao seu conceito, que, segundo Cury 

(1987), implica uma complexidade em que cada fenômeno só pode vir a ser 

compreendido como um momento definido em relação a si e aos outros fenômenos. 

Dessa forma, não é condição essencial conhecer todos os fenômenos de forma igual e 

indistintamente; significa, entretanto, que o fenômeno em estudo só se clarifica quando 

referido à essência, ou seja, àqueles elementos que definem sua própria natureza no 

seu processo de produção. Cury (1987) salienta que a totalidade só é entendida por 

meio de suas partes e das relações entre elas. 

As categorias elencadas auxiliam na interpretação da realidade em estudo, ou 

seja, o trabalho do coordenador pedagógico relacionado à EA, em escolas localizadas 

no campo e em APAs de manancial na RMC. Um trabalho envolto em contradições, 

rico em uma historicidade que está em movimento constante, cuja totalidade interessa 

sobremaneira para buscar-se uma resposta à indagação de pesquisa e confirmação ou 

não da tese inicialmente proposta. 

Segundo Konder (2008), para a dialética marxista, o conhecimento é totalizante 

e a atividade humana, em geral, constitui um processo de totalização que nunca 

alcança uma etapa definitiva e acabada.  

 

Mas o que quer dizer exatamente isso? O que significa totalizante? E o que 

significa totalização? Vamos trocar a coisa em miúdos. Qualquer objeto que 

o homem possa perceber ou criar é parte de um todo. Em cada ação 
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empreendida, o ser humano se defronta, inevitavelmente, com problemas 

interligados. Por isso, para encaminhar uma solução para os problemas, o ser 

humano precisa ter uma certa visão de conjunto deles: é a partir da visão do 

conjunto que a gente pode avaliar a dimensão de cada elemento do quadro 

(KONDER, 2008, p. 42). 

  

Explicitados o método e a especificidade da pesquisa, apresenta-se, dentro da 

temática metropolização, território e ruralidade, um importante debate sobre o 

fenômeno da constituição de regiões metropolitanas e a tensão urbana e rural ainda 

presentes, embora ocorra também outro fenômeno de não percepção do rural, que 

marca a constituição das grandes cidades e suas áreas de influência. Expõem-se, 

também, uma caracterização da RMC, seu contexto histórico de formação, o conceito 

de território, os municípios que constituem a RMC, a definição de bacia hidrográfica e 

APAs em sua constituição histórica e técnica, as APAs e as escolas localizadas no 

campo selecionadas para a pesquisa e a abordagem do sujeito e do objeto deste estudo, 

oportunizando uma análise dos dados obtidos e da realidade vivida, de acordo com o 

suporte teórico e metodológico apresentado. 

 

5.3 METROPOLIZAÇÃO, TERRITÓRIO E RURALIDADE 

 

Segundo Moura e Firkowski (2014), a metropolização brasileira desponta como 

resultado do período de industrialização, após 1930, no governo de Getúlio Vargas, 

quando paulatinamente se constitui um processo local de produção de bens duráveis; 

uma fase marcada pela mobilização da força de trabalho dispersa no território e 

inserida em setores de subsistência e nos espaços da agricultura controlados pelas 

oligarquias regionais, como, por exemplo, a produção do café. 

Para Rolnik (2006, p. 199), 

 

em um dos movimentos socioterritoriais mais rápidos e intensos de que se 

tem notícia, a população brasileira passou de predominantemente rural para 

majoritariamente urbana em menos de 40 anos (1940-1980). Este 

movimento – impulsionado pela migração de um vasto contingente de 

pobres – ocorreu sob a égide de um modelo de desenvolvimento urbano que 

basicamente privou as faixas de menor renda da população de condições 

básicas de urbanidade, ou de inserção efetiva na cidade. Além de excludente, 

o modelo de urbanização foi também concentrador: 60% da população 

urbana vive em 224 municípios com mais de 100 mil habitantes, dos quais 
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94 pertencem a aglomerados urbanos e regiões metropolitanas com mais de 

um milhão de habitantes. 

 

Soares (2014) acrescenta que as primeiras regiões metropolitanas do país foram 

instituídas pela Lei Complementar Federal nº 14/1973, no auge da Ditadura Militar. 

Com o processo de reabertura política (1985), houve questionamentos em relação à 

forma como se deu essa institucionalização, sendo considerada, posteriormente, uma 

intervenção no território dos estados da federação. Assim, os constituintes de 1988 

devolveram aos estados a prerrogativa de ordenar seu território, estabelecendo, entre 

outras atribuições, a definição das regiões metropolitanas. Na opinião do autor, a 

abertura assegurada pela Constituição de 1988 foi realizada de modo exacerbado, sem 

a demarcação de critérios mínimos para a definição de regiões metropolitanas, fato que 

gerou diversas distorções (SOARES, 2014). Atualmente, o país conta com dezenas de 

regiões metropolitanas e muitos estados são praticamente estados metropolitanos, 

tamanha a proporção de municípios incluídos em suas regiões metropolitanas.  

Paris72 (2004 apud SOARES, 2014) afirma que os processos contemporâneos 

de urbanização possibilitam definir três caminhos de análise do processo de 

metropolização. O primeiro, como difusão regional da dinâmica metropolitana, do 

ponto de vista econômico, acaba por relacionar modelos territorializados de 

desenvolvimento com o processo de metropolização, como sistemas produtivos 

regionalizados e que constituem aglomerações urbanas. O segundo, como processo de 

mobilização de agentes políticos, econômicos e sociais regionais, trata da constituição 

política das regiões metropolitanas, condição que, em algumas análises, surge como 

um novo regionalismo. Um terceiro caminho define-se como conexão de espaços 

urbanos aos circuitos hegemônicos da economia globalizada. 

 

A região metropolitana é um território institucionalizado que reconhece o 

processo de metropolização, mas que não abarca a totalidade dos espaços 

metropolizados, assim como, inclui em seu perímetro centros urbanos e 

zonas rurais que não necessariamente estão vinculadas à metropolização, 

esta diferenciação não impede que ocorra uma convergência entre ambas 

demarcações, sendo objetivo da análise técnica-acadêmica aproximar as duas 

                                                           
72 PARIS, D. Gouvernance des territoires, métropolisation et development régional. In: DOLEZ, B.; 

PARIS, D. Métropoles en construction: territoires, politiques et processus. Paris: L’Harmattan, 2004. 

p. 21-38. 
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linhas, permitindo que essa sociedade tenha uma maior compreensão da 

metropolização como processo socioespacial (SOARES, 2014). 

 

Para Carlos (2013), o processo de metropolização segue e realiza o movimento 

constitutivo da metrópole como um momento diferenciado do processo de acumulação 

em função de suas exigências, e se torna manifesto quando do desenvolvimento do 

tecido urbano do centro à periferia, com conteúdos diferenciados em seu processo de 

extensão. A autora analisa que, do ponto de vista da reprodução do capital, a 

reprodução do espaço recebe novas funções e configurações à medida que a 

acumulação ultrapassa o processo fabril para ganhar a cidade, estendendo-se no 

espaço, englobando e subsumindo a prática social, constituindo novas formas de 

expansão do tecido social, na contradição entre centro e periferia, centralidade e 

dispersão, reunião e segregação. 

 

Aqui, se realiza a produção da metrópole como o negativo da cidade, que se 

realiza sob a égide do capital industrial que constrói a periferia para 

acomodar uma massa de trabalhadores através da fragmentação do tecido 

urbano que se estende dispersamente por áreas distantes do centro 

organizadas em função do preço do solo urbano. Em sua extensão, a 

periferia imediata transforma os conteúdos da atividade agrária, das relações 

de propriedade, bem como das relações camponesas, como fez com o 

trabalho artesanal na área urbana. Destituídos da terra e sem empregos, uma 

massa da população deixa os campos, sem, todavia, encontrar emprego na 

cidade; esse momento constrói as imensas periferias, onde se amontoam os 

desempregados e os trabalhadores mal pagos (CARLOS, 2013, p. 39). 

 

Segundo Moura e Firkowski (2014), a aglomeração metropolitana corresponde 

à mancha de ocupação, que pode ser contínua ou descontínua, diretamente polarizada 

por uma metrópole, em que se realizam as maiores intensidades de fluxos e se 

verificam as maiores densidades de população e atividades, envolvendo municípios 

com alto grau de integração ou englobando, parcial ou inteiramente, apenas a área do 

município central.  

 

A densificação de atividades e populações é uma característica das áreas 

metropolitanas (KNOX e AGNEW, 1994). Sua configuração e expansão 

obedecem a lógicas comuns, apoiadas na ação do Estado, dos mercados 

imobiliário e financeiro, e se valem do planejamento e da tecnologia da 

construção, das atividades da indústria e da oferta de moradias, visto que a 

produção do ambiente construído e as mudanças na forma urbana são 
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produtos diretos dos ciclos de acumulação do capital (GOTTDIENER, 

1993). Essas aglomerações polarizam espaços mais extensos, diversos, que 

vão além da contiguidade urbana, compondo o que se denomina, na 

literatura internacional, região metropolitana – categoria que exprime 

articulação funcional interna e que se limita no alcance da influência de sua 

polaridade (MOURA; FIRKOWSKI, 2014, p. 22). 

  

Ainda segundo Moura e Firkowski (2014), a maioria das regiões metropolitanas 

que foram institucionalizadas no Brasil desconsidera a natureza do polo como 

definidora da adjetivação metropolitana e tem seus limites territoriais determinados em 

função de interesses administrativos e políticos, que, por sua vez, podem coadunar ou 

divergir da região de influência de sua centralidade principal.  

Lencioni (2013), ao abordar a metropolização do espaço, afirma que este se 

constitui num processo socioespacial que transforma profundamente o território, não 

se tratando de uma simples transformação, mas de uma verdadeira metamorfose, que 

implica profundas mudanças, seja das formas, seja da estrutura e natureza. Para 

Pinçon73 (2011 apud LENCIONI, 2013, p. 20), a metropolização é um fenômeno 

multiforme e contraditório, 

 

que age hoje em dia tanto em espaços urbanos (e cada vez mais nos espaços 

urbanos), como nas armaduras urbanas nacionais e internacionais. A 

metropolização submete as grandes cidades aos fenômenos de dilatação, de 

aumento e diversificação da mobilidade; as lógicas da residência, assim 

como as atividades, parecem escapar a todo constrangimento intensificando, 

por outro lado, a pressão sobre os espaços naturais e agrícolas. Esses 

fenômenos de dilatação e de hipermobilidade não são, necessariamente, 

incompatíveis com os fenômenos de reurbanização e redensificação. 

 

A autora aborda a questão sobre a metropolização dos espaços rurais e afirma 

que, na atualidade, o mundo urbano e o rural não têm a mesma dicotomia de antes. A 

intensificação da capitalização do campo e a grande diversidade das atividades que se 

desenvolvem nele na atualidade, não mais restritas ao cultivo ou à criação de animais, 

como o desenvolvimento do turismo rural, por exemplo, somando-se à revolução nos 

transportes e nas comunicações, acabaram por aproximar esses dois mundos, além de 

ainda haver uma forte difusão por todo o espaço da cultura urbana, dos valores 

                                                           
73 PINÇON, G. Les sytèmes métropolitains integres: processos et scènarios. In: DES SYTÈMES 

spartiaux em prospective. Territoires 2040. Processus et Scènarios de 7 Systèmes. Paris: DATAR, 

2011. (Revue d’ études et de prospective, n. 4).  
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urbanos, das normas e das relações sociais dominantes na cidade. O antagonismo deu 

vez ao caminho dicotômico urbano e rural, não mais contrários, contrapostos ou 

conflitantes como no passado (LENCIONI, 2013). 

Lencioni (2013) afirma que já é consenso de que não se sustenta mais a visão da 

distinção entre urbano e rural apenas em um único critério populacional, segundo o 

lugar de moradia das pessoas.  

 

A compreensão do que vem a ser rural e o urbano cada vez mais exige a 

compreensão de dois outros processos: o de urbanização do campo e o de 

periurbanização. Na reflexão sobre metropolização do espaço é importante 

levar em consideração esses dois processos mencionados, em especial o de 

periurbanização. Por urbanização do campo, entende-se como um conjunto 

de aspectos da transformação do campo sob influência da cidade, 

independentemente da distância física entre campo e cidade. Dentre esses 

aspectos destaca-se a difusão de valores qualificados como urbanos. Nesse 

processo mais do que assimilarem valores urbanos, os habitantes do campo 

integram-se a eles porque redimensionam, mesmo de forma simbólica, os 

valores culturais urbanos e requalificam sua vida cotidiana. Quanto à 

periurbanização, o sentido que queremos dar é o de transformação dos 

espaços rurais – mesmo que descontínuos – que tem proximidade com as 

cidades (LENCIONI, 2013, p. 25). 

  

Para Rua (2013), o espaço é uma totalidade em movimento, sujeito, portanto, a 

novas e constantes interações, principalmente em regiões marcadas pela 

metropolização, em que se percebe o movimento que integra o interior e a capital; 

dessa forma, sustenta-se que se pode pensar que o rural participa, em múltiplas escalas, 

da totalidade que compõe o espaço metropolitano, porém um rural preenchido por 

urbanidades que caracterizam novas espacialidades, que estão por definir-se e marcam 

a “multiescalaridade” do processo, quando integram uma escala ampla com a que lhe é 

mais próxima, de tal forma que as urbanidades podem ser manifestações do urbano no 

rural, marcando uma superposição de espacialidades que carecem de uma nova 

ressignificação. 

Assim, a dicotomia entre o rural e o urbano representa mais uma integração do 

que uma separação; apresenta uma complementaridade, sem o antagonismo do 

passado. Essa perspectiva permite a afirmação de que o processo de metropolização do 

espaço não se restringe a espaços metropolitanos, podendo alcançar cidades de 

diferentes dimensões e, ainda, algumas áreas rurais, em geral mescladas com o urbano 
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e que expressam hábitos culturais e valores que até então eram exclusivamente de 

ambientes urbanos, salienta Lencioni (2013). 

Schneider e Blume (2004), ao debater uma abordagem territorial da ruralidade, 

dissertam que o debate que apontava o rural como antagônico ao urbano não tem mais 

espaço, uma vez que é consenso entre os estudiosos que existe a interação ativa e 

recíproca do rural com o urbano.  

 

Embora não exista um acordo da ruralidade em relação ao modo de 

classificar e definir o conteúdo e a extensão, o que se discute mais adiante 

neste texto, há consenso de que os processos sociais, as dinâmicas 

econômicas (produtivas e tecnológicas etc.) e os traços culturais que ocorrem 

no espaço rural são fluidos, permeáveis e transpassados; enfim, integrados 

de algum modo à sociedade contemporânea. Portanto, aquela ideia de 

associar o rural ao atrasado, ao isolamento e à tradição, e o urbano ao 

progresso e à modernidade perdeu seu sentido (SCHNEIDER; BLUME, 

2004, p. 110). 

  

Os autores salientam que há uma discussão em andamento no que se refere à 

ruralidade no Brasil, podendo o debate ser dividido em duas perspectivas distintas, 

mas não antagônicas, além de uma terceira forma de visualizar o debate, em que se 

questionam os usos e as formas de definição normativas da ruralidade. A primeira 

prioriza os aspectos da demografia e economia, propondo que se analise de modo 

separado a dinâmica social do espaço rural, dos processos econômicos e produtivos da 

agricultura ou da atividade agrícola de forma restrita. Assim, a ruralidade seria vista de 

forma ampla e complexa se comparada à atividade econômica agrícola que é praticada. 

A segunda perspectiva, que proporciona uma análise da ruralidade, tem como centro 

os aspectos sociológicos e etnográficos relacionados às formas de construção e 

redefinição das identidades sociais, da cultura e dos modos de vida que lhe são 

peculiares (SCHNEIDER; BLUME, 2004). 

 

Esse modo de vida rural seria assentado em formas de produção, marcadas, 

no geral, pela precariedade e vulnerabilidade (falta de infraestrutura, acesso 

a serviços etc.), [...] Estas seriam as características distintivas do rural 

brasileiro, a serem reconhecidas e percebidas em qualquer pequeno 

município. O pequeno município seria, desse modo, a projeção real e 

normativa da ruralidade no Brasil e, em sendo a ampla maioria, conclui-se 

que o País ainda é majoritariamente rural, contradizendo assim o derradeiro 

destino preconizado pelas estatísticas (SCHNEIDER; BLUME, 2004, p. 

113). 



160 
 

  

A terceira vertente, explorada por Schneider e Blume (2004), indica que o 

critério legal pelo qual o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

estabelece a diferenciação entre o rural e o urbano não reflete o que de real acontece 

no território brasileiro. Para essa análise, busca-se suporte em Veiga (2004a, 2004b), 

que procura demonstrar o equívoco que se pratica ao vincular-se a ruralidade a um 

critério normativo como o daquele instituto, que define como rural toda área que 

estiver fora dos limites do perímetro urbano e como urbano toda sede de município ou 

distrito, independentemente de outras características a serem analisadas. 

Segundo Veiga (2004a, 2004b), a definição do que é rural no Brasil seria 

alterada de forma circunstancial se fosse deixado de lado o que preconiza o Decreto-

Lei nº 311/1938. No lugar dessa interpretação, propõe-se que sejam utilizados a 

densidade demográfica e o patamar de população, para criar um novo delimitador para 

separar o rural do urbano. Conforme expõe o autor, esses critérios seriam mais 

próximos para medir o grau de artificialização da natureza pela pressão antrópica74 

sobre os ecossistemas.  

 

Caso fosse utilizado este novo recorte, as estimativas de Veiga são de que a 

proporção da população que reside no espaço rural passaria de 18% para 

30%, tomando como referência o ano de 2000. Além de criticar a definição 

normativa do IBGE para definir o que seja rural no Brasil e de propor a 

utilização da densidade demográfica e do patamar populacional como 

alternativas, a contribuição mais importante de Veiga parece estar no fato de 

que a partir desta crítica sugere a necessidade de utilização de critérios 

territoriais para tratar a ruralidade (SCHNEIDER; BLUME, 2004, p. 113). 

 

Segundo Veiga (2004c), ao observar as transformações sociais e econômicas 

recentes, principalmente em países e regiões desenvolvidas, torna-se perceptível que, 

em vez de uma contradição ou oposição entre o rural e o urbano, o que passou a existir 

foram complementaridades. Assim, o autor sugere o uso do enfoque territorial (OCDE, 

1996), como uma alternativa aos atuais critérios em uso no Brasil, que reforçam a 

dicotomia rural-urbano. Conforme salientam Schneider e Blume (2004), operar com 

                                                           
74 Também conhecida como ação antrópica, a expressão, que diz respeito à ação feita pelo ser humano, 

ficou mais conhecida por causa do problema do meio ambiente, sendo mais usada em trabalhos 

técnicos e científicos sobre o tema ambiental (PLANETATIVO, 2011). 
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uma abordagem territorial proporciona um reorientar das referências analíticas e a 

introdução de novas técnicas de análise, que permitam ampliar o entendimento do 

espaço rural, expondo seu real conteúdo e indicando sua localização, seu lugar. 

Para operacionalizar a abordagem territorial, a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 1996) recorreu a indicadores demográficos, 

principal variável operacionalizadora territorial. Em seu nível local, a unidade de 

referência utilizada foi a comunidade local; no nível regional, também entendido como 

territorial, nos parâmetros estabelecidos pela OCDE (1996), a região compreende 

unidades territoriais maiores que as definidas para as unidades locais, sendo 

observadas, para tal feito, as configurações regionais de cada país. Segundo Schneider 

e Blume (2004, p. 117), 

 

para a OCDE (1994), este critério apresenta vantagens para a 

operacionalização territorial, pois trata-se de uma noção de fácil 

compreensão. Sejam quais forem suas características, as áreas rurais serão 

sempre menos densamente povoadas que as urbanas. Ao selecionar a 

densidade demográfica para classificar as comunidades houve a necessidade 

de estabelecer um critério de corte para se definir e distinguir as unidades 

locais rurais das urbanas. Em face da enorme dificuldade para encontrar 

‘uma definição correta do termo rural’, fundamentalmente porque cada país 

tem a sua própria definição, os estudiosos da OCDE fixaram o corte 

distintivo a partir do patamar de 150 habitantes por quilômetro quadrado 

(150 hab./km²). Assim, todas as unidades locais com densidade abaixo de 

150 hab./km² nos países-membros foram classificadas como unidades locais 

rurais, e as com densidade superior a este limite como unidades locais 

urbanas. A exceção é o Japão, onde foram estipulados 500 hab./km² para o 

corte. 

  

A Figura 9 resume a sistematização do recorte territorial proposto pela OCDE e 

no Anexo A expõe-se um quadro com os indicadores territoriais rurais propostos pela 

organização.  
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FIGURA 9 – SISTEMA DE RECORTE TERRITORIAL E SEUS CRITÉRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO. 

 
FONTE: ADAPTADO DE SCHNEIDER; BLUME, 2004. 

 

Derivada da proposta da OCDE (1996), a proposta de José Eli da Veiga, 

conforme Schneider e Blume (2004), sugere que a abordagem territorial pode 

constituir ferramenta importante para a análise da ruralidade, em razão, 

principalmente, da necessidade crescente de uma melhor definição para compreender 

as diferenças entre o urbano e o rural no Brasil. Assim, o autor procura incorporar na 

dimensão territorial elementos que contestam a definição brasileira atualmente 

praticada no que se refere ao rural brasileiro. 

 

A metodologia de classificação sugerida por Veiga utiliza como 

operacionalizadores territoriais variáveis demográficas em que a densidade é 

associada a determinado patamar populacional, configurando-se então como 

os articuladores da classificação territorial dos espaços rurais (a densidade 

demográfica de 80 hab./km² é combinada com o patamar de mais de 100.000 

habitantes). Cabe ressaltar que a preocupação de Veiga restringe-se às áreas 

rurais, pois para as áreas urbanas adota como referência os resultados do 

estudo Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil, de 1999, do 

IPEA/IBGE/NESURIE/UNICAMP-1999 (SCHNEIDER; BLUME, 2004, p. 

120). 

 

Schneider e Blume (2004), por sua vez, com base nos estudos da OCDE (1994, 

1996) e de Veiga (2004a, 2004b, 2004c), realizam um ensaio a fim de operacionalizar 

um recorte territorial diferenciado, denominado abordagem Territorial Escalar 

Hierarquizada (TEH). A TEH, salientam os autores, parte de critérios territoriais 

inovadores extraídos das abordagens já citadas, para compor seus próprios critérios, 

relativos à diferenciação entre o espaço rural e o urbano.  
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Para diferenciar em nível local as unidades locais rurais das unidades locais 

urbanas utilizou-se como critério operacional principal a variável densidade 

demográfica medida para cada município. Além da densidade também se 

observou para o corte um determinado patamar populacional como critério 

adicional para operacionalização. Em nível escalar regional utilizaram-se 

três categorias diferenciadas para classificar as microrregiões: microrregião 

essencialmente rural, microrregião relativamente rural e microrregião 

essencialmente urbana. Para a operacionalização das distintas categorias foi 

observado como indicador a soma total da população que habita as unidades 

territoriais locais rurais. Esta soma é transformada em valor percentual de 

população das unidades locais rurais da microrregião, a partir da sua relação 

com a população total da microrregião. Para operacionalizar o nível local são 

utilizados dois parâmetros de corte combinados para classificar os 

municípios como rurais ou urbanos. Estes são a densidade demográfica e o 

patamar (estrato) populacional. Nesse sentido, como referência para a 

diferenciação em nível territorial local dos municípios utilizou-se a 

densidade demográfica de 80 hab./km², combinada com o patamar de mais 

de 100.000 habitantes. Portanto, os municípios que apresentarem densidade 

demográfica menor que 80 hab./km² serão classificados como Municípios 

Rurais. Os que apresentarem densidade demográfica maior ou igual a 80 

hab./km², ou um valor maior ou igual a 100.000 habitantes para população 

total, serão classificados como Municípios Urbanos (SCHNEIDER; 

BLUME, 2004, p. 124). 

 

Para uma melhor visualização da metodologia TEH, a Figura 10 reproduz o 

quadro elaborado pelos autores proponentes. 

 

FIGURA 10 – QUADRO-SUMÁRIO DO SISTEMA DE RECORTE TERRITORIAL DA 

METODOLOGIA TEH. 

 
FONTE: SCHNEIDER; BLUME, 2004, p. 128. 

 

Com a aplicação dessa metodologia ao estado do Paraná, tendo como base de 

dados o ano de 2000, Schneider e Blume (2004) avaliaram os 399 municípios; para o 

nível regional, foram utilizadas como base as 39 microrregiões geográficas do IBGE, 
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resultando num mapa (Figura 11) que esboça o resultado atingido com a metodologia 

TEH. 

 

FIGURA 11 – ESPACIALIZAÇÃO DA METODOLOGIA TEH EM NÍVEL TERRITORIAL 

LOCAL – PARANÁ. 

 
FONTE: SCHNEIDER; BLUME, 2004, p. 129. 

 

Segundo os autores, as principais unidades urbanas destacadas em nível local 

situam-se na RMC e no aglomerado urbano centro-regional de Londrina, com destaque 

também para as aglomerações urbanas de Cascavel e Toledo (SCHNEIDER; BLUME, 

2004). Schneider e Blume (2004) afirmam que, em termos percentuais, se constata que 

o resultado do primeiro nível de classificação territorial da metodologia TEH revela 

que 93,58% dos municípios paranaenses (367 municípios) estariam classificados como 

rurais e apenas 6,42% (32 municípios), como urbanos.  

Como salienta Veiga (2004c, p. 28), ao questionar a precariedade ainda presente 

na legislação que é base para definir o que é urbano e o que é rural no Brasil, 
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fora daqui não se usa critério administrativo para definir cidade. O mais 

comum é uma combinação de critérios estruturais e funcionais. Critérios 

estruturais são, por exemplo, a localização, o número de habitantes, de 

eleitores, de moradias, ou, sobretudo, a densidade demográfica. Critério 

funcional é a existência de serviços indispensáveis à urbe. Exemplo 

ilustrativo é Portugal, onde a lei determina que uma vila só será elevada à 

categoria de cidade se, além de contar com um mínimo de 8 mil eleitores, 

também oferecer pelo menos metade dos seguintes dez equipamentos: a) 

hospital com permanência; b) farmácias; c) corporação de bombeiros; d) 

casa de espetáculos e centro cultural; e) museu e biblioteca; f) instalações de 

hotelaria; g) estabelecimentos de ensino preparatório e secundário; h) 

estabelecimentos de ensino pré-primário e creches; i) transportes públicos, 

urbanos e suburbanos; j) parques e jardins públicos. 

 

Segundo Verde (2004), o território, na condição de categoria, possibilita 

intervenções que promovem o desenvolvimento, no sentido da equidade e cidadania, 

sendo possível, assim, superar o modismo localista. Como ideia, ele contribui para 

uma ação consequente voltada para o desenvolvimento, porém é necessário 

compreender o papel do rural no território, percebendo-se que o espaço local é o lugar 

de convergência entre o rural e o urbano e, de acordo com Wanderley75 (2001 apud 

VERDE, 2004), um programa de desenvolvimento local não substitui o 

desenvolvimento rural, mas o incorpora como parte integrante. Para Verde (2004), o 

desafio da promoção do desenvolvimento no território deve levar em conta a totalidade 

da realidade, que significa, por sua vez, respeitar o particular, pois a realidade local, 

mais ou menos rural, sobrevive convivendo com os elementos do mundo globalizado. 

 

A territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas, seja no 

espaço de trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola etc., resultado é 

determinante do processo de produção de cada território, de cada lugar; é 

múltipla, e por isso, os territórios também o são, revelando a complexidade 

social e, ao mesmo tempo, as relações de dominação de indivíduos ou 

grupos sociais com uma parcela do espaço geográfico, outros indivíduos, 

objetos e relações [...] O território é compreendido, antes de qualquer coisa, 

como um espaço de organização e luta, de vivência e cidadania e do caráter 

participativo da gestão do diferente e do desigual (SAQUET, 2013, p. 129).

  

  

Souza (2006, p. 80) afirma que “o rural é um lugar específico de vida e 

trabalho”, que materializa a diversidade e um potencial que não pode ser inferiorizado 

                                                           
75 WANDERLEY, M.N.B. A ruralidade no Brasil moderno: por um pacto social pelo desenvolvimento 

rural. In: GIARRACA, N. (Comp.). Uma nueva ruralidade in América Latina? Buenos Aires: 

CLACSO/ASDI, 2001. p. 31-44. 
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e, muito menos, submetido a outras formas de entendimento, como a do meio urbano. 

No Brasil, expõe o autor, persiste um esforço teórico que sustenta a importância de 

resgatar e rediscutir o rural, entendendo que sua compreensão e ressignificação são 

condições fundamentais para pensar o desenvolvimento rural, tanto quanto o urbano. 

Brandemburg (2010, p. 427), ao apresentar um debate sobre o rural brasileiro, 

afirma que 

 

a análise do rural brasileiro, considerando três momentos historicamente 

diferenciados, – o rural tradicional, o rural moderno e o rural socioambiental 

– mostra que coexistem na contemporaneidade diferentes rurais, num vasto 

território caracterizado por espaços heterogêneos, sob o ponto de vista 

geográfico e de suas relações sociais predominantes. Compreender o rural 

brasileiro é levar em conta tanto os diferentes tempos de ruralidade quanto 

os diferentes espaços, caracterizados pela literatura como territórios. Sob o 

ponto de vista temporal, não existe um rural moderno em sua totalidade em 

vários espaços. Mesmo em locais próximos a grandes centros urbanos 

encontramos indicativos de um rural tradicional e precário. Os vários tempos 

que encontramos no rural brasileiro dificultam as generalizações de 

resultados de estudos, bem como a formulação de políticas públicas. 

Desconsiderar essas diferenças pode resultar em equívocos no que tange às 

políticas de intervenção, daí porque a necessidade de estudos localizados. 

 

Assim, exploradas as questões da metropolização, território e ruralidade, 

reveladoras de novos olhares que põem a pensar sobre a condição da imposição de 

ideias, valores e modelos de uma metrópole ao seu entorno, que, por vezes, podem 

diluir fronteiras ou fortalecê-las, dado o interesse do capital, que permeia as relações 

sociais na atualidade, importa sobremaneira repensar a expansão do tecido urbano, 

que, como se vê nas diferentes abordagens expostas, não se materializa, como se 

apregoa, de forma hegemônica; pelo contrário, o rural pode estar mais presente do que 

nunca, porém permanecem dúvidas sobre quem realmente se beneficia dessa condição. 

A certeza que permanece é de que não são os povos do campo ou a massa trabalhadora 

da periferia que, embora possam mudar a realidade, detêm o poder decisório para 

controlar o atual quadro social.  
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5.3.1 Caracterização da RMC 

  

Segundo a COMEC (2015)76, a RMC, em seu formato inicial, quando da sua 

criação pela Lei Complementar Federal nº 14/1973, compreendia um total de 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 1990, quando ocorreram os primeiros desmembramentos de 

municípios metropolitanos: Fazenda Rio Grande foi 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 9 de novembro de 1990, 

desmembrado de Rio Branco do Sul; e, em 18 de março de 1992, Pinhais foi 

desmembrado de Piraquara. 

Ainda de acordo com a COMEC (2015), os limites do território metropolitano 

foram alterados em 1994, pela lei Estadual nº 11.027, tendo sido 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 

junho de 1961; e Tijucas do Sul.  

Em 1995, os limites da RMC foram expandidos novamente pela Lei Estadual nº 

11.096, com a inserção de Adrianópolis, desmembrado, em 25 de julho de 1960, de 

Bocaiúva do Sul. O município de Campo Magro foi desmembramento de Almirante 

Tamandaré em 11 de dezembro de 1995, somando-se à RMC. A inclusão de Agudos 

                                                           
76 A COMEC foi criada, em 1974, pelo governo do Paraná, por meio da Lei Estadual nº 6.517, para 

coordenar as ações de interesse público e planejar soluções conjuntas para as necessidades da RMC. 

Atualmente vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, é responsável pelo 

planejamento e gestão do desenvolvimento integrado dos 29 municípios que compõem a região 

metropolitana. Entre suas atividades, estão o planejamento territorial e a coordenação das funções 

públicas de interesse comum aos seus municípios, como transporte público de passageiros, sistema 

viário, habitação, saneamento e elaboração e estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental. Também controla o uso e a ocupação do solo. Os projetos especiais 

desenvolvidos por ela são: o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade/Copa 

2014 e o PAC II – Parques Metropolitanos, além da licitação do transporte coletivo metropolitano 

(COMEC, 2015). 

http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
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do Sul, desmembrado de Tijucas do Sul em 25 de julho de 1960, pela Lei Estadual nº 

12.125/1998, foi a última alteração da década de 1990 no mapa da RMC, que 

permaneceu com 25 municípios até a inclusão da Lapa, por meio da Lei Estadual nº 

13.512/2002. Em 2011, pela Lei Complementar Estadual nº 139, os municípios de 

Campo do Tenente, Piên e Rio Negro também foram incluídos, expandindo ainda mais 

seus limites (COMEC, 2015).  

Segundo a COMEC (2015), a RMC, constituída por 29 municípios, forma a 

oitava região metropolitana mais populosa do Brasil, com 3.223.836 habitantes, e 

concentra 30,86% da população do estado. Constitui, também, a segunda maior região 

metropolitana do país em extensão, com 16.581,21 km².  

 

Cercada por áreas de proteção da natureza, a região se destaca pelas belas 

paisagens, pelo cinturão verde e pela tradição deixada pelos imigrantes, 

fatores que têm sido atrativos para o desenvolvimento do turismo rural, 

ecológico e de esportes radicais. Pela sua estratégica localização geográfica, 

a RMC tem posição de relevância no contexto estadual e nacional pois está 

próxima dos principais mercados produtores e consumidores brasileiros e 

dos países do Mercosul por isso tem atraído novas indústrias em vários 

municípios. O potencial para empreendimentos, a boa infraestrutura, o 

constante desenvolvimento, a logística, a expansão industrial e o apoio do 

governo do Estado podem transformar a RMC na sede do maior polo 

industrial do Sul do Brasil (COMEC, 2015). 

 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015), em 

relação aos aspectos populacionais, no período pós-1970, era possível dividir em duas 

fases as causas do incremento populacional na RMC. Nos anos 1970 e 1980, ele foi 

devido, principalmente, ao movimento geral de metropolização do país, que levou ao 

crescimento de Curitiba e de seu entorno. Os censos mostram que sua população 

passou de 869.837 habitantes (12,55% da população do estado do Paraná), em 1970, 

para 2.003.015 (23,70%), em 1991. Na década de 1990, teve início a segunda fase do 

incremento populacional (Tabela 1), que ocorreu associada também ao processo de 

construção de uma imagem da cidade, por meio do marketing urbano combinado com 

a atração de investimentos. A RMC chegou ao ano de 2000 com 2.768.394 habitantes 

(28,95% do estado), somando 3.223.836 (30,86%) em 2010, dos quais 1.757.907 

pertenciam ao município-polo (16,78%), segundo dados do IBGE (2012a). 

  

http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie13512-02.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie13512-02.pdf
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TABELA 1 – RMC – POPULAÇÃO E TERRITÓRIO. 

Municípios População  Área territorial 

(km²) 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

População 

Rural 

1 Adrianópolis 6.374 1.349,35 4,73 4.316 

2 Agudos do Sul 8.892 192,261 43,01 5.448 

3 Almirante Tamandaré 111.586 194,744 529,95 4.312 

4 Araucária 131.356 469,24 253,86 8.918 

5 Balsa Nova 12.200 348,926 32,39 4.430 

6 Bocaiúva do Sul 11.996 826,344 13,30 5.859 

7 Campina Grande do 

Sul 

41.447 539,245 71,90 6.808 

8 Campo do Tenente 7.623 304,488 23,40 2.931 

9 Campo Largo 122.443 1.243,55 89,93 18.206 

10 Campo Magro 27.143 275,352 90,22 5.296 

11 Cerro Azul 17.689 1.341,19 12,63 12.130 

12 Colombo 229.872 197,793 1.076,72 9.764 

13 Contenda 17.300 299,037 53,14 6.660 

14 Curitiba 1.864.416 435,036 4.027,04 0 

15 Doutor Ulysses 5.822 781,45 7,33 4.798 

16 Fazenda Rio Grande 90.648 116,678 700,00 5.747 

17 Itaperuçu 26.371 320,578 75,96 3.931 

18 Lapa 47.294 2.093,86 21,46 17.710 

19 Mandirituba 24.516 379,179 58,60 14.806 

20 Piên 12.086 254,792 44,10 6.713 

21 Pinhais 125.808 60,869 1.922,42 0 

22 Piraquara 102.798 227,042 410,52 47.469 

23 Quatro Barras 21.738 180,471 110,00 1.910 

24 Quitandinha 18.257 447,024 38,23 12.202 

25 Rio Branco do Sul 32.092 812,288 37,73 8.605 

26 Rio Negro 33.157 604,138 51,77 5.564 

27 São José dos Pinhais 292.934 946,435 279,16 27.315 

28 Tijucas do Sul 15.776 671,889 21,64 12.252 

29 Tunas do Paraná 7.347 668,478 9,36 3.464 

  Total RMC 3.459.634 15.913,246  267.564 

FONTE: CURITIBA, 2016; IBGE – CIDADES, 2017; COMEC, 2017. 

 

Entre 2000 e 2010, o incremento populacional da região foi de 16,36%, ou 

453.364 pessoas a mais. Ao excluir Curitiba, as outras 28 cidades da RM 

apresentaram variação de 19,59%, ou 288.305 novos habitantes. Os cinco 

municípios que mais cresceram, excetuando-se Curitiba (que teve um 

aumento de 165.059 habitantes), foram São José dos Pinhais (60.008), 

Colombo (29.636), Araucária (24.986), Piraquara (20.369) e Campo Largo 

(19.664). Em termos de proporção, destacam-se Tunas do Paraná (73,1%), 

Fazenda Rio Grande (29,6%), São José dos Pinhais (29,4%), Piraquara 

(28%) e Mandirituba (26,6%). Os únicos municípios que tiveram decréscimo 

de população foram Adrianópolis (-9,1% ou -638 habitantes) e Doutor 



170 
 

Ulysses (-4,3% ou -259 pessoas), ambos pertencentes à região denominada 

Vale do Ribeira, bolsão de pobreza localizado na divisa entre os estados do 

Paraná e de São Paulo (IPEA, 2015, p. 8). 

 

Paralelamente ao processo de crescimento populacional e intensificação do uso 

do solo a partir dos anos 1970, segundo o IPEA (2015), ocorreu a implementação do 

planejamento urbano do município-polo, direcionando o deslocamento da ocupação 

para áreas periféricas, nos limites de Curitiba e municípios próximos, levando à 

ampliação do núcleo. Esse processo levou Curitiba a extravasar seus limites territoriais 

municipais, formando com seu entorno uma unidade contínua de ocupação, 

estabelecendo novos fluxos entre os municípios vizinhos, uma complementaridade e, 

ao mesmo tempo, uma dependência, denominada integração econômica. 

Segundo Maricato (2015), em relatório publicado pela ONU-Habitat – Estado 

de las ciudades de América Latina y el Caribe 201277 –, o Brasil está na condição de 

sexta economia do mundo, porém mantém uma das piores condições no que se refere à 

distribuição de renda no continente, mesmo após os avanços sociais reconhecidos na 

gestão do presidente Lula e da presidente Dilma. O país está na frente somente da 

Guatemala, Honduras e Colômbia, uma desigualdade que se vê às claras e tem sua 

grande marca nas cidades que reproduzem essa desigualdade de forma expressiva. Os 

efeitos dessa condição materializam-se também no meio ambiente, gerando um 

passivo do uso inadequado do solo, de saneamento básico, de moradia, entre outros, 

que, por sua vez, passa a exigir políticas públicas adequadas para restabelecer o 

equilíbrio entre a presença humana e a natureza, um processo que se sabe 

extremamente lento no Brasil78.  

Em relação à capacidade de movimentação no espaço metropolitano, segundo o 

IPEA (2015), a mobilidade auferida pelo Censo de 2010 mostra que, na RMC, dentre 

os 2,4 milhões de pessoas que estudavam ou trabalhavam, 384.754 pessoas (16,1%) 

deslocavam-se do município de residência para estudar ou trabalhar em outro, porém o 

principal motivo, segundo o IBGE (2010), era o trabalho. Dos 1.657.198 trabalhadores 

residentes na RMC, 318.298 exerciam sua atividade em município diferente do de 
                                                           
77 Disponível em: <http://www.cinu.mx/minisitio/Informe_Ciudades/SOLACC_2012_web.pdf>. 

Acesso em: 9 jan. 2017. 
78 “A população de favelas cresceu mais do que a população total ou do que a população urbana nos 

últimos 30 anos, isto é, de 1980 a 2010 (IBGE)” (MARICATO, 2015, p. 29). 
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residência, o que corresponde a 19,2%; para os moradores de Curitiba, o percentual de 

deslocamentos para outros municípios é de 6,3%, conforme apontam Cintra, Delgado e 

Moura (2012).  

Segundo o IPEA (2015), as relações com outras aglomerações e seu peso 

econômico demonstram o papel que Curitiba desempenha na configuração da rede 

urbana brasileira, ampliando sua área de influência para além da RMC, transcendendo 

os limites político-administrativos estaduais e polarizando grande parte dos municípios 

catarinenses. O relatório do IPEA (2015) salienta que, independentemente de 

concentrar os três municípios com maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado, que 

figuram também como as três únicas cidades paranaenses entre os 50 maiores PIBs 

municipais do país, Curitiba é o quarto maior polo industrial de comércio e serviços. 

São José dos Pinhais, na RMC, está em 37º lugar, com um polo automotivo e sede do 

Aeroporto Internacional de Curitiba; Araucária ocupa o 40º lugar, com um polo 

petroquímico e industrial. 

A RMC possui um PIB per capita inferior à média nacional, regional (Sul) e 

estadual. Em tabela divulgada pelo IBGE (2012b) (Anexo B), que descreve a posição 

ocupada pelos cem maiores municípios, em relação ao PIB a preços correntes e 

participações percentuais relativa e acumulada, segundo os municípios e as respectivas 

unidades da federação em 2012, Curitiba ocupa a quarta posição, com um PIB a preços 

correntes de 59.151.308; São José dos Pinhais ocupa a 36ª posição (15.419.051), 

Araucária está na 44ª (13.282.426), seguida de Londrina, na 45ª posição (12.826.470) 

(IPEA, 2015). 

 

Sua importância econômica acentua o fato de que a rede urbana paranaense, 

assim como a sulina, concentra os fluxos por atividades de maior 

complexidade, para um pequeno número de centros que se constituem como 

polos, demonstrando seletividade dos lugares com tendência concentradora 

(IPARDES, 2010). 

 

Segundo o IPEA (2015), em relação às desigualdades sociais, as estatísticas 

revelam que a proximidade e a inclusão na RMC não foram suficientes para diminuir a 

distância socioeconômica que separa o polo (Curitiba) dos demais municípios. 
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Enquanto a taxa de pobreza79 é de 8,6% em Curitiba, para os municípios de Almirante 

Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, 

Colombo, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio 

Branco do Sul e São José dos Pinhais, varia de 14%, em São José dos Pinhais, a 35%, 

em Itaperuçu (IPARDES, 2003).  

No relatório do IPEA (2015, p. 18), registra-se que, ainda que estejam 

paulatinamente melhorando seus índices,  

 

os municípios não conseguem superar a distância qualitativa em relação a 

Curitiba. Mesmo o enriquecimento de outras cidades da região, como São 

José dos Pinhais e Araucária, não foi suficiente para aproximá-las do 

desempenho municipal do polo, portanto, um alto PIB per capita não 

significa maior desenvolvimento. Reflexo desta desigualdade intrarregional 

é o fato de Curitiba liderar o IPDM80 de 2010 do estado, enquanto nenhuma 

outra cidade da região sequer aparece entre os dez primeiros colocados do 

índice estadual.  

 

As cidades periféricas à grande metrópole, ou então, constituintes da RMC, 

expressam e reproduzem de forma pontual as desigualdades sociais, mantendo, por 

vezes, apenas o centro da cidade em condições que denotam um cuidado das políticas 

públicas, porém preservam uma periferia ou bairros mais distantes completamente 

alheios e submissos à vontade do capital imobiliário, que enriquece de forma 

exponencial alguns e delimita os diferentes, os desiguais81. 

O relatório do Ipardes82 (2011 apud IPEA, 2015) salienta que, ao intensificar a 

expansão da metrópole aos municípios vizinhos, em função da proximidade física e 

das facilidades de acesso à terra e aos meios de transporte de passageiros, se levou à 

                                                           
79 Segundo o relatório do IPEA (2015), pessoas em situação de pobreza representam a população com 

renda familiar per capita de até meio salário-mínimo do ano analisado (2000), que era de R$ 151,00. 

Os dados referentes à situação de pobreza são do Censo Demográfico (IBGE) e das tabulações 

especiais calculadas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). 
80 Índice Ipardes de Desempenho Municipal. 
81 “As áreas ambientalmente frágeis – beira de córregos, rios e reservatórios, encostas íngremes, 

mangues, áreas alagáveis, fundos de vale- que por essa condição, merecem legislação específica e não 

interessam ao mercado legal, são as que ‘sobram’ para a moradia de grande parte da população. As 

consequências dessas gigantescas invasões são muitas: poluição dos recursos hídricos e dos 

mananciais, banalização de mortes por desmoronamento, enchentes, epidemias etc.” (MARICATO, 

2015, p. 82). 
82IPARDES. Índice Ipardes de desempenho municipal – IPDM. Curitiba: Ipardes, 2011. 

Disponível em: <http://www.ipardes.pr.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=19>. 

Acesso em: 11 jan. 2016 
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periferização comum nas demais regiões metropolitanas do país, ainda que, no caso da 

RMC, os cidadãos metropolitanos tenham sido iludidos pelo acesso à economia e à 

cidadania curitibanas.  

Segundo outro relatório do Ipardes83 (2010 apud IPEA, 2015), essa 

intensificação da expansão consolidou o anel urbano no entorno de Curitiba, ou seja, 

os municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo 

Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, 

Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais, não fortalecendo os 

municípios próximos, mas gerando uma dissociação entre o local de moradia e aquele 

de consumo e trabalho, restringindo assim a cooperação na alocação de funções 

urbanas, além de manter municípios mais distantes da metrópole em posições de 

suporte às atividades rurais, pouco integrados a Curitiba. O anel urbano consolidou-se, 

dessa forma, como o espaço que efetivamente abriga a dinâmica metropolitana, 

diferentemente do recorte legalmente instituído. 

Segundo Moura e Firkowski (2014), com a expansão dispersa e fragmentada da 

aglomeração metropolitana, mesclando segmentos sociais, por vezes, antagônicos, a 

desigualdade segue sendo uma expressão marcante da RMC.  

 

Reflete o modelo de ocupação adotado, que induz à periferização da pobreza 

e ao abandono de grandes contingentes de população em áreas com baixas 

condições de bem-estar urbano. A espacialização dos índices de bem-estar 

urbano (IBEU) no território da RMC confirma as desigualdades presentes 

em seu interior. Tanto no índice geral como nos índices das dimensões 

componentes a representação destaca uma mancha com melhor desempenho 

particularmente em Curitiba e em alguns municípios do entorno; mesmo 

nesses, restringe-se às sedes municipais. Os índices mais baixos, portanto 

que revelam as maiores carências, situam-se no entorno dessa mancha 

melhor qualificada, na ACP84, variando a inclusão do número de municípios 

conforme a dimensão analisada. Há que se destacar a dimensão das 

condições habitacionais, na qual a espacialização dos melhores índices é a 

                                                           
83 IPARDES. Dinâmica urbana dos estados: estado do Paraná. Curitiba: Ipardes, 2010. Disponível 

em: <http://www.ipardes.pr.gov.br/biblioteca/docs/Dinamica_Urbana_dos_Estados_Parana. 

pdf>. Acesso em: jan. 2016. 
84 O recorte da Área de Concentração de População (ACP) no interior da RMC traduz com muita 

precisão o espaço correspondente a uma aglomeração urbana, de natureza metropolitana: compõe-se 

por 14 municípios, que formam a mancha contínua de ocupação da metrópole e seus vetores de mais 

intenso crescimento populacional, ainda que em descontinuidade (Almirante Tamandaré, Araucária, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 

Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais) (MOURA; 

FIRKOWSKI, 2014). 
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mais restrita, observando-se, a partir do território de Curitiba, áreas com 

maior precariedade; e também a dimensão da mobilidade urbana, que além 

de deixar evidente a ineficácia da política de integração do transporte na 

região, expressa as piores condições no vetor sul da ACP, justamente o que 

vem apresentando o mais elevado crescimento populacional (MOURA; 

FIRKOWSKI, 2014, p. 36). 

 

Nas Figuras 12 e 13, apresentam-se o mapa de hierarquia urbana e regiões 

metropolitanas e o mapa atual da RMC, respectivamente. 

 

FIGURA 12 – HIERARQUIA URBANA E REGIÕES METROPOLITANAS. 

 
 FONTE: IPARDES, 2010.  
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FIGURA 13 – RMC. 

 
FONTE: CURITIBA, 2016. 

 

Assim, verifica-se que a RMC, apesar do aporte de municípios com índices 

expressivos de desenvolvimento de forma geral, compõe-se também por municípios 

que estão à margem do processo de metropolização, mesmo pertencendo a ela, 

exibindo-se, dessa forma, rupturas do sistema, falhas percebidas ou não, que mostram 

índices antagônicos de pobreza, de crescimento populacional, entre outros, 

influenciando diretamente as condições de autonomia, acesso aos serviços públicos e 

possibilidade de emancipação. 

 

5.3.2 Municípios da RMC – Piraquara e São José dos Pinhais 
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Em relação aos municípios que compõem a RMC, dois foram selecionados para 

esta pesquisa: Piraquara e São José dos Pinhais. A seleção ocorreu por meio do 

estabelecimento de alguns critérios, sendo o principal a presença de escolas localizadas 

no campo85, em APA de manancial. O município de Piraquara enquadra-se nesse 

critério por estar localizado, em quase sua totalidade territorial, no interior da APA do 

Piraquara e possuir três escolas denominadas como “do campo” pela Secretaria 

Municipal de Educação, aqui entendidas como escolas localizadas no campo. São José 

dos Pinhais, por sua vez, possui em seu território a APA de manancial do Pequeno86, 

atualmente em forte processo de urbanização, condição que descaracteriza as escolas 

municipais da região como localizadas no campo, embora algumas próximas à APA 

ainda possuam a nomenclatura de escolas rurais; na futura APA do Miringuava, em 

razão da distância do centro urbanizado, mais precisamente na região conhecida como 

Campina do Taquaral, está localizada uma escola, denominada como “do campo” pelo 

município, tendo sido selecionada para a pesquisa.  

As demais APAs de manancial da RMC87, ou seja, Passaúna, Verde e Iraí, 

devido à proximidade com a capital e ao acelerado processo de urbanização, não 

apresentam em seus territórios escolas rurais ou do campo, fato que delimitou a 

investigação às APAs do Piraquara e Miringuava. 

 

5.3.2.1 Município de Piraquara 

 

O município de Piraquara (Figura 14), segundo dados da Câmara Municipal 

(PIRAQUARA, 2017a), foi elevado de povoação à condição de freguesia em 1885, 

com a denominação “Senhor Bom Jesus de Piraquara”. Em 1890, passou à condição 

de vila, desmembrada de São José dos Pinhais e com a nova denominação Deodoro, 

em homenagem ao marechal Manoel Deodoro da Fonseca. Ainda em 1890, foi criado 

o município, com sede na Vila Deodoro, o qual voltou a denominar-se Piraquara, em 

1929. O município destaca-se por seus mananciais, constituindo-se como APA de 

                                                           
85 No ano de 2012, foi registrado um total de 208 escolas localizadas no campo, pertencentes aos 

municípios que compõem a RMC, e, na mesma região, um total de 44 colégios estaduais localizados 

no campo (SOUZA; FONTANA; MARCOCCIA, 2012). 
86 Sobre o assunto, ver Schechi (2012) e Chueh e Santos (2005). 
87 Ver Figura 3. 
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manancial, responsável por cerca de 50% do abastecimento de água da RMC. Também 

possui o maior complexo penitenciário do estado e sua população, em 2010, era de 

93.207 habitantes, sendo atualmente estimada em 106.132 pessoas, segundo dados do 

IBGE (2017b). 

 

FIGURA 14 – MUNICÍPIO DE PIRAQUARA E SEUS LIMITES. 

 
FONTE: IBGE, 2017b. 

 

Segundo o Ipardes (2017a), em sua extensão territorial, o município possui uma 

área total de 227.042 km² e densidade demográfica de 410.52 hab./km²; na 

agropecuária destacam-se a lavoura temporária, a pecuária e a criação de outros 

animais e, na exploração mineral, a areia e rocha para brita. Em relação à habitação, 

foi registrado um total de 29.626 domicílios (IBGE, 2010), sendo 15.327 urbanos e 

14.299 rurais. O número total de matrículas no ensino regular, no ano de 2015, foi de 

9.487 na rede estadual, considerando 13 estabelecimentos de ensino; 10.484 na rede 

municipal, com 36 estabelecimentos escolares; e 2.308 na rede particular, com dez 

estabelecimentos de ensino, totalizando 22.279 matrículas. O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) registrado pelo município em 2015 foi de 
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5,2 nos anos iniciais (quarta série e/ou quinto ano) e, na rede estadual, 3,7 nos anos 

finais (oitava série e/ou nono ano). 

Importa ressaltar que, segundo o Ipardes (2017a), Piraquara recebeu, em 2015, 

repasse de ICMS Ecológico88 no valor total de R$ 21.218.144,49, sendo 

R$ 746.078,48 relativos às unidades de conservação e R$ 20.472.066,01, aos 

mananciais de abastecimento.  

 

5.3.2.2 Município de São José dos Pinhais 

 

Segundo informações da prefeitura de São José dos Pinhais (2017a), no ano de 

1852, foi sancionada a Lei nº 10 da Província de São Paulo, criando a “Villa de São 

José dos Pinhaes”; sua instalação e a posse solene dos primeiros vereadores ocorreram 

no dia 8 de janeiro de 1853. Em 1897, a vila foi elevada à condição de cidade e a sede 

do município passou a ser a cidade de São José dos Pinhais. Alguns distritos 

administrativos foram criados pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, sendo 

o primeiro, em 1951, o distrito de Campo Largo da Roseira; depois foram criados mais 

cinco: em 1967, a Colônia Murici; em 1980, Cachoeira de São José; em 1986, São 

Marcos e Borda do Campo de São Sebastião; e, em 1989, Marcelino.  

                                                           
88 “O ICMS Ecológico é um instrumento de política pública, criado pioneiramente no Paraná, que trata 

do repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam em seus territórios Unidades de 

Conservação ou áreas protegidas, ou ainda mananciais para abastecimento de municípios vizinhos. A 

Lei do ICMS Ecológico ou Lei dos Royalties Ecológicos é o nome que se dá à Lei Complementar nº 

59, de 1º de outubro de 1991, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. A Lei 

Complementar nº 59/91 dispõe sobre a repartição de 5% do ICMS, a que alude o art. 2º da Lei nº 

9.491/90, aos municípios com mananciais de abastecimento e unidades de conservação ambiental, 

assim como adota outras providências” (PARANÁ, 2017). Segundo Rossi (2010, p. 48-49), “a 

legislação paranaense possui mecanismos que incentivam os Municípios a melhorar a qualidade da 

gestão de suas áreas protegidas, sejam elas federais, estaduais ou mesmo particulares. Quanto melhor 

for qualidade da gestão dessas áreas, tanto maior será a participação do Município no bolo do ICMS 

Ecológico. Esse tipo de mecanismo legal faz com que, na prática, os Municípios tenham maior 

interesse na criação de unidades de conservação e, efetivamente, firmem parcerias com as esferas 

estadual e/ou federal de governo para apoio à gestão das unidades de conservação”. Consoante 

Fernandes et al. (2011, p. 19), “em 1991, o critério ecológico passou a ser utilizado para distribuir 

parte destes recursos no estado do Paraná. Esta experiência pioneira originou-se da reivindicação dos 

municípios que sentiam que suas economias eram prejudicadas pelas restrições de uso do solo, 

originadas por serem mananciais de abastecimento para municípios vizinhos ou por integrarem 

Unidades de Conservação. Dessa forma, o poder público estadual sentiu a necessidade de reformular 

os critérios de distribuição do ICMS, favorecendo estes municípios com recursos adicionais”. 
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O município (Figura 15) destaca-se na atualidade pela industrialização advinda 

da instalação de polo automotivo e, de acordo com dados da Prefeitura Municipal de 

Curitiba (Tabela 1), é o mais populoso da RMC, com uma população estimada de 

302.759 habitantes, em 2016. 

 

FIGURA 15 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E SEUS LIMITES. 

 
FONTE: IBGE, 2017c. 

 

Conforme o Ipardes (2017b), em sua extensão territorial, o município possui 

uma área total de 944,280 km² e densidade demográfica de 279,16 hab./km²; na 

agropecuária, destacam-se a lavoura temporária, horticultura, floricultura, pecuária e 

criação de outros animais e, na exploração mineral, a areia, rocha para brita, argila e 

saibro. Em relação à habitação, foi registrado um total de 89.770 domicílios (IBGE, 

2010), sendo 79.549 urbanos e 10.221 rurais. O número total de matrículas no ensino 

regular, no ano de 2015, somou 27.330 na rede estadual, com 29 estabelecimentos de 

ensino; 29.214 na rede municipal, com 102 estabelecimentos escolares; e 10.423 na 

rede particular, com 39 estabelecimentos de ensino, totalizando 66.967 matrículas. O 
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Ideb registrado pelo município, em 2015, foi de 5,6 nos anos iniciais (quarta série e/ou 

quinto ano) e, na rede estadual, 4,2 nos anos finais (oitava série e/ou nono ano). 

Da mesma forma que Piraquara, São José dos Pinhais, segundo o Ipardes 

(2017b), recebeu, em 2015, repasse de ICMS Ecológico no valor total de 

R$ 7.328.516,52, sendo R$ 438.032,06 relativos às unidades de conservação e 

R$ 6.845.484,46, aos mananciais de abastecimento.  

Verifica-se que os municípios diferem muito em números e características 

particulares, uma vez que São José dos Pinhais, além de apresentar uma população 

expressiva, possui um grau de urbanização bem mais elevado, se comparado com 

Piraquara. Em relação ao ICMS ecológico, Piraquara recebe um valor duas vezes 

maior, destinado às unidades de conservação e mananciais de abastecimento, um 

diferencial que, em números brutos, pode significar um cuidado maior em relação ao 

meio ambiente, ao desenvolvimento de projetos ambientais e à EA. 

Em consulta ao site da prefeitura (PIRAQUARA, 2017b), na página da 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, constam alguns programas, tais como: 

campanha de separação do lixo; campanha de coleta e reaproveitamento de óleo de 

cozinha; serviço de recolhimento de resíduos da poda verde; solicitação de poda e 

corte de árvore através da Linha Verde; Frente Viva; arborização urbana; denúncias 

referentes a esgoto sanitário a céu aberto ou em nascentes; qualquer denúncia de ações 

que causem danos ao meio ambiente; e cemitérios. No mesmo site, na página da 

Secretaria de Educação (PIRAQUARA, 2017c), não se percebe qualquer referência 

imediata à EC ou EA, porém, no Plano Municipal de Educação – 2015-2025, a EA é 

citada oito vezes, enquanto a EC não é citada. 

Em relação à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, na página da 

Secretaria de Meio Ambiente (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2017b), no Departamento 

de Monitoramento e Biodiversidade, há referência a alguns trabalhos como: EA, 

poluição e programa ambiental. Na EA, aparecem os programas: Diga não ao 

Desperdício, Adote Uma Árvore e Jardim das Sensações. No mesmo site, na página da 

Secretaria de Educação (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2017c), nos programas 

desenvolvidos, não se percebe qualquer referência imediata à EC ou EA, o mesmo 

ocorrendo no Plano Municipal de Educação 2015-2025 (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 
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2015b), que remete ao cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014). 

 

5.3.3 Bacia hidrográfica  

 

Segundo o contido em publicação do governo do estado do Paraná, Bacias 

hidrográficas do Paraná – série histórica (PARANÁ, 2015), a bacia hidrográfica89 é 

uma região cuja geografia limita-se por um divisor de águas, geralmente um terreno 

mais elevado, que direciona as águas da chuva de uma área mais alta para outra mais 

baixa, constituindo com os vários afluentes um curso de água principal. Nessa região, a 

atividade humana pode refletir diretamente na qualidade e quantidade das águas, em 

razão das formas de uso, tipos de solo e relevo, vegetação local existente e 

desmatamento. A existência de cidades também pressiona os recursos naturais que a 

compõem, uma vez que as atividades realizadas pelas indústrias de forma geral, pelo 

intenso processo de urbanização e até mesmo pelas propriedades rurais de pequeno, 

médio e grande porte influenciam a qualidade da água dos rios. 

Consoante Pires, Santos e Del Prette (2002, p. 21), a adoção do conceito de 

 

BH para a conservação de recursos naturais está relacionada à possibilidade 

de avaliar, em uma determinada área geográfica, o seu potencial de 

desenvolvimento e a sua produtividade biológica, determinando as melhores 

formas de aproveitamento dos mesmos, com o mínimo impacto ambiental. 

Na prática, a utilização do conceito de BH consiste na determinação de um 

espaço físico funcional, sobre o qual devem ser desenvolvidos mecanismos 

de gerenciamento ambiental na perspectiva do desenvolvimento 

ambientalmente sustentável (utilização – conservação de recursos naturais). 

 

Essas abordagens refletem uma mudança na forma de perceber a relação do ser 

humano com o meio ambiente. Nesse sentido, os recursos hídricos passaram a ter uma 

importância vital, principalmente no fim do século XX e início deste século, 

constituindo política pública que, no Brasil, culminou com a promulgação da Lei nº 

9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em seu art. 1º, salienta os 

                                                           
89 Ver também o Apêndice G, especificamente, a terceira pergunta. 
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fundamentos que dão base para a Política Nacional de Recursos Hídricos, assim 

destacados do texto legal:   

 

I - a água é um bem de domínio público; II - a água é um recurso natural 

limitado, dotado de valor econômico; III - em situações de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 

animais; IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; VI - a gestão 

dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997, grifo 

nosso). 

 

Assim, a bacia hidrográfica passou a ter centralidade no planejamento de ações 

governamentais, no âmbito federal, estadual e municipal, com a participação da 

comunidade e demais autoridades, no sentido de preservar a água, que é um bem de 

todos e limitado. No Paraná, seguindo a política nacional, foi instituída a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, pela Lei nº 12.726/1999, e da mesma forma criou-se o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, como parte integrante dos 

recursos naturais do estado.  

Em 2009, também foi criado, pela Lei Estadual nº 16.242, o Instituto das Águas 

do Paraná, na condição de autarquia vinculada à Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, que substituiu a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA). O instituto passou a ser órgão 

executivo gestor do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com o 

objetivo de ofertar um suporte institucional e técnico para a concretização dos 

instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos90.  

Com a constituição de um Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, este passou a atuar com a articulação de três níveis institucionais distintos 

(PARANÁ, 2015), com identidades e instrumentos próprios de atuação. O primeiro 

nível constitui a instância de decisão e recurso, de planejamento estratégico e de 

                                                           
90 O Instituto das Águas do Paraná também tem como finalidade 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 11.445/2007 (INSTITUTO..., 

2017a). 
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condução política do processo e tem a seguinte composição: Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e 

Instituto das Águas do Paraná. Entre suas principais atribuições, estão: estabelecer 

princípios e diretrizes da política estadual para os Planos de Bacia e Plano Estadual de 

Recursos Hídricos; aprovar a proposição do Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

aprovar a proposição de Comitês de Bacia Hidrográfica; arbitrar e decidir conflitos 

entre Comitês de Bacia; e estabelecer critérios e normas gerais para outorga dos 

direitos de uso e cobrança dos recursos hídricos. 

O segundo nível é composto por um colegiado na esfera de identidade regional, 

com a missão de conferir e convergir os interesses particulares dos usuários da região, 

frente ao interesse público mais amplo, mediante a análise e aprovação dos Planos de 

Bacia: os Comitês de Bacia Hidrográfica, cujas principais atribuições são: aprovar o 

Plano de Bacia em sua área de atuação; propor critérios e normas gerais para outorga 

de direito de uso dos recursos hídricos; aprovar proposição de mecanismos de 

cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos e dos valores a serem cobrados; 

estabelecer critérios e promover o rateio das obras de uso múltiplo de interesse comum 

ou coletivo. 

No terceiro nível, estão as Agências de Bacia Hidrográfica, canais executivos 

do sistema, com funções e competências que, no caso do estado do Paraná, são de 

responsabilidade do Instituto das Águas do Paraná. Entre as atribuições deste nível 

estão: elaborar o Plano de Bacia Hidrográfica; efetuar a cobrança pelo direito de uso 

dos recursos hídricos; e propor ao comitê o enquadramento dos corpos d’água nas 

classes de uso, os valores que serão cobrados pelo uso dos recursos hídricos, o plano 

de aplicação dos recursos financeiros disponíveis, o rateio de custo das obras de uso 

múltiplo, o cálculo da vazão outorgável em cada trecho de curso d’água, bem como a 

probabilidade associada à vazão outorgável em cada trecho. 

No estado do Paraná foram definidas 16 bacias hidrográficas (Figura 16), 

conforme a Resolução nº 024/2006, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, denominadas: Litorânea, Iguaçu, Ribeira, Itararé, Cinzas, Tibagi, 

Ivaí, Paranapanema 1, Paranapanema 2, Paranapanema 3, Paranapanema 4, Pirapó, 

Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3 e Piquiri.  
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FIGURA 16 – BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO PARANÁ.91 

 
FONTE: INSTITUTO..., 2017b. 

 

A pesquisa realizada, em função do lócus estabelecido, tem seu olhar específico 

para a bacia hidrográfica do Iguaçu92 (Figura 17), uma vez que esta abrange as APAs 

de pesquisa e, por conseguinte, os municípios de Piraquara e São José dos Pinhais. 

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (PARANÁ, 

2015), essa bacia hidrográfica possui uma área total de 54.820,4 km², ocupando cerca 

de 28% da área total do estado, estando dividida nas unidades hidrográficas de gestão 

de recursos hídricos93: Baixo Iguaçu, Médio Iguaçu e Alto Iguaçu – agrupada à Bacia 

do Ribeira. Atualmente está dividida em dois comitês, em razão de sua abrangência no 

território paranaense: Comitê Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, criado por 

                                                           
91 No estado do Paraná, 11 Comitês de Bacia Hidrográfica estão registrados na Agência Nacional de 

Águas (ANA, 2017).  
92 “A Unidade Aquífera Serra Geral Sul predomina no Médio e Baixo Iguaçu, ocorrendo a leste uma 

pequena porção da unidade aquífera Guarani, e faixas das unidades Paleozóica Superior, Médio 

Superior e Pré – Cambriana. Em iguais proporções na região de Curitiba ocorrem as unidades 

Guabirotuba e Karst, a norte da Capital” (PARANÁ, 2015, p. 31). 
93 Resolução nº 49/2006/CERH/PR. 
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decreto, em 2005, abrangendo 36 municípios; e Comitê do Baixo Iguaçu, criado por 

decreto, em 2013, abrangendo 74 municípios. 

 

FIGURA 17 – BACIA HIDROGRÁFICA DO IGUAÇU E HIDROGRAFIA. 

 
FONTE: PARANÁ, 2015. 

 

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(PARANÁ, 2015), na cabeceira da bacia hidrográfica do Iguaçu, com população 

estimada em 4,5 milhões de habitantes, localiza-se a RMC que, a exemplo de outras 

regiões metropolitanas, abriga uma grande densidade populacional, representada por 

3.459.634 habitantes (CURITIBA, 2016), predominando atividades industriais, 

comerciais e de serviços. Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Cascavel – 

parcialmente situado na bacia –, Guarapuava, Araucária, Pinhais e Francisco Beltrão 

representam as maiores cidades localizadas no seu território. A bacia hidrográfica 

abriga também 

 

uma grande quantidade de Unidades de Conservação, dentre elas estão: o 

Parque Estadual do Rio Guarani, em Três Barras do Paraná; o de Palmas, em 

Palmas; os do Barigui, Tingui, Tanguá, João Paulo II, São Lourenço, do 

Bacacheri, da Barreirinha, dentre outros em Curitiba; o Professor José 

Wachowicz, em Araucária; a Floresta Estadual de Santana, em Paulo 

Frontin; Áreas de Interesse Ecológico: da Serra do Tigre, em Mallet; e do 
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Buriti, em Pato Banco; Reserva Florestal do Pinhão, no município de 

Pinhão; Floresta Estadual do Passa Dois, e Parque Estadual do Monge, na 

Lapa; Floresta Estadual Metropolitana, em Piraquara; Floresta Nacional do 

Açungui, em Campo Largo; e a Estação Ecológica do Rio dos Touros, no 

município de Reserva do Iguaçu; As APAs estaduais (Áreas de Proteção 

Ambiental): da Serra da Esperança, que abrange os municípios de Cruz 

Machado, Guarapuava, Inácio Martins, Rio Azul, Mallet, União da Vitória, 

Prudentópolis, Irati, Paula Freitas e Paulo Frontin; da Escarpa Devoniana, 

que abrange na bacia os municípios da Lapa, Balsa Nova e outros; e as 

APA’s do rios Verde, Passaúna, Iraí, do Piraquara, e do rio Pequeno, 

ambas na região metropolitana de Curitiba; e ainda a porção inicial da 

APA de Guaratuba, em Tijucas do Sul. Destaque para o recém-criado 

Parque Estadual de Santa Clara, entre os municípios de Candói, Foz do 

Jordão e Pinhão (PARANÁ, 2015, p. 32-33, grifo nosso). 

 

5.3.3.1 O abastecimento de água potável na RMC 

 

O abastecimento de água em Curitiba e região se dá por meio do Sistema de 

Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (Figura 18), com a 

revisão de seu Plano Diretor94 ocorrida a partir de 2011 e finalizada em 2013, 

composto pelas barragens do Passaúna, Iraí, Piraquara I e Piraquara II, com projeção 

para a futura barragem do Miringuava até 2016, o que não ocorreu, principalmente, em 

função dos litígios de desapropriação de terras, bem como a barragem do rio Faxinal, 

também projetada para 2030. Como se vê na Figura 18, há previsão para a captação de 

água do aquífero Karst – rio Capivari, até o ano de 2025. A captação de água para 

tratamento também ocorre por meio de Estações de Tratamento de Água (ETAs), a 

saber: Passaúna, Iguaçu, Iraí, Rio Pequeno, Miringuava, Audi e Despique.  

  

                                                           
94 Disponível em: <http://site.sanepar.com.br/arquivos/saicplanodiretor.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2017. 
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FIGURA 18 – POR DENTRO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE 

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA. 

 

 
FONTE: BRAMBETTI, 2014. 
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Na atualidade, o sistema de produção e tratamento de água é composto por um 

grande número de unidades (SANEPAR, 2013), como se vê na Figura 19. 

 

FIGURA 19 – SISTEMA DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA. 

 
FONTE: SANEPAR, 2013, p. 42. 

 

Ainda segundo o Plano Diretor (SANEPAR, 2013), o sistema de produção e 

tratamento de água, em seu formato atual, conta com uma produção de 9.495 l/s, 

distribuída conforme o Quadro 10. 
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QUADRO 10 – SISTEMA DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA POR EXTRAÇÃO. 

Manancial do Altíssimo 

Iguaçu95 

Aproveitamento de pequeno 

porte 
Mananciais subterrâneos 

Sistema Iguaçu: 3.300 l/s. 

 

Sistema Rio Pequeno: 200 l/s. Sistema Karst Colombo 

(Colombo e Fervidas): 155 l/s. 

Sistema Almirante Tamandaré 

(Poços Almirante e Tranqueira): 

205 l/s. 

Sistema Iraí: 2.600 l/s. Sistema Despique: 150 l/s. Sistema Capivari: 90 l/s. 

Sistema Passaúna: 1.800 l/s. 

 

Sistema Palmital: 60 l/s. 

 

Sistema Campina Grande do 

Sul (sede): 5 l/s. 

Sistema Poço Araçatuba: 7 l/s. 

Sistema Miringuava: 900 l/s. Sistema Borda do Campo: 20 

l/s. 

Sistema Poço São Marcos: 3 l/s. 

FONTE: O AUTOR, 2017. 

 

Assim, é visível a importância de uma política pública que viabilize um sistema 

de tratamento e produção de água integrado para atender à demanda de água potável 

de Curitiba e região metropolitana, que depende também, diretamente, de políticas 

públicas que, de forma integrada, fortaleçam o cuidado com o meio ambiente, que se 

reflete no cuidado e em uma relação diferenciada com a natureza, consolidando-se 

uma condição socioambiental de interdependência entre o ser humano e a natureza que 

o cerca. A EA tem muito a colaborar nesse sentido, permeando todo o processo de 

escolarização das futuras gerações. 

 

5.3.4 Áreas de Proteção Ambiental (APAs) da pesquisa 

 

Segundo a COMEC (2017a), as APAs constituem unidades de conservação 

previstas pela Lei Federal nº 9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, e possuem como objetivo principal conciliar o desenvolvimento 

econômico e a proteção do meio ambiente. Estabelecidas na RMC, com base na Lei 

Estadual nº 12.248/1998, as APAs criadas são unidades mais restritivas que as 

unidades territoriais de planejamento96 e visam à proteção das bacias hidrográficas, 

                                                           
95 Segundo o Plano Diretor (SANEPAR, 2013), a Sanepar construiu três barragens no Altíssimo 

Iguaçu para regularização de vazão. A barragem no rio Iraí tem capacidade de armazenamento de 58 

hm³. No rio Piraquara, estão as outras duas: Piraquara I, com capacidade de armazenamento de 22,5 

hm³, e Piraquara II, com capacidade de 20,5 hm³. 
96 Segundo a COMEC (2017b), as unidades territoriais de planejamento são “espaços territoriais que 

sofrem pressão por ocupação e estão situados em áreas urbanas dos municípios integrantes das áreas 

de interesse de proteção de mananciais. Em geral, têm a finalidade de efetuar a transição entre áreas 
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que contribuem para as represas de abastecimento público na atualidade e futuramente. 

Ao todo existem cinco APAs instituídas na RMC: Iraí, Piraquara, Pequeno, Passaúna e 

Verde, que foram planejadas em função da capacidade de suporte da bacia 

hidrográfica e da manutenção da qualidade da água nas represas constituídas para o 

abastecimento. 

Entre as APAs97 citadas neste estudo, selecionou-se a APA de manancial do 

Piraquara, pela sua extensão na área territorial do município e pela existência de três 

escolas localizadas no campo, no interior da APA, condição que é diferenciada diante 

das demais APAs analisadas dentro desses critérios, que também subsidiam a 

pesquisa. A APA do Piraquara foi instituída pelo Decreto Estadual nº 1.754/1996 e 

possui área aproximada de 8.881 ha. No corpo do referido instrumento legal, em seu 

art. 2º, explicita-se que a APA do Piraquara 

 

tem por objetivo a proteção e a conservação da qualidade ambiental e dos 

sistemas naturais ali existentes, em especial a qualidade e 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 

Piraquara (PARANÁ, 1996, grifo nosso). 

 

Importa salientar que, no mesmo dispositivo legal, em razão da proteção e 

conservação da qualidade ambiental, no art. 6º, destaca-se que algumas atividades no 

território da APA de manancial ficam proibidas ou restringidas, tais como: a 

implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetar ou 

colocar em risco os mananciais de água; o exercício de atividades capazes de provocar 

erosão das terras ou assoreamento de coleções hídricas; a realização de obras de 

terraplanagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível 

                                                                                                                                                                                     
urbanas já consolidadas e as áreas de maior restrição ambiental como as APAs, e/ou áreas rurais. Na 

aglomeração urbana metropolitana existem cinco UTPs regulamentadas por legislação estadual, que 

são a UTP de Pinhais, do Guarituba, do Itaqui, de Quatro Barras e de Campo Magro. Essas unidades 

foram consideradas as áreas com maior pressão por ocupação, dentre as áreas de interesse de proteção 

de mananciais, haja vista a sua proximidade com o polo metropolitano e acessibilidade viária. O 

planejamento das UTPs foi efetuado com base na realidade já instalada, com loteamentos de alta 

densidade implantados que tinham sido aprovados em décadas anteriores, utilizando como parâmetro 

balizador a densidade máxima de uma moradia a cada 2.000 m² em média, considerando a capacidade 

de suporte de tratamento de esgoto e de drenagem”.  
97 Ver também o Apêndice G, especificamente, a segunda pergunta. 
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alteração das condições ecológicas locais; o desenvolvimento de atividades minerárias 

capazes de afetar ou colocar em risco a qualidade da água do manancial; e o uso de 

agrotóxicos e outros biocidas, em desacordo com as normas ou recomendações 

instituídas no Plano de Manejo.  

Em relação ao Plano de Manejo da APA do Piraquara, verifica-se que este ainda 

não foi finalizado98, mesmo com a conclusão do Zoneamento Ecológico, em 1996, e 

sua revisão, em 2002, conforme Decreto Estadual nº 6.706/2002. O Zoneamento 

Ecológico-Econômico da APA de manancial do Piraquara tem por objetivo, conforme 

o art. 2º do referido texto legal: 

 

I - implantar o zoneamento da APA em concordância com os objetivos do 

Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais da Região 

Metropolitana de Curitiba; II - assegurar as condições essenciais à 

conservação do manancial destinado ao abastecimento público; e III - 

incentivar e compatibilizar os instrumentos que propiciem o uso e ocupação 

do solo de forma adequada à conservação do manancial (PARANÁ, 2002, 

grifo nosso).  

  

A Figura 20 permite uma visão geral da extensão da APA, no interior do 

município, e sua importância para o abastecimento público da RMC, com as represas 

de Piraquara I99 e II100. O município também tem, em pequena porção de seu território, 

parte da APA do Iraí, na divisa com o município de Quatro Barras. 

 

                                                           
98 Ver: Atos Legais – Planos de Manejo/Zoneamentos (IAP, 2017).  
99 Foi inaugurada em 1979 a barragem do Cayuguava, mais conhecida como Piraquara I, considerada a 

primeira grande barragem para acumulação de água no Paraná (SANEPAR, 2017).  
100 Foi inaugurada em 2008. Com a “barragem de Piraquara II, a reservação de água ‘in natura’ será 

ampliada em aproximadamente 20.800.000 metros cúbicos (m³), que, construída à jusante da barragem 

Piraquara I, reforça as reservas para os sistemas do Iraí e Iguaçu. O sistema integrado atende além de 

Curitiba, os municípios de São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais, Araucária, e parte dos municípios 

de Almirante Tamandaré, Campo Largo, Colombo, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Fazenda 

Rio Grande. A reservação de água tratada na área de atendimento do sistema integrado totaliza 

325.000 m³, que corresponde a aproximadamente 50% da demanda diária, distribuída em 39 unidades, 

de diversas capacidades, que são utilizadas para compensar a demanda nos horários de maior 

consumo” (PR..., 2008). 
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FIGURA 20 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO APA DO PIRAQUARA. 

 
FONTE: COMEC, 2002. 

  

Percebem-se, por um lado, a importância da APA de manancial do Piraquara 

para o abastecimento público da RMC e, por outro, a importância de uma gestão 

municipal voltada a valorizar o potencial do município, adequando-se primeiramente 

aos parâmetros legais que delimitam a destinação do solo e atividades agroindustriais e 

dando importância ao meio ambiente, com a EA presente não só na escola, mas na 

vida cotidiana de cada cidadão. Nesse contexto, defende-se que a EA na escola é uma 

semente fundamental para as futuras gerações.  

Em relação à bacia hidrográfica do rio Miringuava (Figura 21), por estar na 

condição de futura APA de manancial, bem como devido à construção de uma 

barragem na mesma região, é importante relatar algumas conclusões de trabalhos 

realizados com foco nela, em razão do litígio101 entre moradores da região e governo 

                                                           
101 “Segundo o presidente da Associação dos Proprietários e Moradores da Bacia do Rio Miringuava, 

Alceu Carlos Schulis, que vive na região há quarenta anos, a barragem irá inundar uma área de 4,1 

milhões de metros quadrados. ‘Cerca de setenta famílias serão atingidas diretamente pela construção 
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do estado, por conta da construção da barragem, no sentido de clarear a historicidade e 

contradições que envolvem esse processo. 

 

FIGURA 21 – BACIA HIDROGRÁFICA DO MIRINGUAVA. 

 
FONTE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2017d. 

  

Segundo a Sanepar (2008)102, a ETA do Miringuava (Figura 22), localizada no 

início da Colônia Murici, entrou em operação no ano de 2008, à época, com uma 

perspectiva de geração de 2.000 l/s, proveniente de sete reservatórios, abastecidos pelo 

rio Miringuava, atendendo os municípios de São José dos Pinhais, Araucária, Fazenda 

Rio Grande e, principalmente, Curitiba. O sistema Miringuava foi constituído, 

                                                                                                                                                                                     
da represa, porém as cerca de mil famílias que pertencem à comunidade da colônia também serão, 

indiretamente, afetadas’, afirma. ‘Trabalhadores rurais, que têm pouco estudo e não sabem fazer outra 

coisa senão mexer com a terra, vão ficar desempregados, pois a área para plantação vai ser bastante 

reduzida’” (CONSTRUÇÃO..., 2002). Ver também Processo nº 0006991-90.2005.8.16.0035.  
102 “A Sanepar presta serviços de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, 

coleta seletiva e destinação de resíduos sólidos. Sociedade de economia mista e de capital aberto, 

controlada pelo Estado do Paraná, atuando com sistemas de abastecimento de água em 345 dos 399 

municípios do Paraná, além de Porto União, cidade de Santa Catarina e de esgotamento sanitário em 

174 municípios. Na gestão dos resíduos sólidos urbanos, opera os aterros sanitários das cidades de 

Cianorte, Apucarana e Cornélio Procópio. O aterro de Cianorte atende também as cidades de São 

Tomé, Terra Boa, Guaporema e Indianópolis” (SANEPAR, 2016, p. 26). 
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inicialmente, por 105 km de rede, uma moderna estação de tratamento, sete 

reservatórios e 11 estações elevatórias, garantindo a produção de cerca de 40 milhões l 

de água tratada. Já era parte dele o projeto de construção de uma futura barragem, que 

seria inaugurada nos próximos sete anos, contados a partir de 2008, sendo então 

necessária a desapropriação de cerca de 57 propriedades, numa extensão de 

reservatório próxima do Piraquara II, de 6 km2. 

 

FIGURA 22 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MIRINGUAVA. 

 
FONTE: SANEPAR, 2008, p. 26. 

 

Devido às características do município de São José dos Pinhais, além da 

presença de pequenas comunidades rurais, colônias tradicionais e agronegócio, houve 

uma grande expansão urbana, referendada pela instalação de polo automotivo, que se 

refletiu em toda a extensão territorial do município. 

Segundo Falvo (1996, p. 73), em dissertação intitulada Zoneamento da bacia 

hidrográfica do rio Miringuava utilizando-se de técnicas de análise multivariada, a 

expansão urbana na bacia do rio Miringuava deveria ser restrita,  

 

pois a leste possui um maciço montanhoso e cobertura arbórea relativamente 

densa, à noroeste áreas inundáveis e ao centro com reservas hídricas e o 
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núcleo urbano do Miringuava ao norte, com falta de infraestrutura básica, 

onde existe a tendência de crescimento urbano do norte (núcleo Miringuava) 

para o sul, acompanhando a rodovia federal BR-376. Para a implantação de 

loteamento deverão ser observadas as condições mínimas de saneamento, 

nivelamento do terreno, sistema de drenagem, escoamento de águas pluviais, 

abastecimento de água e rede de esgoto (ZONA B). A bacia hidrográfica 

possui áreas que estão aptas ao desenvolvimento principalmente ao norte do 

baixo Miringuava que poderão estar sujeitas aos seguintes programas: 

estímulo ao cooperativismo, consolidação e desenvolvimento de áreas 

produtivas, consolidação da rede viária regional, organização dos transportes 

de massa metropolitano, investigação de meios alternativos de produção de 

energia, racionalização do emprego de defensivos agrícolas, práticas 

conservacionistas de solos e arborização de margens de rodovias e estradas 

municipais (ZONAS F, J, G, I). 

 

Andreoli et al. (1999, p. 49), ao analisar a região, em razão da implementação 

de uma nova barragem, relatam que, em sua cabeceira, 

 

apresenta hoje boas condições de preservação, porém há pressão para 

desmatamentos gerada pela agricultura. Atualmente a maior expressão 

agrícola da bacia é da Colônia Muricy, localizada entre a captação e a 

barragem, na qual desenvolve agricultura convencional com o uso intensivo 

de agrotóxicos. Segundo o Plano Diretor de 1992, a vazão máxima para os 

irrigantes deverá atingir hoje cerca de 400 l/s, o que corresponde a um 

volume anual de 1.400.000 m3. Abaixo da barragem, porém dentro da área 

da bacia incremental, portanto com influência na captação existe o oleoduto 

da Petrobrás. Mais à jusante, abaixo do ponto de captação previsto, verifica-

se grande ocupação por loteamentos, influência da própria expansão urbana 

de São José dos Pinhais e várias indústrias de grande porte. 

 

Por sua vez, Bossle (2010, p. 89), em dissertação intitulada Gestão do uso e 

ocupação do solo: estudo de caso da bacia do rio Miringuava em São José dos 

Pinhais, cita que o processo de urbanização na bacia hidrográfica 

 

tende a aumentar, não apenas pelo fato do progresso ser inevitável, mas 

porque se tronou possível avançar sobre a bacia através de espaço urbano 

criado legalmente. Dividindo a natureza rural da área em duas porções. 

Inevitavelmente, veremos este avanço descaracterizar uma das áreas mais 

ricas em agricultura da região metropolitana e que ainda mantém pequenos 

maciços florestais. Os sinais de que as novas gerações estão deixando de 

ocupar os espaços agrícolas fica visível na área. A constatação é lógica: em 

1980 havia 25,16% da área da bacia com este uso enquanto que em 2000 

essa classe de uso diminuiu para 21, 28%, ou seja, diminuiu 15, 42%. 

  

Embora o debate em audiências públicas (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2005) 

sobre a ocupação do solo e a preservação do meio ambiente, somado aos conflitos em 
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razão das desapropriações de terra para a construção da barragem, ainda tenha certa 

continuidade, segundo matéria publicada pela Associação Brasileira das Empresas 

Estaduais de Saneamento (AESBE, 2015), a Sanepar pretendia iniciar naquele ano 

 

a construção da Barragem do Miringuava para reforçar o atendimento da 

população de Curitiba e Região Metropolitana (PR). O edital para 

contratação da fase 1 das obras foi publicado na última sexta-feira (22) e 

prevê investimento de até R$ 37 milhões. Localizada no município de São 

José dos Pinhais, a nova barragem terá capacidade de armazenamento de 38 

bilhões de litros de água. Em meados de 2017, quando ficar pronta, vai 

garantir a demanda do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba 

(SAIC)103 para os próximos 15 anos.   

   

No ano de 2016, foi publicado, entre outros, o Decreto nº 3.988, que, em seu 

art. 1º, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Sanepar, 

áreas de terra destinadas à implantação da barragem do Miringuava. No mesmo ano, 

em 8 de julho, os membros do Conselho de Meio Ambiente de São José dos Pinhais 

 

realizaram, na tarde de quarta-feira (8), visita técnica à localidade de 

Avencal, na região rural no Município que até o próximo ano deverá ter 

parte alagada devido à construção de represa, realizada pela Sanepar. 

Segundo João Teixeira, um dos membros do Conselho, a atividade faz parte 

da Semana de Meio Ambiente e teve como objetivo integrar os demais 

membros com a mudança na paisagem que vai acontecer nos próximos 

meses. ‘Uma parte da região será alagada e alguns membros do Conselho 

não conheciam a região pessoalmente’, explicou João. O grupo foi 

acompanhado por técnicos da Sanepar, que mostraram a região onde será 

construída a barragem e como deverão ser as intervenções daqui para frente, 

já que a primeira etapa, que foi a indenização das áreas a serem alagadas e a 

retirada dos moradores, já foi concluída. ‘O Conselho do Meio Ambiente 

quer acompanhar as próximas etapas, e estará colaborando no sentido de 

fiscalizar se todos os procedimentos legais ambientais estarão sendo 

tomados’, disse Paulo Nenevê, também membro do Conselho de Meio 

Ambiente (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2016). 

 

Importa salientar que, quando da revisão e atualização do Sistema de 

Abastecimento Integrado de Curitiba, em 2011, e do estabelecimento de seu Plano 

Diretor, que norteia sua gestão até o ano de 2040, reforçou-se a necessidade de 

utilização de novos mananciais por meio do represamento de águas, entre eles, o 

manancial do rio Miringuava. 

                                                           
103 Ver Sanepar (2013). 
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Assim, verifica-se que o processo de criação da futura APA, prevista inclusive 

no Plano Diretor do município de São José dos Pinhais104 e, por conseguinte, da 

barragem na bacia hidrográfica do Miringuava ocorre em meio a várias determinações 

que constituem a realidade, que pode e deve ser concebida pelos vários olhares, como 

o dos agricultores, dos pequenos proprietários rurais, dos moradores urbanos, dos 

interesses imobiliários, do agronegócio, da educação, da gestão pública municipal e da 

necessidade do abastecimento público de água, condição que coloca o governo do 

estado e Sanepar como maiores interessados no processo, entre outros. Nessa 

complexidade, a dialogicidade tem um papel fundamental na construção de um 

caminho que sinalize e sintetize as aspirações de todos os envolvidos, prevalecendo o 

bem maior, que vai beneficiar a coletividade. 

 

5.3.5 Local da pesquisa – escolas localizadas no campo  

 

Em relação às escolas localizadas no campo selecionadas para esta 

investigação105, no município de São José dos Pinhais foi eleita a Escola Municipal 

Rural Lilian Viana (Figura 23), atualmente considerada uma escola do campo, 

segundo a coordenação pedagógica. A escola está localizada no bairro Campina do 

Taquaral, rua José Zanqueta Filho, nº 1910, em frente à Igreja da Paróquia Nossa 

Senhora da Luz e ao posto de saúde (Figuras 24 e 25), área rural que pertence também 

à bacia hidrográfica do Miringuava, futura APA de manancial (Figuras 26). Segundo 

seu projeto político-pedagógico, funcionava em salas de aula cedidas pela Paróquia 

Nossa Senhora da Luz, atendendo, em 2010, a um total de 89 alunos, com 11 

professores, em dois turnos. Com o risco do seu fechamento, os moradores 

mobilizaram-se e pressionaram a prefeitura no sentido de ter uma escola municipal 

com sede própria para atender às crianças da região. Com o apoio da comunidade, em 

2010 as obras da escola foram iniciadas e, em 2012, ela foi inaugurada.  

 

                                                           
104 Ver art. 35, inciso IV, do Plano Diretor (2015a). 
105 Imagens no Apêndice D. 
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FIGURA 23 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL LILIAN VIANA. 

 
FONTE: O AUTOR, 2017. 

 

A Figura 23 e 24, foram conectadas com o intuito de melhor representar a 

realidade socioespacial da escola. 

FIGURA 24 – UNIDADE DE SAÚDE CAMPINA DO TAQUARAL, IGREJA DA PARÓQUIA 

NOSSA. SRA. DA LUZ E ESCOLA LILIAN VIANA. 

 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 
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FIGURA 25 – DISTÂNCIA ENTRE A COMUNIDADE DO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE 

DO TAQUARAL E A ESTRADA DA CACHOEIRA. 

 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 

 

A Figura 25 e 26, também foram conectadas com o intuito de melhor 

representar a realidade socioespacial da escola. 

 
FIGURA 26 – BACIA HIDROGRÁFICA DO MIRINGUAVA E LOCALIDADES. 

 
FONTE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2017d. 
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Atualmente, a instituição possui um total de 118 alunos, distribuídos em seis 

turmas e inseridos no Programa Mais Educação106, que garantia, em 2016, o 

atendimento em tempo integral da totalidade dos alunos matriculados. A escola 

também está inserida na Associação dos Produtores Rurais e Artesãos da Campina do 

Taquaral, que promoveu a criação do Circuito Rural do Taquaral107. 

Na Figura 24, percebe-se o conjunto formado pela paróquia, que cedeu espaço 

no passado para as salas de aula, e pela atual Escola Lilian Viana, que possui uma 

estrutura diferenciada em relação às demais escolas do município de São José dos 

Pinhais, além do Posto de Saúde da Campina do Taquaral. Na Figura 25 visualiza-se a 

distância entre a comunidade do entorno do posto de saúde e a Estrada da Cachoeira, 

principal acesso para a colônia, sem pavimentação asfáltica. Na Figura 26 destacam-se 

as localidades dentro da bacia hidrográfica do Miringuava, entre elas a Campina do 

Taquaral. 

Em relação às escolas selecionadas para a investigação no município de 

Piraquara, seguindo os mesmos critérios, foram eleitas as Escolas Municipais Rurais 

Capoeira dos Dinos, Júlia Wanderley e Carmela Dutra, consideradas escolas do campo 

pela Secretaria Municipal de Educação e localizadas na APA de manancial do 

Piraquara (Figura 27). Na mesma figura, consta o nome da Escola Municipal Rural 

Zacarias Vieira, porém, segundo Back (2014), no ano de 2005 ocorreu seu 

fechamento, em razão do número reduzido de alunos; a medida adotada pela gestão 

municipal foi transferir tudo, ou seja, alunos, docentes, servente/merendeira e 

equipamentos didático-pedagógicos, para a Escola Municipal Rural Carmela Dutra. 

Em relação à Escola Gaspar Zeni, também presente na Figura 27, não foram 

                                                           
106 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao>. Acesso em: 30 jan. 2017. 
107 “O Circuito Rural Taquaral é o mais novo roteiro turístico de São José do Pinhais. O projeto surgiu 

no ano de 2010 por iniciativa dos produtores de vinhos da região da Campina do Taquaral. Depois de 

vários anos buscando a organização, qualificação e estruturação das propriedades, teve seu lançamento 

oficial no dia 06 de julho de 2015, com apoio da Secretaria de Indústria e Turismo de São José dos 

Pinhais Paraná. O projeto é de iniciativa da ACAMP – Associação dos Produtores Rurais e Artesãos 

da Campina do Taquaral e região, que com intuito de preservar o meio ambiente e fortalecer ainda 

mais o turismo da região, resolveu convidar empreendedores de turismo localizados nas comunidades 

vizinhas. Hoje fazem parte do roteiro, além da Campina do Taquaral, empreendedores da Colônia Rio 

Grande, Colônia Zacarias, Cachoeira, Campo Largo da Roseira, Campestre da Faxina e Colônia 

Marcelino. Dentro do circuito você encontrará vários espaços para eventos, lazer, prática esportiva, 

restaurante, vinícola, produtos coloniais, pesqueiro, orquidário, cerâmicas e espaços para visitas 

pedagógicas. Traga sua família para conhecer nossos empreendimentos, degustar nossos produtos 

regionais, contemplar e contribuir para preservação da natureza local” (CIRCUITO..., 2016). 
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localizados registros no site da Prefeitura Municipal de Piraquara, na página da 

Secretaria Municipal de Educação (PIRAQUARA, 2017d). 

 

FIGURA 27 – INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS – APA DO 

PIRAQUARA. 

 
FONTE: COMEC, 2002. 

 

Em relação à Escola Carmela Dutra (Figura 28), esta se localiza à rua Vagner 

Boscardin, s/nº, bairro Águas Claras, em Piraquara, e atualmente possui 125 alunos, 

divididos em cinco turmas. A escola oferta à comunidade turmas de pré-escola II e 

primeiro ao quinto ano, anos iniciais da educação básica. Consta em seu projeto 

político-pedagógico que teve origem no ano de 1935, com o início das atividades 

escolares da Casa Escolar Itaqui, na Fazenda Itaqui, atual Fazenda Nutrimental, com 
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cerca de 30 alunos em uma turma multisseriada; a primeira professora foi a Sra. Maria 

Rosa Oliveira. 

  

FIGURA 28 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL CARMELA DUTRA. 

 
FONTE: O AUTOR, 2017. 

 

Na Figura 29, visualiza-se ao centro a escola, sem indicação no Google Maps, 

tendo em frente e ao lado áreas agricultáveis. 

 

FIGURA 29 – ESCOLA RURAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA E SEU ENTORNO. 

 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 
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Na Figura 30, visualiza-se a distância entre a escola e a represa do Piraquara I, 

passando antes pela represa do Piraquara II. 

 

FIGURA 30 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL CARMELA DUTRA E REPRESA DO 

PIRAQUARA II. 

FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 

 

A Escola Municipal Rural Júlia Wanderley (Figura 31) está localizada à rua 

Vagner Luis Boscardin, nº 55, bairro Laranjeiras, também em área rural, e possui um 

total de 123 alunos pela manhã, em turmas do primeiro ao quinto ano, e 16 no período 

da tarde. Consoante seu projeto político-pedagógico, foi fundada em 1895, para 

atender aos filhos de imigrantes, em sua maioria italianos, sendo nessa época 

denominada Escola Isolada das Laranjeiras; seu primeiro professor foi Francisco 

Ribeiro. Em 1957, passou a se chamar Casa Escolar Dona Júlia Wanderley, em 

homenagem à primeira normalista do Paraná. Em 1992 a escola foi municipalizada e 

passou a ter a atual denominação. 
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FIGURA 31 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL JÚLIA WANDERLEY. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

Na Figura 32 visualiza-se, no centro da imagem, a Escola Júlia Wanderley, sem 

indicação no Google Maps, e seu entorno com vegetação densa de propriedades rurais 

localizadas em frente e nos fundos da escola. 

 

FIGURA 32 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL JÚLIA WANDERLEY E SEU ENTORNO. 

 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 

 



205 
 

Na Figura 33 apresenta-se a distância entre a escola e a represa do Piraquara II. 

 

FIGURA 33 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL JÚLIA WANDERLEY E REPRESA DO 

PIRAQUARA II. 

 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 

 

Em relação à Escola Municipal Rural Capoeira dos Dinos (Figura 34), esta se 

localiza à rua Eduardo Rocha, s/nº, em área rural, e possui atualmente 87 alunos, 

distribuídos em cinco turmas; entre seus projetos principais estão o Projeto de 

Alfabetização e o Mais Educação. Segundo seu projeto político-pedagógico, sua 

história tem início no ano de 1902, quando o Sr. Felisbino Dinos, pela necessidade de 

escolarização das crianças e jovens da região, cedeu uma sala de sua residência na qual 

a professora Claudia Fumagalli lecionava para 70 crianças, aproximadamente, todas 

maiores de 12 anos de idade. Em 1992 a escola passou pelo processo de 

municipalização, obtendo a atual denominação. 

 



206 
 

FIGURA 34 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL CAPOEIRA DOS DINOS. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

Na Figura 35 visualiza-se o entorno da escola, com propriedades rurais e 

estrada de acesso sem pavimentação asfáltica. 

 

FIGURA 35 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL CAPOEIRA DOS DINOS E SEU ENTORNO. 

 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 
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Na Figura 36 apresenta-se a distância entre a escola e a represa do Piraquara I. 

 

FIGURA 36 – ESCOLA MUNICIPAL RURAL CAPOEIRA DOS DINOS E REPRESA DO 

PIRAQUARA I. 

 
FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 

  

5.3.6 Coordenadores pedagógicos 

  

Conhecida em parte a realidade escolar, buscou-se delimitar um perfil das 

professoras entrevistadas por meio das respostas obtidas na caracterização inicial do 

roteiro de entrevista (Apêndice J), em razão das similaridades presentes, ou seja, o 

cargo e função exercidos, o local de trabalho, a condição de escola localizada no 

campo, a presença da escola em APA de manancial, entre outras. 

Com base no roteiro previamente estabelecido, apresentam-se as respostas 

obtidas (Quadro 11), que auxiliam no sentido de conhecer esses sujeitos.  
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QUADRO 11 – PERFIL DAS PROFESSORAS ENTREVISTADAS. 

Professor  Curso Habilitação Especialização Experiência/função 
Formação 

continuada 

Formação 

para EA 

Formação 

para EC 

Experiência 

em escola 

localizada no 

campo 

Tempo de 

trabalho na 

instituição 

atual 

P1 Pedag

ogia 

Não informou Educação 

Infantil e Séries 

Iniciais 

19 anos com os anos 

iniciais; 8 anos com 

educação de jovens e 

adultos; 7 anos com 

coordenação pedagógica 

Prefeitura 

Municipal  

Durante a 

formação 

continuada  

Durante a 

formação 

continuada  

7 anos 7 anos 

P2 Pedag

ogia 

Educação 

infantil 

Educação 

Infantil 

5 anos com os anos 

iniciais; 4 anos com 

coordenação 

pedagógica; 6 meses 

com gestão escolar 

Prefeitura 

Municipal  

Não Não 5 anos 5 anos 

P3 Pedag

ogia 

Não informou Neuropedagogia 13 anos com os anos 

iniciais; 5 anos com 

coordenação pedagógica 

Prefeitura 

Municipal 

Não Não 3 anos 3 anos 

P4 Pedag

ogia 

Séries iniciais 

e educação 

especial 

Gestão Escolar 18 anos com os anos 

iniciais; 16 anos com 

gestão escolar 

Prefeitura 

Municipal 

Não Não 18 anos 18 anos 

P5 Pedag

ogia 

Anos iniciais e 

educação 

especial 

Alfabetização e 

Letramento 

5 anos com os anos 

iniciais; 9 anos com 

gestão escolar 

Prefeitura 

Municipal 

Durante a 

formação 

continuada  

Não 11 anos 11 anos 

FONTE: O AUTOR, 2017. 
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O quadro apresentado, que sintetiza as respostas iniciais da entrevista realizada, 

é esclarecedor em relação às entrevistadas, indicando que todas têm formação superior 

em Pedagogia, curso de pós-graduação e experiência no trabalho docente, que envolve 

atuação em sala de aula, coordenação pedagógica e gestão escolar. Verifica-se 

também, que a formação continuada proporcionada pela gestão municipal está muito 

presente no cotidiano delas, porém, apesar do tempo de trabalho em escolas 

localizadas no campo e em APA de manancial, não se registra uma formação 

específica, nem para a EA nem para a EC.   

Importa salientar que, em relação aos cursos de pós-graduação citados, nenhum 

deles se aproxima da EA ou da EC. Outro ponto que merece destaque é a experiência 

em escola localizada no campo: todas as professoras apresentam correlação entre o 

tempo de trabalho na instituição atual e a experiência de trabalho em escola localizada 

no campo, denotando-se uma maior permanência das professoras nas escolas, porém 

sem o vislumbre de uma formação específica, dada a condição das escolas. 

Com a aproximação da realidade vivida pelas professoras coordenadoras 

pedagógicas, das escolas e suas regiões rurais, das APAs de manancial do Piraquara e 

do Miringuava, bem como dos municípios de Piraquara e São José dos Pinhais, tem-se 

um breve olhar sobre as múltiplas determinações que envolvem esse conhecimento, 

sem, no entanto, alcançar a totalidade; contudo, é uma condição facilitadora para 

perceber as contradições presentes na materialidade em análise, que se complementa 

com a avaliação do campo de pesquisa, exposta na próxima seção. 
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6 A ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TRABALHO DO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 

LOCALIZADA NO CAMPO E EM APA DE MANANCIAL NA RMC 

 

Esta seção dedica-se à análise dos resultados obtidos durante a investigação 

realizada, em razão das várias informações coletadas e direcionadas para este texto, 

que constituem o campo de pesquisa e a realidade em estudo, ou seja, o trabalho 

pedagógico na relação com a dimensão ambiental, em escolas localizadas no campo, 

na APA de manancial do Piraquara e na futura APA do Miringuava, respectivamente, 

nos municípios de Piraquara e São José dos Pinhais, ambos pertencentes à RMC. 

A análise tem como suporte os objetivos específicos definidos para a 

investigação e, como recursos de análise, o referencial teórico explorado, as políticas 

de EA e de EC, aplicando-se ainda, de forma subsidiária, recursos de análise de 

conteúdo, segundo Bardin (1977, 2011), Franco (2012), Câmara (2013) e Amado 

(2000). 

Com a análise prévia dos dados, ou seja, a organização dos dados, esquema de 

trabalho e procedimentos de pesquisa (BARDIN, 2011), consignada nesta pesquisa, 

apresentam-se a exploração do material e o tratamento dos dados, que constituem a 

segunda fase da análise de conteúdo. Em relação ao referido tratamento dos dados, 

buscou-se a codificação, classificação e categorização, que 

 

Permite[m] reunir maior número de informações à custa de uma 

esquematização e assim correlacionar classes de acontecimentos para 

ordená-los. Com a unidade de codificação escolhida, o próximo passo será a 

classificação em blocos que expressem determinadas categorias [...], que 

confirmam ou modificam aquelas, presentes nas hipóteses, e referenciais 

teóricos inicialmente propostos. Assim, num movimento continuo da teoria 

para os dados e vice-versa, as categorias vão se tornando cada vez mais 

claras e apropriadas aos propósitos do estudo (CÂMARA, 2013, p. 186). 

 

Segundo Bardin (1977, p. 117), a categorização 

  

é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género 

(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias, são 

rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 
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registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 

esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. 

 

De acordo com a autora, um conjunto de categorias deve possuir as qualidades 

de exclusão mútua, ou seja, estabelece-se que cada elemento não pode estar presente 

em mais de uma divisão; de homogeneidade na dimensão de análise; de pertinência ao 

material de análise escolhido, uma vez que o sistema de categorias deve refletir as 

intenções de investigação; de objetividade e fidelidade, no sentido de manter-se o 

mesmo padrão de análise, considerando as informações obtidas; e de produtividade 

com o fornecimento de dados férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e 

na exatidão dos dados (BARDIN, 1977). 

Câmara (2013) acrescenta que, após a elaboração das categorias que sintetizam 

as informações em análise, o próximo passo é a definição de cada categoria, que pode 

buscar suporte no referencial teórico ou, ainda, nas verbalizações em análise que têm a 

devida relação com a temática definida. Já a exibição dos registros ocorre por meio de 

quadros matriciais, aqui substituídos por quadros de análise. Assim, para melhor 

análise dos dados obtidos nas entrevistas (Apêndice B), elaborou-se o Quadro 12 

(Apêndice N), com as subcategorias que emergiram das verbalizações, constituindo 

também o subsídio para o estabelecimento dos quadros de análise. 

Após cada quadro, em função da especificidade da realidade investigada, 

elaborou-se o tratamento dos resultados com a inferência, interpretação e proposições, 

constituindo a terceira fase do processo de análise do conteúdo. Nesse sentido, 

segundo Câmara (2013), com base nos resultados surgidos das verbalizações, cabe ao 

pesquisador validá-los e significá-los diante do panorama em investigação. Importa 

salientar que, nas análises realizadas, estão consignadas também as impressões do 

pesquisador, relativas à localização das escolas, observação delas em seu espaço físico 

e leitura do projeto político-pedagógico de cada instituição, que complementam as 

entrevistas em análise. 

Ressalta-se que, nas escolas visitadas, além da ótima receptividade e da 

possibilidade de visita às instalações físicas, após o esclarecimento do objeto da 

pesquisa e seus objetivos, se deparou com a condição em que a coordenação 

pedagógica é acompanhada de perto pela direção escolar, possibilitando a apropriação 
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das falas por parte desta, na maioria das entrevistas, e a participação das 

coordenadoras pedagógicas. Somente em uma das escolas a direção prontamente 

direcionou a entrevista para a coordenadora pedagógica; mesmo nela, houve a 

complementação pela direção dos trabalhos desenvolvidos na escola em relação à EA. 

Respeitando essa condição e reconhecendo o envolvimento de todos no processo 

escolar, ocorreram as entrevistas de forma amistosa e esclarecedora, considerando a 

realidade vivida nas escolas localizadas no campo, nas APAs de manancial 

selecionadas. 

Em relação aos objetivos específicos, é importante destacar que o primeiro, 

relativo a localizar teoricamente as concepções de EA e EC no Brasil, foi respondido 

mediante a abordagem destas, na segunda seção desta tese. 

As respostas para o segundo objetivo específico, que buscou caracterizar as 

inserções de EA no trabalho do coordenador pedagógico das escolas localizadas no 

campo, nas APAs do Piraquara e do Miringuava, na RMC, estão consignadas na 

subseção 6.1. 

Em relação ao terceiro objetivo específico, que visou a identificar as práticas 

socioambientais realizadas pelas escolas, na perspectiva da política de EA, nos eixos 

do espaço físico, da gestão escolar e da organização curricular, as respostas obtidas 

estão registradas na subseção 6.2. 

As respostas referentes ao quarto objetivo específico, que buscou examinar as 

práticas de EA nas escolas pesquisadas, diante do trabalho pedagógico desenvolvido 

pelo coordenador pedagógico, considerando suas tendências, estão registradas na 

subseção 6.3. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DAS INSERÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

TRABALHO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 

LOCALIZADAS NO CAMPO, NAS APAS DO PIRAQUARA E DO 

MIRINGUAVA, NA RMC 

 

A caracterização das inserções de EA no trabalho do coordenador pedagógico 

foi captada nas verbalizações das professoras entrevistadas, estabelecendo-se, para 
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esse fim, as subcategorias108: trabalho na escola, coordenação pedagógica, alunos da 

escola e livro didático. Como categoria de análise, definiu-se a inserção da EA no 

trabalho do coordenador pedagógico de escola localizada no campo, em APA de 

manancial, conforme se vê no Quadro 13. 

 

QUADRO 12 – INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TRABALHO DO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA LOCALIZADA NO CAMPO, EM 

APA DE MANANCIAL. 
Entrevistada Subcategoria Verbalização 

P1 Trabalho na escola 

 

A gente trabalha com a formação  

P2 a gente segue a mesma proposta do município  

P3 um trabalho diferenciado  

P4 não tem a diferença entre escola urbana e escola rural  

P1 Coordenação 

pedagógica 

 

a gente não trabalha só com o manancial  

P2 a questão da orientação do trabalho não muda.  

P3 a gente está sempre puxando esse assunto, a questão do 

lixo, a questão de preservar 

P4 acho que é muita conversa, muito trabalho  

P1 Alunos da escola 

 

crianças da região, filhos de chacareiros, filhos de 

oleiros  

P2 crianças de chácara 

P3 crianças que vêm daqui da vila próxima (...)outra 

grande parte é vinda de chácaras 

P4 A maioria é filhos de chacareiros 

P1 Livro didático 

 

Hoje, nossos livros apresentam ilustrações adequadas  

P2 Na verdade, não tem uma identidade do campo  

P3  a gente não consegue usar o livro na íntegra.  

P4 Não comentou diretamente sobre o livro didático. 

FONTE: O AUTOR, 2017. 

  

A inserção da EA no trabalho do coordenador pedagógico em escola localizada 

no campo, em APA de manancial, foi estabelecida como categoria de análise, 

considerando a realidade vivida pelas escolas selecionadas para esta pesquisa. Em 

relação ao trabalho realizado na escola, em função das verbalizações selecionadas, 

verifica-se de forma clara um antagonismo, decorrente da percepção de um trabalho 

pedagógico que ocorre dentro de uma normalidade que desconsidera os fatores que 

qualificam a escola, ou seja, a condição de ser uma escola localizada no campo e estar 

em área de APA. Por outro lado, há a percepção de que o trabalho é diferenciado do 

meio urbano, devido às condições da escola.  

 

                                                           
108 As subcategorias estabelecidas foram identificadas no processo de investigação do campo de pesquisa. 
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Na verdade, a gente segue a mesma proposta do município, para todas as 

escolas; a proposta pedagógica é toda igual, não tem nada de diferente. As 

formações são todas iguais; as professoras participam todas da mesma 

formação (P2). 

 

Nesse momento, não tem a diferença entre escola urbana e escola rural 

mais, durante a mudança em relação ao crescimento. Outras pessoas de 

outros bairros buscam bastante vaga e aí é que diferenciou. Como eu falei 

para você, em 2006, quando eu vim para cá, eram 47 crianças, hoje são 

140, então houve um aumento. Quando é o momento de matrícula, é a briga, 

porque todo mundo quer a vaga, pela educação das crianças ser 

diferenciada (P4). 

 

Nossa escola inserida nesse contexto da escola do campo faz com que a 

gente pense esse espaço de forma diferenciada. Como eu lhe falei, a gente 

trabalha com as crianças, a gente trabalha com a formação, e a formação 

precisa passar pela conscientização e pela razão daqueles que vão 

trabalhar com essas crianças. Então, enquanto a gente não compreende os 

profissionais, os profissionais não compreendem o que vai ser trabalhado 

com esses alunos (P1). 

 

Esse antagonismo não está presente somente nas verbalizações, posto que elas 

também expressam uma forma de atuar que tem por base, no caso da escola, seu 

projeto político-pedagógico, o qual, por desconsiderar a realidade vivida pela escola, 

materializa uma conduta difusa dos profissionais. O mesmo quadro repete-se ao 

analisar as verbalizações relativas à coordenação pedagógica, condição que reforça a 

importância do posicionamento da escola em seu projeto político-pedagógico e na 

conduta dos profissionais que o colocarão em prática. 

  

A rotina do meu trabalho na escola voltado para a educação ambiental, no 

caso dos mananciais, especificamente a gente não trabalha só com o 

manancial; nós temos todo esse trabalho voltado para o meio ambiente, já 

tivemos momentos de plantar árvores na beira do rio, o Dia da Árvore, 

momentos de caminhada no Dia do Meio Ambiente, fizemos uma caminhada 

de três quilômetros observando e juntando alguns montinhos e fotografando 

aquilo que a gente foi vendo pelo caminho, outro de voltar a esse caminho 

mais tarde e ver no que ele se transformou. Meu trabalho é mais da 

organização desse trabalho pedagógico dos professores com os alunos, é de 

pensar com eles e traçar com eles qual vai ser nosso trabalho para essa 

atividade e para esse conteúdo pensado (P1). 

 

Acho que não muda muito, a questão da orientação do trabalho não muda 

muito; é a mesma proposta pedagógica curricular que é usada. É uma só em 

todo o município, a mesma orientação (P2). 
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Segundo Torales (2013, p. 15), o agir dos professores é imperativo para o 

processo de inserção da EA na esfera escolar, uma vez que sua prática profissional 

comporta situações problemáticas,  

 

que exigem o estabelecimento constante de posições e enfrentamentos de 

forças e de poder, que reproduzem as mesmas características da dinâmica 

social. Esses processos decisórios cotidianos caracterizam a própria 

identidade profissional dos docentes, considerando que esta é consequente 

da interação entre processos internos e externos que determinam e/ou 

influem em sua socialização, sem desconsiderar a inerência da capacidade de 

agir e refletir sobre própria ação, em analogia ao fazer docente e suas 

circunstâncias.  

 

Assim, a dicotomia que surge das verbalizações expressa um problema relativo 

à identidade da escola e, por conseguinte, de seus profissionais, refletido também pelo 

projeto político-pedagógico, quando não se percebe a dinâmica social em que a escola 

está inserida, que, no caso, é uma realidade rural e de área de manancial; mesmo diante 

de um quadro de imposição de um modelo padronizado de atuação, as professoras não 

podem, salvo melhor juízo, ignorar a materialidade constituidora da realidade 

socioambiental que permeia todo o processo de pensar a escola.   

Em relação à EC, uma vez que as escolas estão definidas pelos municípios 

como escolas do campo ou localizadas no campo, condição que interfere sobremaneira 

em sua identidade e na forma de pensar a EA, percebe-se que, nas verbalizações 

analisadas, estão presentes também proximidades e distanciamentos em relação à 

Educação do Campo. 

  

Hoje, nossos livros apresentam ilustrações adequadas, que vêm a completar 

a ideia de como aquele conteúdo está inserido dentro do espaço rural, do 

campo; então, essas mudanças todas vieram a contribuir, como eu falei. No 

início, a gente não compreendia muito, pois a gente achava que estavam 

tirando a identidade da escola rural; na verdade, a mudança veio para 

legitimar a escola do campo e trazer contribuições, que vão ficar (P1). 

 

Na verdade, não tem uma identidade do campo e isso refletiu no livro 

pedagógico nosso, que vem do governo federal; o livro vem todo falando do 

campo, vem para nós como se fosse do campo, mas nós não temos uma 

realidade do campo. Na verdade, é uma área de manancial; a gente tem que 

cuidar dos mananciais. Não se planta nada por aqui; se planta alguma 

coisa, que não sei exatamente o que, é mais agricultura familiar; alguns 
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bichos, carneiro, umas vacas, pouca coisa, até por causa da proteção, nem 

pode ter criação de bichos, por exemplo (P2). 

 

A condição em que as escolas se encontram, ou seja, como escolas localizadas 

no campo, expressa ruralidades diferenciadas, mesmo dentro de uma região 

metropolitana, capitaneada por Curitiba.  

Segundo Souza, Fontana e Marcoccia (2012), os espaços rurais são marcados 

pela heterogeneidade, com diferentes comunidades rurais em seu interior, interligadas 

ao espaço urbano do município ou isoladas em áreas afastadas da área urbanizada. 

Esse conflito entre o urbano e o rural está presente (SOUZA, 2016; VERDE, 2004; 

BRANDEMBURG, 2010; VEIGA, 2004a, 2004b) ao observar-se a condição das 

escolas analisadas, que têm em seu nome ainda o “rural”, localizam-se em áreas 

distantes dos centros urbanos e estão em APA de manancial, quadro tonificado pelas 

verbalizações obtidas, ora em relação à diferença entre o trabalho desenvolvido na 

escola e nas demais escolas localizadas em bairros urbanizados e não rurais, ora em 

relação ao livro didático do campo que, para uma professora, por exemplo, é visto 

como um avanço e, para outras, como um fator a dificultar o trabalho pedagógico.  

Outro fator de extrema relevância refere-se aos alunos da escola, que têm sua 

vida marcada por uma realidade socioambiental diferenciada, que por si só justificaria 

uma abordagem que valorizasse a identidade do campo e a inserção da EA de forma 

consolidada. 

 

São alunos, na grande maioria, crianças da região, filhos de chacareiros, 

filhos de oleiros, mas nós temos também muitos pais que trabalham em 

empresas da região, empresas grandes, montadoras, muitas mães que fazem 

trabalho doméstico, cuidam de casas, e o que a gente percebe com o passar 

do tempo é que a região foi tomando outro formato (P1). 

 

A maioria é filhos de chacareiros, moram em casas ou é alugada; tem essa 

transição de sai do bairro e retorna, mas a maioria é de chácara e também 

de muitas famílias tradicionais (P4). 

 

Ao desconsiderar essa realidade que emerge da escola, dificulta-se o 

estabelecimento da sua identidade e o posicionamento dos professores, principalmente 

quando, em algumas delas, a EC não está presente no projeto político-pedagógico, 
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como foi observado quando da análise desse documento das escolas selecionadas; 

somente uma escola abordava com profundidade a condição de ser escola do campo, 

registrando-a em seu projeto político-pedagógico.  

Observa-se, nas verbalizações das professoras, que a condição de utilização do 

transporte escolar em razão das longas distâncias de moradia das crianças; a presença 

de um livro didático próprio para a escola do campo109; a participação da comunidade 

na escola; e a carência de um olhar próprio de um projeto político-pedagógico 

construído de forma em que se assuma a condição de escola localizada no campo, 

somada às preocupações com a realidade socioambiental, devido à localização da 

escola em APA de manancial, de igual forma, devem estar consubstanciadas no 

documento que dá sustentação teórica e política à escola, sem considerar ainda, a 

política pública de EA e EC, que também deveria nortear a construção coletiva 

daquele documento. 

Que caminho adotar? O de ser uma escola localizada no campo ou a condição 

de ser mais uma escola, um pouco mais distante que as demais, mais próximas do 

centro urbano da cidade? Qual é a identidade da escola? A APA de manancial pode ser 

um critério a dar identidade à escola? Crê-se que essas respostas emergem da 

construção coletiva do projeto político-pedagógico, que deve levar em consideração a 

maioria dos fatores que dão identidade à escola.  

Nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, em 

seu art. 2º, parágrafo único, tem-se que a identidade da escola do campo é 

 

definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, 

ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na 

memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 

disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que 

associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida 

coletiva no país (BRASIL, 2002). 

 

A identidade da escola do campo também é reafirmada pela Política de EC e o 

Programa Nacional de Educação na Reforma (BRASIL, 2010), que estabelece que a 

                                                           
109 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD Campo). Disponível em: 

<http://pronacampo.mec.gov.br/14-acoes-do-pronacampo/7-programa-nacional-do-livro-didatico-

pnld-campo>. Acesso em: 4 fev. 2017. 



218 
 

escola do campo é aquela situada em área rural, conforme definição dada pelo IBGE, 

ou, ainda, aquela que, mesmo situada em área urbana, atende preferencialmente a 

populações do campo, ou seja, sua identidade dá-se pelos sujeitos do campo, que, com 

suas tradições e costumes, constituem uma cultura própria do campo, aspecto 

fundamental na construção do projeto político-pedagógico da escola que pretende se 

colocar na condição de escola do campo.  

Compreender o lugar da escola 

 

na educação do campo é ter claro que ser humano ela precisa ajudar a formar 

e como pode contribuir com a formação dos novos sujeitos sociais que se 

constituem no campo. A escola precisa cumprir a sua vocação universal de 

ajudar no processo de humanização, com as tarefas específicas que pode 

assumir nesta perspectiva. Ao mesmo tempo é chamada a estar atenta à 

particularidade dos processos sociais do seu tempo histórico e ajudar na 

formação das novas gerações de trabalhadores e de militantes sociais. Não se 

trata de propor algum modelo pedagógico para as escolas do campo, mas de 

construir coletivamente referências para processos pedagógicos a serem 

desenvolvidos pela escola, que lhe permitam ser obra e identidade dos 

sujeitos que ajuda a formar, com traços que a identifiquem com o projeto 

político e pedagógico da educação do campo (RIBAS; ANTUNES, 2014, p. 

103). 

 

Molina e Sá (2012) defendem que a EC, nos processos educativos da escola, 

procura aperfeiçoar princípios orientadores de práticas educativas, que conectem a 

formação proporcionada pela escola a uma formação para uma postura na vida e na 

comunidade, ampliando assim as possibilidades de desenvolvimento rural, percebido 

como espaço de vida, de cultura e, no caso das APAs de manancial, de uma relação 

diferenciada com a natureza, de respeito, cuidado e proteção, de uma reflexão 

aprofundada a respeito da ação do ser humano em relação ao meio ambiente e, 

principalmente, de ações e projetos que viabilizem a prática social ampliada em defesa 

desse espaço de vida.  

Assim, não há como pensar na presença da dicotomia, que deve ser suplantada 

no pensar e no fazer a escola, posto que a EA é uma dimensão da educação, uma 

atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 

individual um caráter social em sua relação com a natureza e os outros seres humanos, 

visando a potencializar essa atividade humana, para torná-la plena de prática social e 

de ética ambiental (BRASIL, 2012). 
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6.2 IDENTIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS REALIZADAS 

PELAS ESCOLAS NA PERSPECTIVA DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, NOS EIXOS DO ESPAÇO FÍSICO, DA GESTÃO ESCOLAR E DA 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Seguindo a mesma metodologia, a identificação das práticas socioambientais 

realizadas pelas escolas na perspectiva da política de EA110, nos eixos do espaço físico, 

da gestão escolar e da organização curricular111, foi captada nas verbalizações das 

professoras entrevistadas, estabelecendo-se, para esse fim, as subcategorias: ações e 

projetos de EA e comunidade e escola. Como categoria de análise, definiu-se práticas 

socioambientais da escola, conforme se vê no Quadro 14. 

 

QUADRO 13 – PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS DA ESCOLA. 

Entrevistada Subcategoria Verbalizações 

P1 Ações e projetos de 

EA 

 

coleta do material de reciclagem, da ecoaula 

P2 A gente observa se os rios, tem um rio que passa ali 

embaixo, se está limpinho  

P3 A gente consegue manter a horta 

P4 a limpeza do bairro,  

P1 Comunidade e escola 

 

a gente não caminha mais sem ela. 

P2 através das reuniões. 

P3 A escola é uma referência  

P4 hoje nós temos quase 80% dos pais nas reuniões. 

FONTE: O AUTOR, 2017. 

 

Segundo Carvalho (2012), o olhar socioambiental pode restabelecer a harmonia 

entre as ações humanas e a natureza, reconstituindo assim a teia de relações da vida 

social, natural e cultural. Essa condição é fundamento para pensar uma escola 

sustentável (BRASIL, 2013), que busca o equilíbrio em sua relação com o meio 

                                                           
110 Importante salientar que Plano Nacional Escola Sustentável, assim como o PDDE Escola 

Sustentável, constituem-se como política de governo, criadas na primeira gestão do Governo de Luís 

Inácio Lula da Silva, não consolidando-se até o presente momento como política pública pela falta de 

reconhecimento por parte do MEC, na atualidade. 
111 Ver Manual de Escolas Sustentáveis, Resolução CD/FNDE nº18, de 21 de maio de 2013. 

Disponível em:  

<http://pdeinterativo.mec.gov.br/escolasustentavel/manuais/Manual_Escolas_Sustentaveis_v%2005.0

7.2013.pdf >. Acesso em: 02 mai 2017. 
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ambiente, compensando seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias 

apropriadas, que age e reivindica as melhorias necessárias por parte do poder público e 

que compõe o coletivo, buscando irradiar sua influência e educar pelo exemplo de 

ação e atuação na comunidade. Essa transição para a sustentabilidade nas escolas dá-se 

por meio de três dimensões (FIGURA 03, p. 127) inter-relacionadas, espaço físico, 

gestão e currículo: 

a) No currículo: a inclusão de conhecimentos, saberes e práticas sustentáveis 

no projeto político-pedagógico, as relações entre contexto local e sociedade 

global. 

b) No espaço físico: o uso de materiais e desenho arquitetônico adaptados às 

condições locais, bioma e cultura, conforto térmico e acústico, 

acessibilidade, eficiência de água e energia, saneamento e destinação 

adequada de resíduos, áreas verdes e mobilidade sustentável, respeito ao 

patrimônio cultural e aos ecossistemas locais. 

c) Na gestão democrática: o planejamento compartilhado, a Comissão de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida), a relação 

escola/universidade-comunidade, respeito aos direitos humanos e à 

diversidade, saúde ambiental, alimentação e consumo sustentável. 

É com esse olhar socioambiental e refletindo sobre a possibilidade de uma 

escola sustentável que se analisam as práticas socioambientais das escolas 

pesquisadas. 

Em relação às ações e projetos de EA, percebe-se que existem ações pontuais 

por parte da escola, algumas já com maior engajamento comunitário e outras com 

ações concentradas ainda no seu interior. 

 

Os projetos da coleta do material de reciclagem, da ecoaula, todas as 

atividades. Hoje, as crianças, em ciências, com a professora de ciências 

fizeram uma paródia de uma música de um filme que as crianças adoram 

muito, que é o desenho da Frozen, com a letra da música do meio ambiente; 

então as crianças estão fazendo essa música alegremente e foi construída 

por elas, tocado o violão pela professora. São conteúdos que dão prazer 

para a criança e que ela pode contribuir com o conteúdo, não é colocar 

qualquer palavra na música para que ela se transforme numa música, eles 

colocam a vivência deles, a experiência e esse amor que eles têm pelo meio 

ambiente. São inúmeras as ações que a escola faz; depois você vai ver lá no 

nosso projeto político-pedagógico, a parte da reciclagem, da ecoaula 
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trabalhada, o cuidado com a horta, as crianças vão para a horta, cuidam, 

plantam, regam, reviram a terra. Nossa escola está com um projeto e, a 

partir dessa última caminhada que aconteceu, o projeto de construção de 

uma estufa para desenvolvimento de flores; as crianças é que vão plantar, 

vão cuidar, vão produzir as flores e quem sabe a gente consegue estender 

isso para a comunidade também. A gente consegue tudo isso através da 

parceria que a gente tem com a ACAMPI (P1). 

 

Aqui a gente tem uma parceria com o CEAM, que a gente leva todo ano eles 

lá para fazer aula de campo [...] a gente observa se os rios, tem um rio que 

passa ali embaixo, se está limpinho, se tem muito lixo e se precisa ser 

cuidado. Teve um ano que a gente mandou carta para o prefeito, para a 

prefeitura, para eles virem limpar; lá tem um bar na frente, estava cheio de 

lixo em volta, agora está limpo (P2). 

 

Eu já vejo como um ponto bem positivo por parte da comunidade de ajudar 

a cuidar do espaço. Este ano, que a gente não tem o recurso do programa 

Mais Educação, a gente consegue manter a horta, por exemplo, com a 

doação de mudas. Na semana passada, eu recebi uma grande quantidade de 

mudinhas para a horta e a gente conseguiu revitalizar a horta (P3). 

 

Nossa escola desenvolveu um projeto por zona de raízes; os pais se 

envolveram bastante, estavam na expectativa para a conclusão. Vamos ver 

se neste ano a gente conclui. Eles têm essa conscientização [...]eles fazem 

aula de campo pelo bairro para avaliar o bairro como é que está; a limpeza 

do bairro, eles levam o saquinho para juntar o lixo e eles retornam com 

vários relatos sobre o que encontraram (P4). 

 

Percebe-se que existem caminhos trilhados pelas escolas no sentido de buscar 

uma integração socioambiental, que direciona o olhar para alcançar a condição de 

escola sustentável. No entanto, como observado nos projetos políticos-pedagógicos, 

quando de sua análise, somente uma das escolas posicionava-se claramente em relação 

à condição de ser uma escola sustentável. Ao orientar-se pela 

 

busca da sustentabilidade, a escola deixa de ser uma ‘ilha’, passando a fazer 

parte de uma comunidade mais ampla, que propõe respostas criativas para a 

crise socioambiental e de valores que a humanidade atravessa atualmente. 

Nessa jornada encontrará outros coletivos que vivenciam as mesmas 

questões. Eles estão em diversos lugares da sociedade: em organizações 

presentes no bairro e no município, nos poderes constituídos das diversas 

instâncias governamentais, nos movimentos sociais locais, nacionais e 

internacionais (BRASIL, 2012, p. 13). 

  

Essa conduta é muito clarificada ao analisar as verbalizações que retratam uma 

escola que busca a condição de escola sustentável, outras que, numa condição 
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intermediária, procuram despertar nas crianças o olhar socioambiental e aquelas que 

condicionam suas ações intramuros, ou seja, a comunidade participa somente quando 

convidada ou em ações pontuais, em busca de melhorias para a escola. Assim, não se 

assenta de forma plena uma EA com  

  

a responsabilidade de formar cidadãos e cidadãs do Brasil e do mundo que 

saibam que a natureza-projeto somente poderá se tornar realidade pela 

política. E se essa está sendo desvirtuada, pertence à nova geração de lhe 

devolver a natureza de ferramenta voltada a construir no planeta 

solidariedade, liberdade, igualdade, cuidado, carinho, humildade (LEROY; 

PACHECO, 2006, p. 68). 

 

Em relação à subcategoria comunidade e escola, percebem-se avanços no 

sentido de que a escola já é parte ou se coloca como parte da comunidade, 

intensificando sua participação social, como também permanências referentes a pensar 

a escola ainda em seu formato tradicional, sendo seu muro uma barreira que se 

interpõe entre ela e a comunidade. 

 

Essa parceria traz bastante contribuição para nossa escola, acho que a 

gente não caminha mais sem ela (P1). 

 

É através das reuniões; as pesquisas a gente faz para desenvolver algum 

plano de aula, a gente precisa de pesquisa com os pais, eles colaboram 

nesse sentido. Aqui, na verdade, a gente não tem, nas outras escolas os pais 

buscam as crianças no portão, já tem aquele número de pais de portão e 

você aproveita esse momento para alguma coisa; às vezes, isso é bom ou 

ruim, mas aqui nossos alunos vão todos de transporte escolar; são uns três 

ou quatro que os pais vêm pegar de carro, a pé mesmo a gente não tem 

disso, nosso contato é só por bilhete mesmo (P2). 

 

A escola é uma referência forte no bairro; eu vejo que ela é respeitada pelas 

pessoas que moram ali pela região e a gente não tem problema com roubo 

ou vandalismo, graças a Deus (P3). 

 

Hoje, nós temos quase 80% dos pais nas reuniões, a grande maioria está 

participando e quando não podem já se justificam (P4). 

 

Diante das verbalizações, percebe-se que a forma como o currículo, a gestão 

democrática e o espaço físico são pensados, ou seja, de forma desconexa com a 

realidade socioambiental vivida pela escola e comunidade, assim, pouco se direciona o 
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pensar da escola para além de seus muros. A reflexão no entendimento da educação 

como práxis e processo dialógico, crítico, problematizador e transformador das 

condições objetivas e subjetivas que formam a realidade segundo Loureiro (2006), 

deixa de existir e os educadores, por sua vez, que deveriam ser considerados como 

sujeitos fundamentais na formulação pedagógica e das transformações da escola 

(CALDART, 2012), permanecem como cumpridores de rotinas, reprodutoras de um 

modo de pensar que pouco ou nada desafia o cotidiano da realidade escolar. 

Pensar em uma escola sustentável é considerar o movimento histórico que 

envolve o currículo, a gestão democrática e a luta por um espaço físico que materialize 

sua forma de ser, prevalecendo o socioambiental, em que o sujeito está em conexão 

com o meio ambiente, a natureza, da qual não é mandatário e, sim, parte integrante e, 

principalmente, sabedor de sua finitude, caso desconsidere a importância do equilíbrio 

necessário entre o ser humano e a natureza para a permanência da vida humana no 

planeta.  

   

6.3 EXAME DAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 

PESQUISADAS, DIANTE DO TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO 

PELO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CONSIDERANDO SUAS 

TENDÊNCIAS 

  

De acordo com a mesma metodologia, para o exame das práticas de EA nas 

escolas pesquisadas, diante do trabalho pedagógico desenvolvido pelo coordenador 

pedagógico, considerando suas tendências, buscou-se nas verbalizações das 

professoras entrevistadas os subsídios necessários, estabelecendo-se, para esse fim, a 

subcategoria: abordagem de EA. Como categoria de análise, definiu-se EA na escola, 

conforme se vê no Quadro 15. 

 

QUADRO 14 – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA. 

Entrevistada Subcategoria Verbalizações 

P1 Abordagem da EA 

 

projetos articulados com os conteúdos do currículo  

P2 trabalhado dentro da área de geografia e de ciências  

P3 proposta do município 

P4 a questão da alimentação  

FONTE: O AUTOR, 2017. 
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Em relação à abordagem da EA na escola, estabelecida como categoria de 

análise, em função da realidade que se observa e tomando por base, de início, o 

conceito de EA estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental (BRASIL, 2012), também ausente na maioria dos projetos político-

pedagógicos das escolas pesquisadas, verifica-se na abordagem de EA na escola e nos 

projetos desenvolvidos, conforme a verbalização das professoras, que há avanços 

claros em relação a ela, como se vê com o cuidado com a alimentação e seu 

desperdício, a reciclagem de materiais, o cuidado com a horta, as caminhadas no 

entorno da escola, os passeios educativos sobre meio ambiente, a observação e o 

cuidado com os rios, entre outros, enquadrando-se como uma prática social que se 

quer reflexiva em relação à condição socioambiental. Perceberam-se também, quando 

das entrevistas com as professoras, entusiasmo, boa vontade e dedicação em direção às 

ações e projetos em EA, bem como ao cuidado com as crianças.  

 

Temos esse espaço verde adequado, temos projetos articulados com os 

conteúdos do currículo (P1). 

 

Conteúdo de educação ambiental na proposta pedagógica, que é trabalhado 

dentro da área de geografia e de ciências (P2). 

  

Trabalha de acordo com o que está na proposta do município, de ciências 

(P3). 

 

Temos trabalhado muito a questão da alimentação (P4). 

 

Entretanto, tomando por base o mesmo suporte legal mencionado, em seu art. 

6º, que propõe que a EA “deve adotar uma abordagem que considere a interface entre 

a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão 

despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática 

pedagógica das instituições de ensino” (BRASIL, 2012), há alguns passos a serem 

dados pelas escolas, principalmente no sentido de uma maior politização e crítica 

sobre as condições de vida das comunidades assistidas, os meios de transporte 

disponibilizados, suas próprias condições, o cuidado com o meio ambiente e as 
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pessoas que estão em constante inter-relação, entre outros, ressaltando-se a 

necessidade de uma EA crítica que, segundo Loureiro (2006)112, almeja para o 

processo educativo ambiental a busca por transformação social, o que engloba 

indivíduos, grupos e classes sociais, culturas e estruturas, como base para a construção 

democrática de “sociedades sustentáveis” e de novos modos de viver na natureza. 

As abordagens de EA e as ações e projetos relatados ainda estão conectados às 

macrotendências conservacionista e pragmática (LAYRARGUES, 2012b), condição 

que se distancia de uma macrotendência crítica, que  

 

declara de forma explícita o pertencimento a uma filiação política-

pedagógica, um aspecto que salienta a condição de contra hegemonia, pois 

foi construída em oposição às vertentes conservadoras no início dos anos de 

1990, resultado também da insatisfação com o predomínio de práticas 

educativas sempre pautadas por intencionalidades pedagógicas reducionistas 

que investem apenas em crianças nas escolas, nas ações comportamentais e 

individuais, principalmente no âmbito doméstico e privado 

(LAYRARGUES, 2012b, p. 403). 

  

Percebe-se que palavras como política educacional, emancipação, 

transformação, hegemonia e contra hegemonia e crítica estão ausentes das 

verbalizações obtidas nas entrevistas, reforçando ainda mais a condição de 

conservacionismo e pragmatismo presente nas escolas. 

No mesmo dispositivo legal, no art. 14, inciso II, afirma-se que a EA nas 

instituições de ensino deve contemplar uma “abordagem curricular integrada e 

transversal, contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento, componentes 

curriculares e atividades escolares e acadêmicas” (BRASIL, 2012), porém é recorrente 

nas verbalizações selecionadas para análise, dentro da categoria EA, o 

encaminhamento ou a “obrigação” de abordagem da EA na disciplina Ciências ou 

Geografia, contrapondo o previsto nas Diretrizes Nacionais para Educação Ambiental 

e a forma de construir uma EA em perspectiva crítica, transformadora e emancipadora. 

Ainda com base nas verbalizações registradas e observações realizadas durante 

as visitas às instituições escolares pesquisadas - escolas localizadas campo e em APA 

de manancial, na RMC - é importante analisar a inserção da EA no projeto político-

                                                           
112 Ver seção 3. 
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pedagógico nos três eixos, ou seja, espaço físico, gestão democrática e organização 

curricular (PARANÁ, 2013a)113. 

Em todas as instituições visitadas, à exceção de uma escola, está presente a 

horta escolar que, além de proporcionar atividades para as crianças, tem sua produção 

utilizada no lanche servido durante o ano letivo. A separação do lixo em lixeiras 

identificadas por cores também está presente no cotidiano das crianças, inclusive com 

o trabalho de coleta e troca de recicláveis em uma das escolas visitadas. Algumas 

atividades diferenciadas também são observadas, como o jardim com 

reaproveitamento de pneus velhos e um projeto de esgotamento sanitário por zona de 

raízes, porém outras inovações ainda necessitam de recursos financeiros para sua 

implementação, como é o caso do projeto de estufa de flores, a ser implementado em 

uma das escolas visitadas. Assim, a boa vontade, iniciativa e empenho em relação à 

EA são visualizados nas escolas, mas ainda se enfrentam obstáculos, como a falta de 

recursos, mesmo com a presença do PDDE114 e PDDE Escola do Campo, que 

proporcionam suporte financeiro para as escolas, caracterizando, assim, um esforço 

pela EA na gestão escolar, que se reflete também no espaço físico. 

Em relação ao currículo, como já foi relatado e verificado pelas verbalizações, a 

abordagem da EA ainda está direcionada para as disciplinas Ciências e Geografia, 

posicionamento que dificulta um enfoque curricular integral, transversal, contínuo e 

permanente em todas as áreas de conhecimento. Embora sua presença esteja 

manifestada no espaço físico, gestão e currículo, a intencionalidade distancia-se da 

macrotendência crítica, sobressaindo o conservacionismo e o pragmatismo na 

abordagem da EA nas escolas investigadas. Em outras palavras, a EA é focada na 

mudança comportamental, com ênfase no desperdício da água, na reciclagem de lixo e 

no contato com a natureza externa, o que denota uma visão conservacionista (MOLON 

et al., 2007), que ficou marcante no discurso das professoras. 

Torales (2013) ressalta que não ocorrerá a inserção da EA de forma efetiva no 

meio escolar enquanto os professores não adotarem para si essa responsabilidade, 

como parte de seu trabalho, de sua ação como sujeitos ou na coletividade, tendo sua 

                                                           
113 Ver, nesse sentido, Brasil (2012) e Paraná (2013a, 2013b). 
114 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/dinheiro-direto-escola/dinheiro-direto-escola-

apresentacao>. Acesso em: 6 fev. 2017. 
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atuação intencionada ou não, como probabilidade de estímulo aos demais sujeitos da 

escola. Essa responsabilidade deve refletir-se no projeto político-pedagógico, que 

 

coloca-se como espaço importante para que a educação ambiental como 

modalidade educativa seja colocada como temática geradora das práticas 

educativas no espaço escolar, na medida em que a escola como uma 

instituição social deve responder as demandas da sociedade e sua 

sustentabilidade socioambiental (ROSA; CARNIATTO, 2015, p. 359). 

 

No entanto, para Guimarães (2006), os professores, mesmo com boas intenções, 

ao buscar desenvolver ações e projetos reconhecidos como de EA, apresentam práticas 

delineadas pelo paradigma da sociedade moderna, que simplifica e reduz a 

compreensão da realidade, limitando o entendimento de meio ambiente e sua 

complexidade, gerando uma compreensão de mundo que não dá conta de estabelecer 

uma relação equilibrada entre a sociedade e a natureza, o que, por consequência, 

resulta na crise ambiental vivenciada atualmente. Os professores  

 

ao não perceberem que os problemas ambientais manifestam um conflito de 

interesse privados e o bem coletivo, o que estabelece, por um referencial 

paradigmático, o mote da relação entre sociedade moderna versus natureza, 

não questionam e não problematizam as causas profundas da crise ambiental. 

Dessa forma, esses professores ficam submetidos (por não conseguirem 

questionar) ao caminho único proposto por esse modelo de sociedade e seus 

paradigmas. Essa racionalidade vela o conflito para produzir um consenso 

que reproduz e reforça a lógica hegemônica, tornando esses professores 

reféns da armadilha paradigmática, manifestada por uma visão ingênua da 

realidade e uma prática conservadora (GUIMARÃES, 2006, p. 25).              

   

Soma-se a esse quadro, em relação às condições de trabalho dos professores, 

principalmente em escolas localizadas no campo, a não inserção dos educadores na 

comunidade, por residirem geralmente em centros urbanos muito distantes do local de 

trabalho, fato  

 

que reflete na impossibilidade de ações mais efetivas, contínuas, 

interdisciplinares e, especialmente, um reconhecimento mais profundo – e 

crítico – da realidade dos estudantes, trazendo diversos desafios a 

potencialização da Educação Ambiental nos colégios. Esse é um dos maiores 

problemas históricos da Educação do Campo – o fato de que os professores 

não fazem parte da comunidade e, em grande parte das vezes, não 

conseguem fazer uma relação mais consistente e coerente dos conteúdos 

curriculares com a prática social dos estudantes, reproduzindo a lógica da 
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descontextualização dos sentidos da escola para essas populações, que foram 

‘invadidas culturalmente’ pela lógica do sistema capitalista (ANDREOLI, 

2016, p. 327). 

  

Maia (2015) salienta que a EA crítica pode auxiliar na suplantação dessa 

realidade, conhecendo-a de forma objetiva, estabelecendo as relações entre causa e 

efeito dos processos produzidos pelo ser humano, que originam a deterioração 

socioambiental, e fortalecendo uma conduta de enfrentamento já nas futuras gerações. 

Na EA, é importante ter clareza de que não é o ambiente o foco, mas o processo 

educativo que aborda o ambiente, questionando-o em suas transformações em razão da 

ação humana ao longo do tempo. Adotar esse posicionamento como pressuposto 

 

exige de um educador ambiental clareza do que se apresenta como 

determinante, do que é estratégico e do que é finalidade, do que é 

conjunturalmente possível fazer e do que é um horizonte que se busca. Exige 

uma postura teórico-prática de recusa ou no mínimo de dúvida quanto às 

soluções simplificadas – que apostam na ética, na técnica, no conhecimento 

abstrato ou no comportamento como varáveis dissociadas da materialidade 

social. Postura esta que reconhece a importância dessas dimensões da vida, 

mas que as enxergam mergulhadas na complexa teia social que precisa ser 

transformada (LOUREIRO, 2015, p. 173). 

  

Como se percebe nas verbalizações das professoras entrevistadas, há 

desconexões entre a materialidade social vivida pela escola e seu público e a 

abordagem dada à EA, seja em relação à APA de manancial, seja no tocante à 

condição de escola localizada no campo. Embora condições muito propícias para um 

trabalho de vertente crítica, transformadora e emancipatória, em que a EA e a EC 

alinham-se em vários aspectos, como se salientou na terceira seção desta pesquisa, 

persiste ainda uma abordagem de EA dentro da macrotendência conservadora e 

pragmática e, em relação à EC, o conflito entre o urbano e o rural, que dificulta, por 

sua vez, a construção de uma identidade de escola localizada no campo. Ainda quanto 

à EC, pesquisas desenvolvidas no estado do Paraná 

 

têm permitido analisar as escolas do campo, a prática escolar e as diretrizes 

curriculares a partir do conceito de experiência e de política educacional. A 

experiência no contexto da educação do campo é para ser coletiva, porém o 

que se verifica na maior parte dos municípios é que os professores estão em 

meio à rotina escolar de planejamento do ensino, desenvolvimento das aulas, 

execução de projetos escolares, viagens até a escola, encontros nas 
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secretarias municipais. Essa rotina produz uma experiência bastante centrada 

no fazer e reduzida no que tange à observação e reflexão da própria prática e 

do entorno onde se encontra a escola. Fato é que muitos professores ficam 

admirados quando descobrem que nunca tinham pensando no campo ou 

nos povos do campo, em particular na região metropolitana. Dessa 

forma, foca-se diante de uma experiência que nem é vivida como classe – 

trabalhadora – e nem é percebida em sua cultura, valores e sentimentos 

(SOUZA; FONTANA; MARCOCCIA, 2012, p. 112, grifo nosso).           

 

A ausência de reflexão sobre a condição da escola reflete-se em números, como 

se vê no Relatório do 1º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE – Biênio 2014-

2016 (INEP, 2016), disponibilizado no Anexo C, no qual se registra que, de um total 

de 2.234.077 professores pesquisados, no ano de 2015, apenas 18.154 (1,7%) fizeram 

cursos de formação continuada em EC; em relação à EA, apenas 17.772 (1,7%) 

participaram de cursos de formação continuada. Dessa forma, reforça-se que, mesmo 

com a formação continuada115, não se garante uma abordagem da EA e da EC, como 

se vê também no Quadro 11.  

Assim, a partir da análise das entrevistas, verifica-se que existem avanços em 

relação à EA e EC, porém persistem as contradições, que se refletem na ausência da 

identidade do campo, na dicotomia ainda presente entre o urbano e o rural e na 

abordagem da EA inserida nas macrotendências conservadora e pragmática, limitando 

o pensar em avanços sobre a crítica, a emancipação e a transformação da realidade 

vivida pela escola e seus sujeitos. O quadro descrito é reforçado pelo projeto político-

pedagógico, que se distancia de seu caráter coletivo e da materialidade vivida pela 

escola e seus coletivos, e pela formação específica em EA e EC, que, mesmo nas 

formações continuadas, ainda não se faz presente, tanto na amostra analisada quanto 

na realidade brasileira. Apesar da boa vontade, dedicação e empenho das professoras 

entrevistadas, fato já ressaltado, há um caminho a percorrer, no sentido de se 

encaminhar para uma abordagem da EA crítica, emancipatória e transformadora, bem 

como de conquistar a condição de ser uma escola localizada no campo sustentável. 

 

                                                           
115 Ver a Tese intitulada: Formação Continuada de Professores das Escolas Rurais: Cursos de 

Especialização a distância e contrapontos com a Educação do Campo. Disponível em:  

<http://tede.utp.br:8080/jspui/bitstream/tede/138/1/FORMACAO%20CONTINUADA.pdf >. Acesso 

em: 15 mai.2017. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o passar do tempo e o desenvolvimento da pesquisa, durante os quatro 

anos de dedicação à investigação proposta, agregou-se a este processo não só o 

conhecimento sobre o tema, mas novas percepções sobre a realidade escolar e os 

profissionais que se dedicam de corpo e alma à educação. Novas ideias somaram-se 

com a participação em eventos acadêmicos, novas amizades foram firmadas, reflexões 

foram aprofundadas em cada orientação recebida, novos lugares foram conhecidos, 

além da emoção própria desse momento, entre outros fatores. Assim, constitui-se uma 

árdua tarefa finalizar um trabalho que, dadas as múltiplas determinações que o 

constituem e que o fazem continuar em movimento, reflete uma complexidade da qual 

o pesquisador agora faz parte e, ao seu olhar, esse movimento ganha um novo sentido, 

constituindo também uma nova visão de mundo em relação ao problema pesquisado. 

Assim, necessário se faz recapitular de forma breve o trabalho desenvolvido e 

apresentado nessa tese, que, em sua introdução, buscou, de forma sucinta, apresentá-

lo, destacando a metodologia utilizada e a pesquisa em bancos de teses e dissertações 

por trabalhos com similaridade de objeto e sujeito. Relatou-se também o avanço obtido 

nas investigações quando da participação em eventos acadêmicos, no Brasil e no 

exterior, em que novas ideias, olhares e debates enriqueceram sobremaneira a pesquisa 

e propiciaram o amadurecimento do pesquisador em relação à EA e a EC. 

Na segunda seção, aprofundaram-se os conceitos de trabalho em Marx, trabalho 

intelectual e pedagógico, vislumbrando-se a realidade a ser pesquisada, ou seja, o 

trabalho do coordenador pedagógico em escolas localizadas no campo, na APA de 

manancial do Piraquara e na futura APA do Miringuava, respectivamente, nos 

municípios de Piraquara e de São José dos Pinhais, localizados na RMC. Pela 

especificidade das escolas pesquisadas, verificou-se que o trabalho, o trabalho 

intelectual e o trabalho pedagógico estão presentes na realidade diária dos 

profissionais da educação, das famílias e das crianças e são constituintes da realidade 

socioambiental que permeia o cotidiano da vida escolar; assim, percebe-se a 

importância de que a coordenação pedagógica, ao realizar o trabalho pedagógico, 

visualize que este está constituído de trabalho intelectual, característico da função do 
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professor, do coordenador pedagógico e da gestão escolar, que, por sua vez, estão 

inseridos no trabalho, uma necessidade humana, a forma como o homem e a mulher 

apropriam-se da natureza para produzir sua existência (MARX, 1982). É nessa 

percepção que se inserem as reflexões sobre a relação do ser humano com a natureza, 

questionadoras de seu modo de ser na atualidade e da própria sociedade regulada pelas 

relações do capital, que, em seu constante movimento, obscurecem a condição do ser 

humano como integrante também da natureza. Essas reflexões, a nosso ver, devem 

permear de forma crítica a construção coletiva do projeto político-pedagógico da 

instituição escolar. 

A terceira seção dedicou-se a uma abordagem da EA, em seus conceitos que lhe 

dão fundamento, e às principais correntes, com base em diversos autores que tratam do 

seu estudo na atualidade. Defende-se a EA crítica, que se posiciona como 

questionadora dos ímpetos da sociedade regida pelo capital, que, em seu afã de 

progresso constante, desconhece outro tipo de relação homem-natureza que não seja de 

exploração até a extinção dos recursos naturais, esquecendo-se de que, ao mesmo 

tempo que definha a natureza, põe em risco a vida humana no planeta, gerando uma 

crise climática sem precedentes, como se vê na atualidade. Da mesma forma, abordou-

se a EC, que também constitui um campo de debate intenso na atualidade, 

principalmente pela trágica historicidade no país, que envolve o reconhecimento da 

vida camponesa, sua cultura, história, valores e, principalmente, a luta pelo direito à 

terra. Por fim, estabeleceu-se um quadro que busca aproximações entre a EC e a EA 

em sua vertente crítica transformadora e emancipadora do ser humano, no qual se 

perceberam muitas similaridades, na participação social, práxis, visão 

problematizadora, prática pedagógica, nova concepção de sociedade, coletividade e 

espaço geográfico; uma condição que poderia estar expressa também no trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas pesquisadas, que estão definidas como escolas 

localizadas no campo e localizam-se em APA de manancial, portanto um diferencial 

que possibilitaria um trabalho voltado à reflexão crítica, à transformação e à 

emancipação do coletivo da escola. 

Na quarta seção, inicialmente debateu-se o conceito de Estado e de política 

pública, no qual se perceberam o conflito de interesses e as tensões decorrentes dele, 
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uma vez que o Estado, por vezes, acaba cedendo aos interesses de uma minoria que se 

apropria do aparato estatal e passa a definir políticas “públicas”, que materializam a 

vontade de uma classe dominante, em detrimento da vontade da maioria da população, 

quadro que se repete atualmente no Brasil. Ainda, discorreu-se sobre a historicidade da 

EC e da EA e suas políticas públicas no Brasil, com um breve histórico apresentado 

nos Apêndices E e F, demonstrando o empenho e as lutas dos segmentos da sociedade 

por políticas públicas que amenizem os conflitos existentes no decorrer da história da 

EA e da EC e sua implantação no Brasil. Esses conflitos, até os dias atuais, resultam 

de forma fatídica em mortes de camponeses e de ambientalistas, maculando ainda mais 

a imagem do país. 

A quinta seção dedicou-se à pesquisa propriamente dita e seu percurso 

metodológico, inicialmente em sua fase exploratória, com destaque para a entrevista 

realizada com o Sr. Ednei, que forneceu informações fundamentais, não só para o 

prosseguimento do estudo, mas uma visão técnica sobre a importância da gestão das 

bacias hidrográficas e APAs no estado do Paraná, além do posicionamento crítico do 

entrevistado em relação à EA. Em seguida, com o devido aprofundamento 

metodológico e a aproximação da realidade pesquisada, o debate sobre metropolização 

foi fundamental para se entender os aspectos conjunturais da RMC e sua ruralidade 

fortemente presente, possibilitando questionamentos, inclusive, acerca da condição 

rural que marca a maioria dos municípios do estado do Paraná e do Brasil, que, por sua 

vez, deveria também fortalecer o pensar sobre a importância da EC na atual 

composição estrutural do país. 

Em breve síntese, apresentaram-se também dados dos municípios de Piraquara 

e de São José dos Pinhais, com destaque para os valores de ICMS Ecológico recebidos 

pelos cofres municipais. Os conceitos de bacia hidrográfica, o Sistema de coleta e 

distribuição de água potável para a RMC, e de APA de manancial também foram 

explorados, assim como sua importância como instrumento de gestão pública e 

territorial, para fins de equilíbrio entre a ação humana e a natureza, na atualidade, uma 

condição latente em razão da poluição e da decorrente escassez de água potável, nas 

grandes metrópoles brasileiras. Ainda, abordou-se a APA de manancial do Piraquara, 

bem como a futura APA de manancial do Miringuava, explicitando várias contradições 
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existentes na materialidade do cotidiano, porém ausentes das reflexões dos sujeitos da 

escola. Apresentaram-se, também, as escolas pesquisadas, com um breve histórico e 

sua localização na APA de manancial, materializando as condições físicas que 

possibilitam a presença da EA e da EC no seu projeto político-pedagógico, bem como 

na gestão, no currículo e em seus espaços físicos. 

Por fim, revelou-se um quadro que sintetiza as informações iniciais obtidas nas 

entrevistas, em relação às professoras entrevistadas, sua formação, formação 

continuada, tempo de serviço na escola localizada no campo e em APA de manancial e 

formação específica em EA e EC, com a devida análise das informações, explicitando-

se a ausência de formação específica para a EA e EC, quando das formações 

continuadas nos municípios, constituindo uma pequena amostra do que, infelizmente, 

ocorre no Brasil. 

Na sexta seção, analisaram-se os resultados obtidos durante a investigação, que 

constituem o campo de pesquisa e a realidade em estudo. Essa análise teve como 

suporte os objetivos específicos definidos para a investigação e, como recursos de 

análise, apoiou-se no referencial teórico explorado e nas políticas de EA e de EC, 

aplicando-se ainda, de forma subsidiária, os recursos de análise de conteúdo. Nas 

entrevistas com as coordenadoras pedagógicas, considerando as impressões obtidas 

durante a observação das escolas quando da realização das visitas e o estudo dos 

projetos político-pedagógicos, ficaram explícitas, além da boa vontade, motivação e 

envolvimento com a escola e o cuidado com as crianças, muitas contradições, que 

possibilitam questionamentos sobre a identidade da escola e sua condição de escola 

localizada no campo, bem como sobre a abordagem da EA no currículo, gestão e 

espaço físico. 

Na totalidade pretendida, síntese das múltiplas determinações que foram 

carreadas para este texto e buscam materializar o trabalho pedagógico desenvolvido 

pelas coordenadoras pedagógicas das escolas investigadas, há ainda obstáculos em 

relação à percepção da EC, manifestada na dificuldade de assumir os pressupostos que 

fortalecem a escola do campo, como o trabalho com a utilização do livro didático do 

campo, e a participação do coletivo, do qual a escola também é parte, por exemplo. 

Embora a ruralidade esteja presente, a qual deveria caracterizar a EC, são perceptíveis 
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os fundamentos de uma educação rural, que se reproduz na identidade da escola, nos 

currículos e na postura didático-pedagógica dos professores, consistindo ainda em uma 

educação urbanizada. 

Esse aspecto é corroborado pela abordagem da EA, que, da mesma forma que a 

EC, não valoriza a realidade em que a escola está inserida – a APA de manancial –, 

expressa de forma muito prática pela ruralidade, pela proximidade dos rios e represas e 

pelo contato com a natureza; e pelo contrário, tem-se na horta escolar ou no jardim da 

escola a simbolização da abordagem da EA pela instituição escolar. Algumas ações 

realizadas pelas escolas foram relatadas pelas professoras entrevistadas, como, por 

exemplo, a troca de lixo reciclável por materiais escolares, as caminhadas ecológicas, 

as visitas técnicas e o cuidado com o desperdício dos alimentos, que caracterizam um 

avanço em relação à abordagem da EA, porém ainda ocorre a sedimentação das 

práticas relatadas, dentro das macrotendências conservadora e pragmática. A 

oportunidade para que a macrotendência crítica seja explorada está dada, porém não é 

visualizada pelas professoras dentro do trabalho pedagógico desenvolvido na escola, 

que, mais uma vez, produz e reproduz, ano a ano, o mesmo, sem fomentar a crítica 

construtiva, que possa emancipar a forma de pensamento e direcionar ações para a 

transformação da realidade vivida pelos sujeitos da escola. 

Com as informações colhidas pela pesquisa, sob o olhar do arcabouço teórico e 

metodologia de análise selecionada, somada algumas das múltiplas determinações que 

compõem a realidade investigada em seu movimento humano, dialético e histórico, 

vislumbra-se uma totalidade que permite analisar o problema inicial de pesquisa, qual 

seja: tomando como referência a aproximação teórica entre as concepções de EA 

crítica e de EC, que tendência de EA é verificada no trabalho do coordenador 

pedagógico de escola pública municipal, localizada em APA? Em resposta ao 

problema que norteou essa pesquisa, é possível afirmar que, em relação à EA, sua 

abordagem no trabalho pedagógico desenvolvido pela coordenação pedagógica está 

alinhada às macrotendências conservadora e pragmática, distanciando-se, assim, de um 

posicionamento crítico sobre a realidade em que a escola está inserida. Em relação à 

EC, observa-se um descompasso entre a colocação da escola como do campo e a 

identidade assumida por ela; com exceção de uma das instituições investigadas, as 
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demais encaminham-se muito mais para os fundamentos de uma educação rural, que 

desconsidera a realidade vivida pelo ser humano do campo, sua cultura e seus valores. 

Verifica-se, também, que foram atingidos os objetivos específicos inicialmente 

propostos, com a abordagem das concepções de EA e de EC no Brasil. Por meio da 

análise das entrevistas, foram expostas as formas de inserção da EA no trabalho do 

coordenador pedagógico das escolas localizadas no campo; identificaram-se as 

práticas socioambientais realizadas pelas escolas na perspectiva da política de EA, nos 

eixos do espaço físico, da gestão escolar e da organização curricular; e examinaram-se 

as práticas de EA diante do trabalho pedagógico desenvolvido pelo coordenador 

pedagógico, considerando suas tendências, finalizando, assim, a abordagem do campo 

de pesquisa.  

Com o resultado das análises, afirma-se que não há articulação com a tendência 

crítica de EA, uma vez que esta está ausente do trabalho do coordenador pedagógico 

das escolas localizadas no campo e em APA de manancial, atingindo-se, dessa forma, 

o objetivo geral proposto para esta pesquisa. Também se confirma a tese inicial de que 

a EA, no trabalho do coordenador pedagógico das escolas localizadas no campo, em 

APA de manancial, nos municípios de Piraquara e São José dos Pinhais, distancia-se 

de tendências críticas e emancipatórias. Verificou-se que, na realidade investigada, não 

se configura articulação entre EC e EA, apesar de os discursos pedagógicos e os 

documentos nacionais retratarem a presença da concepção educacional crítica, nas 

duas temáticas – ambiental e “do” campo denotando-se que, entre outros fatores, 

ocorrem ainda: 

a) O distanciamento entre a política pública estabelecida, algumas vezes 

resultante de intensa mobilização de segmentos da sociedade, e o trabalho 

pedagógico realizado na escola. 

b) A dicotomia entre urbano e rural. 

c) O não esclarecimento total da identidade da escola, o que está refletido 

diretamente no seu projeto político-pedagógico e, por consequência, no 

trabalho pedagógico. 

d) A permanência das macrotendências conservadora e pragmática, 

reproduzidas de forma incessante no trabalho pedagógico. 
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e) A ausência de formações específicas, no decorrer da formação continuada, 

em EA e EC, no âmbito dos municípios, condição que não isenta a escola de 

proporcionar essa formação durante os períodos previstos no ano letivo para 

esse fim. 

f) A não construção coletiva do projeto político-pedagógico, apesar de todo o 

debate já desenvolvido na educação e, principalmente, na EC. 

g) A falta de uma formação específica, adequada e contínua no tempo de 

trabalho na escola, como também de conhecimento da realidade escolar, de 

forma a melhor direcionar os esforços, a boa vontade, a dedicação e o 

cuidado presentes no trabalho pedagógico. 

h) O conhecimento muito recente sobre a inserção da EA no currículo, gestão e 

espaço físico, motivando sua sedimentação por meio de formação 

continuada e permanente de professores e como pauta no debate do coletivo 

do qual a escola faz parte. 

É importante salientar que há esforços no sentido de mitigar alguns fatores 

como os elencados, como os trabalhos desenvolvidos pelo Obeduc e o NUPECAMP, 

entre outros, que procuram aproximar universidade e escola e, apesar de algumas 

resistências, têm se mostrado muito eficazes na busca de soluções em conjunto, para o 

melhor encaminhamento da EC e EA na escola, além de proporcionar momentos de 

formação continuada e permanente na escola, na qual a realidade e a materialidade 

vividas pelo público escolar estão presentes. 

Os esforços também estão presentes nas escolas visitadas e nas verbalizações 

das Professoras entrevistadas. Seja com o reaproveitamento dos pneus velhos, que 

décadas atrás estavam em uma vala e hoje se encontram reutilizados no 

embelezamento da escola, seja na preocupação com a horta escolar e a valorização 

desse alimento nas refeições dos alunos. Sedimenta-se, assim, no educando uma nova 

consciência em relação ao meio ambiente, uma nova percepção sobre a natureza, 

porém é necessário um passo além, ou seja, um avanço da formação na perspectiva 

crítica e emancipatória de todos os sujeitos da escola. 

Não se pode desconsiderar o movimento histórico presente na materialidade da 

escola e em seu entorno, a valorização da dialética na composição de novas ideias que 
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auxiliam a melhor perceber a realidade, e a necessária composição de uma práxis que 

além de buscar a totalidade, seja também transformadora e emancipatória.  

Assim, conclui-se um trabalho de pesquisa que buscou, diante da realidade 

exposta, contribuir para que a EC e a EA estejam vivas na escola, por meio do projeto 

político-pedagógico, do trabalho pedagógico e de todos os sujeitos da escola e, 

principalmente, manifestadas nas reflexões das novas gerações, que chegam todos os 

anos à escola, justificando, assim, todo o trabalho e luta por um futuro melhor para 

todos. 
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APÊNDICE A – PESQUISA EM BANCOS DE TESES E DISSERTAÇÕES 

 

QUADRO 15 – “O TRABALHO PEDAGÓGICO NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO” – 899.937 REGISTROS ENCONTRADOS, 

DESTACADOS OS QUATRO PRIMEIROS. 

Autor/título Objetivo geral/conclusão Nível Ano Instituição 

Anna Izabel costa 

Barbosa 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

A organização do 

trabalho 

pedagógico 

Na licenciatura em 

Educação do 

Campo/UNB. 

 

Objetivo: Este trabalho trata da 

organização do trabalho pedagógico 

na Licenciatura em Educação do 

Campo, curso de graduação da 

Universidade de Brasília que tem 

como objetivo formar educadores 

para atuar no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio em escolas de 

Educação Básica do e no campo. 

Conclusão: Acompanhando a 

caminhada da LEdoC concluo que 

não há respostas, não há um ponto de 

chegada, mas a construção contínua 

de estratégias, de respostas e de 

novas perguntas na medida em que 

os desafios e obstáculos vão se 

colocando para a equipe. 

A caminhada tem se dado em um 

movimento de avanço e de 

submissão, vamos da submissão à 

instituição de novas práticas em um 

vaivém que não é linear e em que se 

explicitam as contradições que 

permitem seu movimento e 

desenvolvimento. 

  

Tese de 

Doutorado em 

Educação – 

área de 

concentração 

Educação 

Ambiental e  

Ecologia 

Humana, linha 

de pesquisa  

Educação do 

Campo. 

  

2012 UNB. 

Pierre André 

Garcia Pires 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

Educação 

Ambiental: seus 

propósitos, suas 

práticas na 

elaboração do 

projeto político 

pedagógico - um 

estudo de caso em 

Governador 

Valadares/MG. 

Objetivo Geral: analisar de que 

forma é realizada a construção do 

projeto político pedagógico da 

escola, bem como a forma de 

vivência da proposta de Educação 

Ambiental no momento de sua 

elaboração em uma escola da rede 

estadual, em Governador Valadares, 

Minas Gerais. 

Conclusão: constato que a 

elaboração do projeto político 

pedagógico da escola pesquisada se 

dá de forma integrada, mas não da 

maneira que é defendida por mim 

nesse estudo, pois acredito que sua 

construção deve contar com a 

participação de todos do âmbito 

escolar, mas percebi que o 

envolvimento nessa construção é em 

grande parte dos professores, não 

contando de forma efetiva com os 

Mestrado em 

Educação 

Ambiental. 

2004 Universidade 

Vale do Rio 

Doce- 

UNIVALE. 
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outros segmentos da escola, no caso, 

por exemplo, dos pais. 

Ricardo Carlos. 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

Processo de 

implantação da 

política de 

educação 

ambiental de Mato 

Grosso do Sul na 

rede estadual de 

ensino de Campo 

Grande/MS. 

Objetivo geral: analisar o processo 

de implantação da política de 

Educação Ambiental no Estado do 

Mato Grosso do Sul, no período 

compreendido entre 1999 a 2006. 

Conclusão: Os resultados mostram 

que no período estudado o MS não 

constitui uma política de Educação 

Ambiental. Pode concluir que as 

ações voltadas para a Educação 

Ambiental se efetivam por iniciativas 

das próprias escolas. 

Mestrado em 

EDUCAÇÃO  

2009 UNIVERSIDAD

E CATÓLICA 

DOM BOSCO 

Clêncio Braz da 

Silva Filho 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

Educação 

Ambiental 

transformadora e 

bacharelismo: uma 

leitura a partir de 

Pierre Bourdieu. 

Objetivo geral: investigar a 

representação do discente em direito 

acerca do sistema de ensino na 

sociedade capitalista contemporânea 

através da teoria da reprodução de 

Pierre Bourdieu e dos valores da 

Educação Ambiental  

transformadora. 

 

Conclusão: Conclui-se que por meio 

conceito de justiça ambiental sob os 

princípios da educação ambiental 

transformadora e da teoria dos 

híbridos de François Ost e Bruno 

Latour ofereça-se ao campo jurídico 

um horizonte.  

 

Mestrado em 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

. 

2012 UFRS 

FONTE: O AUTOR, 2017, MEDIANTE PESQUISA NA CAPES. 

 

QUADRO 16 – “O TRABALHO PEDAGÓGICO NA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO” – QUATRO REGISTROS ENCONTRADOS. 

Autor/título Objetivo geral/conclusão Nível Ano Instituição 

FILHO, CLENCIO 

BRAZ DA SILVA. 

 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

TRANSFORMAD

ORA E 

BACHARELISM

O: UMA 

LEITURA A 

PARTIR DE 

PIERRE 

BOURDIEU. 

 

Objetivo: O objetivo geral é 

investigar a representação do 

discente em direito acerca do sistema 

de ensino na sociedade capitalista 

contemporânea através da teoria da 

reprodução de Pierre Bourdieu e dos 

valores da educação ambiental 

transformadora. 

Conclusão: Conclui-se que por meio 

do conceito de justiça ambiental sob 

os princípios da educação ambiental 

transformadora e da teoria dos 

híbridos de François Ost e Bruno 

Latour ofereça-se ao campo jurídico 

um horizonte. Neste sentindo, um 

espaço intermediário entre o homem 

e a natureza, onde o valor do justo 

possa ser reapresentado. Justiça que 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

2012 FURG 
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consiga conectar os resultados do 

trabalho jurídico à realidade 

socioambiental, de modo que perceba 

que não se faz justiça distante dos 

conflitos instalados pelo capitalismo. 

JUNIOR, 

MELCHIOR JOSE 

TAVARES. 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

COMO 

DISCIPLINA NA 

FORMAÇÃO 

DOS BIÓLOGOS: 

UM ESTUDO DE 

CASO NA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA 

 

Objetivo Geral: analisar a disciplina 

Educação Ambiental (EA), do curso 

de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), ministrada em 2009/1 e 

2009/2, para entender seus limites e 

possibilidades para o 

desenvolvimento da Educação 

Ambiental na formação do biólogo, 

tendo como parâmetros as 

orientações de Tbilisi e a discussão 

teórica a respeito. 

Conclusão: o oferecimento da 

Educação Ambiental como 

disciplina, embora não se constitua 

em uma situação ideal consiste em 

um avanço para sua inserção no 

curso e que a disciplina atende alguns 

pressupostos para a Educação 

Ambiental acenados em Tbilisi, indo 

além dessas orientações sob 

influência de outros aportes teóricos 

que subsidiam as discussões na área. 

DOUTORAD

O em 

EDUCAÇÃO 

2012 UNIVERSIDAD

E FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA 

NASCIMENTO, 

PRISCILA 

BRASILEIRO 

SILVA DO 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

COMUNIDADES 

RURAIS E 

NUCLEAÇÃO 

ESCOLAR: O 

CASO DE ICHU E 

SANTA RITA NO 

MUNICÍPIO DE 

VALENTE, 

REGIÃO 

SISALEIRA DA 

BAHIA. 

Objetivo geral: o estudo buscou 

compreender quais os motivos que 

levaram as comunidades a adotarem 

a postura da resistência frente a uma 

política adotada nacionalmente. 

Conclusão: o desafio de tentar 

compreender esses motivos que são 

tão subjetivos e não tão fáceis de 

mensurar e de serem percebidos sem 

um trabalho sistemático de pesquisa, 

constituiu-se como um desafio, mas 

principalmente de descoberta não 

apenas da capacidade de realizar um 

estudo como esses, mas de poder ver, 

ouvir, sentir que a escola não está 

fadada ao fracasso como dizem 

tantos teóricos da educação. É a 

possibilidade de afirmar que existem 

lugares em que a escola não é 

propriedade privada de professor e 

diretor, mas faz parte da comunidade 

e a comunidade faz parte da escola. 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO 

E 

CONTEMPO

RANEIDADE 

2012 UNIVERSIDAD

E DO ESTADO 

DA BAHIA 

FARIAS, 

KAMILA 

HEFFEL 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

Objetivo geral: quais as perspectivas 

do processo educativo desenvolvido 

nestas escolas vir a configurar uma 

educação do campo. 

Conclusão: As reflexões assinalam 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO 

2011 UNIVERSIDAD

E FEDERAL DE 

SANTA 

CATARINA 



268 
 

ESCOLA RURAL 

MULTISSERIAD

A: ESPAÇO DE 

RELAÇÕES. 

 

para a natureza distinta do trabalho 

pedagógico estabelecido nas escolas 

rurais multisseriadas, bem como para 

a impossibilidade de compreendê-lo 

por meio de critérios de avaliação e 

controle escolar urbano-centrados. 

Nas referidas escolas, a atuação 

abrangente e contextualizada das 

professoras confere às crianças 

experiência de ensino significativa, à 

medida que as envolvendo em todas 

as demandas da escola, possibilitam 

um aprender e ensinar constituído 

por meio do protagonismo destas em 

relação a seus próprios processos de 

aprendizagem, resultando, 

frequentemente, em aquisição de 

autonomia e solidariedade, valores 

fundamentais a uma educação que se 

pretenda emancipadora. 

FONTE: O AUTOR, 2016, MEDIANTE PESQUISA NA CAPES. 

 

QUADRO 17 – “O COORDENADOR PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO 

CAMPO” – SEIS REGISTROS ENCONTRADOS. 

Autor/título Objetivo geral/conclusão Nível Ano Instituição 

SOUZA, 

FRANCILANE 

EULALIA DE. 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

AS “GEOGRAFIAS” 

DAS ESCOLAS NO 

CAMPO DO 

MUNICÍPIO DE 

GOIÁS: 

INSTRUMENTO 

PARA 

VALORIZAÇÃO DO 

TERRITÓRIO DO 

CAMPONÊS? 

Objetivo geral:  Analisar na 

Geografia escolar, 

particularmente, aquelas que 

se apresentam nos currículos 

oficiais e nos livros didáticos 

o fortalecimento da ideia 

dicotômica de campo e 

cidade. 

Conclusão: Enfim, 

apresentamos, neste trabalho, 

elementos que comprovam 

nossa tese de que a Geografia 

escolar, cuja principal análise 

é a relação 

sociedade/natureza, tem um 

papel fundante no 

fortalecimento da identidade 

territorial camponesa, 

entretanto constata-se que a 

Geografia que vem sendo 

materializada nos 

documentos oficiais de 

ensino, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, nos 

Guias de Orientações de 

Ensino do Estado de Goiás, 

inclusive nos livros didáticos 

utilizados nas escolas 

supracitadas, tem fortalecido 

DOUTORADO 

em 

GEOGRAFIA 

2012 UNIVERSIDAD

E 

EST.PAULISTA 

JÚLIO DE 

MESQUITA 

FILHO 
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as ideias dicotômica e 

hierárquica de campo e 

cidade e de território do 

grande produtor capitalista 

atrelado ao agronegócio tido 

como moderno e do território 

do camponês como arcaico e 

atrasado, contribuindo, 

assim, para uma não 

valorização da identidade 

territorial camponesa 

NASCIMENTO, 

PRISCILA 

BRASILEIRO SILVA 

DO. 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

COMUNIDADES 

RURAIS E 

NUCLEAÇÃO 

ESCOLAR: O CASO 

DE ICHU E SANTA 

RITA NO 

MUNICÍPIO DE 

VALENTE, REGIÃO 

SISALEIRA DA 

BAHIA. 

 

Objetivo Geral: analisar a 

resistência de comunidades 

rurais diante do processo de 

nucleação das escolas do 

campo do município de 

Valente, inserido na Região 

Sisaleira do semiárido 

baiano, mais especificamente 

nas comunidades rurais de 

Ichu e Santa Rita. 

Conclusão: o desafio de 

tentar compreender esses 

motivos que são tão 

subjetivos e não tão fáceis de 

mensurar e de serem 

percebidos sem um trabalho 

sistemático de pesquisa 

constituiu-se como um 

desafio, mas principalmente 

de descoberta não apenas da 

capacidade de realizar um 

estudo como esses, mas de 

poder ver, ouvir, sentir que a 

escola não está fadada ao 

fracasso como dizem tantos 

teóricos da educação. É a 

possibilidade de afirmar que 

existem lugares em que a 

escola não é propriedade 

privada de professor e 

diretor, mas faz parte da 

comunidade e a comunidade 

faz parte da escola. 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO E 

CONTEMPOR

A-NEIDADE 

2012 UNIVERSIDAD

E DO ESTADO 

DA BAHIA 

PECANHA, SILVIA 

DE MOURA. 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

AS CONCEPÇÕES 

SOBRE O BRINCAR 

NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E AS 

PRÁTICAS 

EDUCATIVAS: 

MÚLTIPLOS 

Pergunta de pesquisa: Que 

concepções os responsáveis 

pelas crianças, as crianças, as 

educadoras e os profissionais 

responsáveis pelos Serviços 

Pedagógicos que atuam na 

Educação Infantil de duas 

escolas localizadas na Região 

Metropolitana de Porto 

Alegre, pertencente à rede 

privada de ensino, possuem 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO 

2011 CENTRO 

UNIVERSITÁRI

O LA SALLE 
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OLHARES. sobre o brincar e quais são as 

inter-relações existentes entre 

tais concepções e as práticas 

educativas nesta etapa? 

Conclusão: Os achados 

desta investigação 

corroboram os resultados de 

outras pesquisas realizadas 

que focalizam o brincar, 

analisadas na revisão de 

literatura deste estudo, 

indicando a urgência de 

serem pensadas estratégias 

que incidam sobre as práticas 

educativas na Educação 

Infantil de forma que sejam 

salvaguardados os espaços e 

tempos para o brincar. 

COSTA, MARIA 

LEMOS DA. 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

ALFABETIZADORE

S: A TRAJETÓRIA 

FORMATIVA EM 

SERVIÇO. 

 

Objetivo Geral: análise da 

trajetória formativa de 

professores alfabetizadores 

em serviço que atuam no 

primeiro ano do Ensino 

Fundamental no espaço do 

campo. 

Conclusão: constatamos que 

a formação de 

alfabetizadores deixa lacunas 

em relação ao contexto de 

sua atuação, de acordo com 

as proposições teóricas e 

legais. Isso aconteceu em 

virtude da ausência de 

formação específica para 

trabalhar com a alfabetização 

do campo. Todavia, a 

trajetória formativa dos 

alfabetizadores se constitui, 

desde a formação em nível 

de Ensino Médio 

Pedagógico, graduação em 

Pedagogia à pós-graduação, 

articulada às experiências da 

prática em sala de aula, 

sendo esta espaço de 

consolidação de saber e de 

saber-fazer, bem como de 

construção do aprendizado 

para o tornar-se professor. 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO 

2012 FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDAD

E FEDERAL 

DO PIAUÍ 

SILVA, CICLENE 

ALVES DA. 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO E O 

Objetivo Geral: analisar a 

relação da qualidade da 

educação com o Índice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) no 

município de Mossoró/RN, 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO 

2012 UNIVERSIDAD

E FEDERAL 

DA PARAÍBA 
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ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENT

O DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA/IDEB NO 

MUNICÍPIO DE 

MOSSORÓ/RN: 

PERCORRENDO 

CAMINHOS EM 

BUSCA DO 

SUCESSO 

ESCOLAR. 

 

para tanto, utilizou-se os 

fatores intraescolares 

presentes no processo 

educacional, a saber: 

estrutura física e material da 

escola, gestão da escola, 

ambiente educativo, prática 

pedagógica e didática e 

formação docente e 

condições de trabalho. 

Conclusão: Os resultados 

apontam para uma relação, 

na perspectiva dos gestores 

escolares, entre os índices 

obtidos no IDEB por estas 

escolas e a sua qualidade 

educacional no que concerne 

aos fatores intraescolares 

analisados. 

AMARAL, SONIA 

MARIA PEREIRA 

DO. 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

MEMÓRIAS, 

COTIDIANOS E 

ESCRITAS ÀS 

MARGENS DOS 

MARAJÓS: 

NAVEGANDO 

ENTRE SABER E 

PODER. 

 

Objetivo Geral: analisar os 

discursos sobre as classes 

multisseriadas, sua 

infraestrutura e as práticas de 

leitura da palavra escrita 

desenvolvidas nestas escolas. 

Conclusão: os resultados nos 

indicaram que mesmo com 

os avanços na educação 

brasileira nos últimos anos, 

ainda é possível encontrar 

grandes divergências entre a 

oferta à educação das escolas 

urbanas e do meio rural. 

Estas últimas continuam, em 

sua maioria, sendo gestadas 

pelos poderes públicos sem 

planejamentos e/ou sem 

conhecimento da realidade 

local, que as alimentam com 

parcos recursos. Concluiu-se 

que as práticas de leituras 

implementadas pelas escolas 

das águas são plurais, 

envolvem histórias que 

obedecem tempos, lugares e 

dividem-se a partir de seus 

regimes de verdades. 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

COMUNICAÇ

ÃO, 

LINGUAGENS 

E CULTURA 

2012 UNIVERSIDAD

E DA 

AMAZÔNIA 

FONTE: O AUTOR, 2016, MEDIANTE PESQUISA NA CAPES. 

 

QUADRO 18 – “EDUCAÇÃO DO CAMPO” – CINCO REGISTROS ENCONTRADOS. 

Autor/título Objetivo geral/conclusão Nível Ano Instituição 

Cristina Maria 

Agustini Moraes 

Ehrhardt 

Objetivo geral:  investigar a 

trajetória da educação rural 

rumo à educação do campo 

Mestrado em 

Educação. 

2012 UNIPLAC 
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TÍTULO DO 

TRABALHO: 

A história da educação 

do campo nos campos 

de Curitibanos 

no município de Curitibanos, 

SC. 

Conclusão: A materialidade 

desse caso singular e 

complexo não apresentou 

como resultado final uma 

análise de dados estáticos, 

mas um campo rico em 

experiências socioculturais e 

pedagógicas que apontam 

para o início da transição da 

concepção de educação rural 

tradicional rumo à concepção 

da educação do campo. 

Felipe Alonso Dos 

Santos 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

Relações de saberes e 

relações 

intersubjetivas: 

contribuições da 

Educação Ambiental 

na construção de 

conhecimentos 

significativos na sala 

de aula da escola do 

campo 

Objetivo Geral: A presente 

pesquisa investiga como 

ocorrem as relações de 

saberes na escola do campo 

de uma comunidade 

pesqueira. 

Conclusão: Portanto, o 

ensino escolar permeia de 

alguma forma representações 

de sua própria comunidade, 

tendo assim a Educação 

Ambiental a possibilidade de 

fomentar e problematizar as 

experiências do sujeito e dos 

coletivos sociais em suas 

relações com o mundo. 

Mestrado em 

Educação 

Ambiental 

2008 FURG 

MEDEIROS, Maria 

Osanette de 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

Novos olhares, novos 

significados: a 

formação de 

educadores do campo. 

Objetivo Geral: analisar e 

compreender as percepções 

de um grupo de educadoras 

em relação à práxis 

pedagógica, como 

educadoras militantes, 

articulada à formação do 

curso de Licenciatura em 

Educação do Campo 

(LECampo) da Universidade 

Federal de Minas Gerais 

(UFMG), na perspectiva de 

uma educação emancipatória 

que pense o campo como 

espaço de vida. 

Conclusão: Finalmente, os 

desdobramentos da proposta 

de formação apontam para a 

responsabilidade das 

universidades articuladas aos 

movimentos sociais na 

organização de um sistema 

de educação permanente em 

várias instâncias formadoras, 

produzindo, discutindo e 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO 

2012 UNB 
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socializando, avaliando 

continuamente, 

conhecimentos, valores e 

práticas das escolas através 

de recursos tecnológicos, 

encontros e centros de 

estudos em busca da utopia 

de se fazer humano. Assim, 

podemos confirmar a tese 

principal do estudo na qual 

defendemos a formação do 

educador do campo aliada 

aos princípios da educação 

do campo, o que poderá 

contribuir na superação dos 

limites. 

SEGTOWICH, 

Patrícia de Nazaré dos 

Reis 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

Formação de 

educadores do campo: 

contribuições para 

pensar a educação 

ambiental 

Objetivo Geral:  1) estudar 

os princípios que embasam o 

curso de pedagogia da terra 

através de documentos 

referenciais; 2) averiguar a 

percepção dos alunos-

professores referente à 

proposta educativa do curso e 

3) caracterizar a práxis dos 

egressos em Educação 

Ambiental. 

Conclusão: Cheguei à 

conclusão que a proposta do 

curso, apesar de algumas 

dificuldades, foi bem aceita 

pelos alunos-professores, 

sendo avaliado positivamente 

como um processo rico de 

aprendizagem e formação 

que possibilitou a reflexão, a 

busca da melhoria da 

qualidade de vida, por meio 

da inclusão social e do 

respeito à especificidade da 

educação do campo e a 

diversidade dos seus sujeitos. 

Quanto a EA percebo que os 

alunos-professores têm 

percepção da importância 

desta no dia-a-dia da escola e 

a destacam como: 1) meio 

para a mudança de 

mentalidade e como 2) forma 

de regular a intervenção do 

homem no ambiente, 

considerando a 

intencionalidade desta. 

Acredito que esta pesquisa 

contribuiu para revelar a 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

em 

EDUCAÇÃO, 

Ciências e 

Matemática 

2007 UFPA 
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importância de cursos como 

o CPT em relação ao 

aprimoramento e a ampliação 

de conhecimentos em EA, 

contextualizados em 

realidades específicas como a 

vivenciada nos 

assentamentos/acampamento

s paraenses. 

SILVA, Vicente de 

Borges da 

TÍTULO DO 

TRABALHO: 

Formação de valores 

cooperativos e as 

transformações nas 

práticas educativas: 

um estudo de caso de 

educandos da 

licenciatura em 

educação do campo da 

UNB, no 

assentamento Itaúna, 

GO. 

Objetivo Geral: analisar de 

que forma e que valores 

cooperativos estão sendo 

construídos na execução do 

projeto político pedagógico 

desta licenciatura, na prática 

docente, nos diferentes 

tempos educativos desse 

processo formativo, e em que 

medida estão sendo 

incorporados nas ações 

pedagógicas desenvolvidas 

pelos educandos residentes 

no assentamento Itaúna - 

GO. 

Conclusão: A média entre os 

segmentos estudados foi de 

1,09, que conforme 

metodologia escolhida se 

traduz em um nível de 

consciência política 

populista, onde podemos 

deduzir uma caracterização e 

uma relação de tutelamento 

entre os dois segmentos. 

Neste sentido podemos intuir 

que avançamos muito, mas 

que ainda existe um caminho 

a percorrer para atingirmos 

uma educação autônoma, 

libertária e que cumpra os 

pressupostos da Ledoc. 

Mestrado 

Acadêmico em 

Desenvolviment

o Regional 

2012 UNB 

FONTE: O AUTOR, 2017, MEDIANTE PESQUISA NO EARTE. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTAS – COORDENADORAS PEDAGÓGICAS 

 

Professora P1 

 

A minha formação, a graduação é de pedagogia, tenho pós graduação em educação 

infantil e séries iniciais, minha experiência profissional, eu tenho é 26 anos de trabalho 

com a educação, dos 26 anos, 19 em sala de aula, fui professora da antiga 1 a 4ª Série, 

tive  todos esses anos nas minhas mãos, e trabalhei com a EJA também, fui professora 

da EJA  durante 08 anos, e como pedagoga desde 2009, então nessa função agora é 

que eu vou caminhar para a aposentadoria, 26 anos não é pouca coisa, já disse  que 

nasci na escola e vou terminar meus dias na escola, formação continuada pelo 

município, pelo estado onde eu atuei, na prefeitura de Curitiba onde também atuei, 

então a formação continuada faz parte do nosso trabalho, a gente precisa disso, o 

profissional tem que estar constantemente se atualizando, se envolvendo com as novas 

temáticas com as leis que vão chegando, né  com as mudanças em currículo e 

programas, faz parte. É importante que a gente vê que a Secretaria de Educação de São 

José se preocupa com isso e valoriza isso, então a mesma linguagem é trabalhada com 

a formação dos professores, com a formação dos pedagogos, então há uma unidade, 

um consenso de pensamentos e critérios para a gente trabalhar os conteúdos do 

currículo, isso é bem importante, a gente consegue trabalhar de uma forma coletiva e 

integral. Então nessa minha formação continuada nesses 26 anos passei pelas 

formações da Secretaria, inúmeras palestras, congressos, na área da educação, então, 

bom a experiência em escola localizada no campo é esse período que eu tenho de 

pedagoga, e eu estou na função desde 2009, lá se vão 07 anos, a formação específica 

em educação ambiental foi o que nós tivemos durante as formações orientadas pela 

Secretaria de Educação a partir do momento em que eu vim para a escola do campo, 

então em alguns momentos de gestões anteriores, nós tínhamos momentos específicos 

para estudar a escola do campo,  principalmente, quando a escola do campo passou a 

ter essa denominação, como anteriormente era escola rural e depois passou a escola do 

campo e a gente fez parte desta discussão, essa discussão nós crescemos e foi bem 

importante, no início nós não entendíamos muito bem por que essa mudança né a 
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escola rural a gente hoje compreende que quando a gente fala de escola rural a gente 

está falando de um espaço isolado né um espaço pequeno, isolado de uma comunidade 

que vive no espaço, que sobrevive daquele grupo de pessoas, e a escola do campo é 

um pensamento maior, um pensamento amplo, hoje as crianças da nossa escola e das 

escolas do campo do Brasil trabalham  com livros didáticos próprios pensados para a 

escola do campo, né e antes disso, antes dessa reformulação nós não tínhamos este 

pensamento, as escolas da área rural trabalhavam com os livros da área urbana, né e 

hoje os nossos livros apresentam ilustrações adequadas, que vem a completar a ideia 

de como aquele conteúdo está inserido dentro do espaço rural né, do campo, então 

essas mudanças todas vieram a contribuir, como eu falei, no início a gente não 

compreendia muito pois a gente achava que estavam tirando a identidade da escola 

rural né, na verdade a mudança veio para legitimar a escola do campo, e trazer 

contribuições e que vão ficar né, vão seguir e ficar, essas mudanças foram bem 

positivas, sobre a formação específica para a educação ambiental como eu falei  a 

partir do momento em que nós viemos para cá a gente participou de todos esses 

encontros para a formação para a discussão da escola do campo e muito se falando 

também na educação ambiental, então a escola do campo estar inserida numa verde 

não significa necessariamente que ela tem o cuidado com aquele ambiente né e nosso 

compromisso enquanto escola era ter esse olhar, então modificar a visão da criança, 

aquela atitude que a família tem então, muitos de nosso alunos, né os pais tem olaria 

recebem material que vem de outros lugares, muitas vezes vem de caminhão, vem de 

transporte para ser queimado na olaria e as vezes muito material também é colocado 

para queimar, então esse comportamento a gente trabalha com a criança né, não essa 

atitude final que a gente deve dar aos produtos, não é enterrando no fundo do quintal, 

então esse cuidado com a água, com o subsolo, com aquilo que vai faltar para nós, 

aquilo que nós fazemos uso né, então o que a gente pode contribuir para aquilo que 

nós usamos também, e esse pedacinho de chão é de todos e tem que ser cuidado. A 

formação específica para educação rural e do campo foi, nós fomos tendo a partir do 

momento em que inseridos na área rural, na escola do campo, as formações são 

direcionadas para os profissionais da escola do campo, principalmente os pedagogos, 

tanto que no município existe um núcleo, as escolas são separadas por núcleo, e existe 
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um núcleo específico que é o núcleo das escolas rurais, então quando este núcleo se 

encontra e as atividades e as orientações da secretaria são repassadas para o grupo 

específico com uma abordagem, própria da escola do campo, tudo isso é bastante 

interessante e é um cuidado de novo que a secretaria do município tem com as escolas.  

O meu tempo de trabalho aqui é o mesmo da função então desde 2009, então já tem 07 

anos. A nossa escola inserida nesse contexto da escola do campo é, faz com que a 

gente pense este espaço de uma forma diferenciada é como eu lhe falei a gente 

trabalha com as crianças, a gente trabalha com a formação, e a formação precisa passar 

pela conscientização né e pela razão daqueles que vão trabalhar com essas crianças 

então enquanto a gente não compreende os profissionais, os profissionais não 

compreendem o que vai ser trabalhado com esses alunos, enquanto isso não é 

apropriado pelo profissional pode ser que as coisas não tomem o caminho que 

deveriam tomar né, não tem o sucesso e atendam aquela nossa expectativa, e aqui a 

gente percebe que as professoras são bastante envolvidas com esse trabalho voltado 

para a educação do campo, educação ambiental e a nossa escola desenvolve alguns 

projetos que constam de nosso projeto político-pedagógico, voltados para o meio 

ambiente, nós temos um capítulo no nosso projeto político-pedagógico todo para a 

educação ambiental, né pautado na legislação né que nos motiva e nos orienta a 

trabalhar o meio ambiente com as crianças, alguns projetos em parcerias com 

empresas de reciclagem, as crianças trazem as sacolinhas de material reciclável para 

troca, troca por cupons, e estes cupons são trocados por livros de literatura e gibi, 

então o material tem despertando bastante interesse nas crianças, eles já começaram a 

fazer as coleções de gibis deles a partir dessa coleta de material, e a empresa é não 

deixa o lixo na escola, vem buscar uma vez por semana, então  não se acumula tanto 

material, a escola se mantém organizada e limpa e a gente tem visto as crianças 

descendo do ônibus, do transporte escolar com sua sacolinha, vem trocar aqui seu 

ticket  para fazer a troca pelo livro deles, quer dizer tem mobilizado bastante as 

crianças. A escola trabalha com o programa do governo federal do mais educação e 

dentro do programa do mais educação onde as crianças ficam mais tempo na escola 

nós temos a eco aula que é uma atividade diferenciada que é trabalhada por uma 

professora onde as crianças tem, uma vez por semana, um trabalho diferenciado todo 
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voltado para o meio ambiente, então o meio ambiente é trabalhado o ano todo, tanto no 

currículo do MEC, do currículo oficial né, tanto no trabalho do mais educação, e 

também é um dos temas transversais então o meio ambiente comanda nossa escola, ele 

dá vida para nossa escola, é bonito de ver quando as crianças chegam contando que 

plantaram alguma coisa em casa, que as famílias já não enterram mais lixo, foi uma 

luta para que os caminhões de coleta de lixo passassem por aqui com regularidade, 

hoje isso já existe, então são caminhos difíceis, mais trilhados com muita 

responsabilidade com muita consciência envolvendo muito a comunidade e as pessoas 

vão seguindo né, crescendo. Então, a rotina do meu trabalho na escola voltado para a 

educação ambiental, no caso dos mananciais, especificadamente a gente não trabalha 

só com o manancial né, nós temos todo esse trabalho voltado para o meio ambiente, já 

tivemos momentos de plantar árvores na beira do rio, né, o dia da árvore, momentos de 

caminhada no dia do meio ambiente, fizemos uma caminhada de três quilômetros 

observando e juntando alguns montinhos e fotografando aquilo que a gente foi vendo 

pelo caminho, outro de voltar a esse caminho mais tarde e ver no ele se transformou 

né, o meu trabalho é mais da organização deste trabalho pedagógico dos professores 

com os alunos, é de pensar junto com eles e traçar junto com eles qual vai ser o nosso 

trabalho para essa atividade e para esse conteúdo pensado. A principais características 

das nossas crianças é são alunos na grande maioria crianças da região, filhos de 

chacareiros, filhos de oleiros, mas nós temos também muitos pais que trabalham em 

empresas da região, empresas grandes, montadoras, muitas mães que fazem o trabalho 

doméstico né cuidam de casas, e o que a gente percebe assim com o passar do tempo a 

região foi tomando um outro formato, as pessoas da comunidade como eu já havia 

comentado elas são bastante conservadoras e tradicionais nos seus costumes, seus atos, 

então existem as festas da região fechadinha, existem as comemorações do final de 

semana, nos domingos, os encontros  para ir para o campo de futebol jogar bola, tem 

uma festa aqui na igreja todos se reúnem, isso era muito fechadinho, com o passar dos 

anos, isso eu percebi aqui nesses sete anos aqui na escola, a gente recebeu aqui na 

comunidade muitas pessoas de fora ocupando lugares pequenos que se transformaram 

hoje em pequenas vilas né, vilas de pessoas de fora, né de pessoas que a comunidade 

vê com outros olhos, porque não entendem que essas pessoas vieram para contribuir e 
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as pessoas ainda valorizam isso,  quem tá aqui construindo, quem tá aqui plantando 

quem tá aqui tentando divulgar a comunidade, principalmente, nesse momento em que 

a comunidade tá passando pelo reconhecimento de circuito ecológico né, então a 

Campina do Taquaral faz parte de um dos roteiros e a quinta caminhada internacional 

da natureza aconteceu nesse final de semana aqui  a partir da igreja, a escola participou 

servindo um café da manhã para as pessoas, os participantes, os visitantes então, a 

Campina do Taquaral está inserida num circuito rural de divulgação, de conhecimento, 

de venda de produtos produzidos aqui na região mesmo, e é uma situação que tá em 

crescimento em desenvolvimento e que alegra bastante a gente a gente fazer parte 

desse circuito né, o nosso interesse era fazer com que a escola a partir de todas as 

ações voltadas para o meio ambiente ela se tornasse uma é uma eco escola mas para 

isso a gente precisa de algumas certificações, então nossa escola trabalha para isso, 

nossa escola tem cortinas mais claras nas janelas para permitir que luz solar entre né 

para diminuir o consumo de energia, então algumas adaptações a gente vai fazendo 

dentro do que a escola pode para que a gente se adeque a essa certificação, então a 

gente precisa de empresas que nos certifiquem né e esta certificação a gente precisava 

porque a gente faz parte do circuito rural taquaral, quem sabe né a gente luta para isso. 

Bom, como se dá a abordagem da educação ambiental dentro da nossa escola, a gente 

tem o espaço verde adequado, nós temos muita área verde, a nossa escola é construída 

de forma que onde a gente está a gente consegue ver todos espaços, todos os blocos, 

tanto o setor pedagógico, o administrativo e o de serviços, as crianças tem muito 

contato com a área verde, nós temos atrás da escola um bosque da leitura onde as 

crianças se encontram com as professoras em momentos planejados vão com seus 

livros de literatura, sentam nos balanços pendurados no pergolado para ler seu livro, 

levam o tapete para fora, a nossa intenção é que as crianças utilizem o máximo 

possível do espaço que é deles, o espaço verde e valorizando e cuidando desse espaço 

então nós temos muitas plantas na escola e a gente não vê as crianças estragando, 

quebrando, passando por cima, pulando, e muito pelo contrário eles ajudam a cuidar 

até quando tem que levar pedrinha para proteger eles vão junto né, levam de carrinho 

de mão a turma vai junto, então é um cuidado, eles cuidam daqui como se fosse a 

casinha deles né. Bom, nós temos esse espaço verde adequado, temos projetos 
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articulados com os conteúdos do currículo né, que são os projetos da coleta do material 

de reciclagem, a eco aula, todas as atividades, hoje as crianças em ciências com a 

professora de ciências fizeram uma paródia de uma música de um filme que as 

crianças adoram muito que o é o desenho da Frozen, com a letra da música do meio 

ambiente, então as crianças estão fazendo essa música alegremente e foi construída por 

eles né tocado o violão pela professora, então são conteúdos que dão prazer para a 

criança e que ela pode contribuir com o conteúdo, não é colocar qualquer palavra na 

música para que ela se transforme numa música, eles colocam a vivência deles, a 

experiência e esse amor que eles têm pelo meio ambiente, então são inúmeras as ações 

que a escola faz depois você vai ver lá no nosso projeto político-pedagógico, então a 

parte da reciclagem, da eco aula trabalhada, o cuidado com a horta, as crianças vão 

para a horta, cuidam, plantam, regam, reviram a terra é a nossa está escola está com 

um projeto e a partir desta última caminhada que aconteceu, o projeto de construção de 

uma estufa para desenvolvimento de flores, as crianças é que vão plantar, vão cuidar, 

vão produzir as flores e que sabe a gente consegue estender isso para a comunidade 

também então a gente consegue tudo isso através da parceria que a gente com a 

ACAMPI, que é a Associação dos Moradores da Campina do Taquaral e que 

desenvolve essas ações maiores como a caminhada da natureza e a busca de 

produtores abrindo suas propriedades como restaurantes, venda de produtos orgânicos 

enfim então essa parceria traz bastante contribuição para nossa escola, acho que a 

gente não caminha mais sem ela. Bom, a gestão escolar a direção da escola está muito 

envolvida com isso a Diretora da nossa escola mora na região então tem um carinho 

especial por aqui né trabalhou aqui por muitos anos e ela tem essa consciência é a 

partir da vontade dela que a estufa vai ser construída e o envolvimento da escola com a 

comunidade se dá pelo fato da escola estar inserida no espaço e pelas trocas que nós 

fazemos de informações, de materiais, de visitas, a gente recebe muitas visitas na 

escola, muitas ideias surgem a partir dessas visitas né, a gente tem  a possibilidade de 

levar as crianças onde essas visitas vem e nos oferecem porque a gente tem dificuldade 

com o transporte, mas a nossa vontade é de no futuro fazer com que isso aconteça e o 

envolvimento da comunidade é o tempo todo, eu digo que comunidade como os pais 

dos alunos que participam ativamente, a primeira vez que foram mexer na terra para 



281 
 

construir a horta foi através do movimento dos pais que vieram no final de semana, 

trouxeram máquina, trouxeram adubo, esterco cal e assim passaram um final de 

semana se divertindo e mexendo nessa horta, então toda a vez que a gente conta né, 

pede para as famílias participem a gente consegue contar com a participação de todos, 

a gente tem o envolvimento das crianças, da comunidade como um todo e dos pais dos 

alunos né a escola não caminha sozinha. 

 

Professora P2 

 

Então a primeira pergunta é se a nossa escola é diferenciado em relação as outras 

escolas por ser uma área de preservação né, uma área rural, então na verdade a gente 

segue a mesma proposta do município, para todas as escolas, não tem assim, a 

proposta pedagógica é toda igual, não assim nada de diferente, as formações são todas 

iguais, as professoras participam todas da mesma formação, o que muda talvez seja a 

questão de horário, nossos alunos vem de muito longe, chegam muito cedo na escola, 

eles chegam seis e meia com o transporte escolar, então nós precisamos disponibilizar 

de um funcionário para cuidar dessas crianças, das seis e meia às sete e meia, quando 

começa a aula, no horário de almoço também as outras escolas não tem almoço, e as 

crianças ficam aqui também por conta do transporte, e se colocarem todos eles juntos 

no ônibus eles levam muito tempo, chegam a ficar uma hora e meia no ônibus, e assim 

com estradas ruins, no meio do mato, complicado, então eles acabam ficando aqui para 

encurtar o caminho, vai um grupo e depois vem outro grupo, então talvez a diferença 

maior seja mais em relação ao transporte e a permanência na escola, porque daí a 

questão de verba de tudo é tudo igual a proposta é tudo igual, a mesma coordenadora 

de ciências  que coordena a questão do meio ambiente é a Silvia, é muda  pouca coisa, 

com relação ao nosso ar ele é limpo mas também tem um pó aqui insuportável, porque 

não tem asfalto e tem muito movimento de carro, o pó faz muito mal tanto para nós 

como para os alunos, quando a gente tem uma semana sem chuva a gente sofre muito 

com a poeira que suja todo o material da escola, também a respiração, fica difícil, tem 

proposta já do prefeito de fazer uma estrada de pedra aqui, porque a nossa região não 

pode ter asfalto. Essa é a um a dois como se constitui sua rotina de coordenação 
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pedagógica em escola localizada no campo em área de proteção ambiental e manancial 

acho que não muda muito, a questão da orientação do trabalho não muda muito 

(participação da Ana Flávia) é a mesma proposta pedagógica curricular que é usada é 

uma só todo o município, a mesma orientação.  (Ana Célia retoma a palavra) Na 

verdade, a nossa escola ela se chama de rural, mas ela não tem assim, tem escolas 

rurais por exemplo no norte do Paraná, que é trabalhado com planta mesmo, aquela 

escola lá no meio da soja, do milho, do arroz e do feijão, a nossa ela é de chácaras, 

sitiantes, mas chacareiros que cuidam e recebem um salário para cuidar da chácara 

para os ricos, trazem de longe vem aluno de todo o norte do Paraná tem uns 

chacareiros que vem de longe para cá, então na verdade não tem uma identidade do 

campo e isso refletiu no livro pedagógico nosso que vem do governo federal, que o 

livro vem todo falando do campo, vem para nós como se fosse do campo, mas nós não 

temos uma realidade do campo, o nosso na verdade é uma área de manancial que a 

gente tem que cuidar dos mananciais, não se planta nada por aqui, se planta alguma 

coisa que não sei exatamente o que, é mais agricultura familiar, alguns bichos assim, 

carneiro, umas vacas, pouca coisa até por causa da proteção nem pode, ter criação de 

bichos, por exemplo. A outra, quais as principais características do público atendido 

pela escola, então o público é são crianças de chácara né, alguns moradores daqui 

próximo, da região uns 20% moradores daqui, os demais são todos chacareiros, são de 

fora, bem distante, são famílias que vem de fora para cuidar de chácara então, e aqui 

tem uma grande assim, rotatividade de crianças, as crianças entram e os pais discutem 

lá com o seu patrão e vão embora e voltam e vem outros, então é um entra  e sai, tanto 

que esses dias estávamos com 75 alunos, hoje  com 88 e no meio do ano o número de 

alunos da escola diminuiu (sinal da escola – sirene) muito, as crianças vão e vem, 

alguns vem com dificuldade, viram alguns conteúdos, outros não viram, aquilo que já 

passou não vai poder ver, então tem essa rotatividade de crianças pelo pais serem 

chacareiros né, uma característica também que é muito longe, você não tem ideia  de 

como essas crianças moram longe, a gente olhando aqui assim não tem ideia mas 

assim né, mas tem chácaras que é mais ou menos uma hora e meia, nós temos um 

aluninho da tarde que sai daqui 16h45 min e chega às 19h em casa, pé de Serra 

mesmo, bem longe (Ana Flávia complementa) em dias de chuva eles faltam bastante 
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por conta das estradas, que é buraco, chuva, o ônibus não chega, (Ana Célia retoma a 

palavra) as crianças tem esse cansaço todo porque eles entram 7h30 min e tem crianças 

que saem 06h da manhã de casa, com o ônibus, quer dizer se ele pegou o ônibus 06h 

ou 06h10 min ela já acordou 05h30min e eles são pequenos então é bem sofridinha a 

vida deles, os que moram muito longe. E a próxima, como se dá a abordagem da 

educação ambiental na sua escola considerando seu espaço físico atual, a gestão 

educacional e a organização curricular, bom a gente tem conteúdo de educação 

ambiental na proposta pedagógica que é trabalhado dentro da área de geografia e de 

ciências né, tanto que o conteúdo que a professora tá trabalhando agora é de Geografia, 

gente trabalho o espaço, o cuidado e nesse espaço o que pode ter e o que não pode ter, 

e faz todo um trabalho com os alunos de conscientização do lixo da, (complemento da 

Ana Flávia) aqui a gente tem uma parceria com o CEAM, que a gente leva todo anos 

eles lá para fazer aula de campo. O Centro de Educação Ambiental da Sanepar, (Ana 

Célia retoma a palavra) e fica bem bonito lá tem as barragens em volta e daí os alunos 

participam todo ano, e no mais a gente passeia também com os alunos em volta da 

escola, a gente observa se os rios, tem um rio que passa a li embaixo, se tá limpinho se 

tem muito lixo e se precisa ser cuidado, teve uma ano que a gente mandou carta para o 

prefeito, para a prefeitura para eles virem limpar e lá tem um bar na frente estava cheio 

de lixo envolta, então agora tá limpo, então a gente faz esse tipo de trabalho assim, 

esse tipo de conscientização. E como se dá o envolvimento da escola com a 

comunidade em razão da especificidade da escola, então com a comunidade na 

verdade o envolvimento da escola é através das reuniões né, (Ana Flávia 

complementa) as pesquisas a gente faz para desenvolver algum plano de aula a gente 

precisa de pesquisa com os pais eles colaboram nesse sentido, aqui na verdade a gente 

não tem, nas outras escolas os pais buscam as crianças no portão, já tem aquele 

número de pais de portão e você aproveita esse momento para alguma coisa, às vezes, 

isso é bom ou ruim né, mas aqui a gente não tem pais no portão, a gente não tem esse 

problema mas não tem esse contato ali rapidinho, eles não vem no portão, os nosso 

alunos vão todos de transporte escolar é uns três ou quatro que o pai vem pegar de 

carro, a pé mesmo a gente não tem disso, o nosso contato é só por bilhete mesmo, ou 

quando a gente marca reunião, e tem muitos que não podem vir não podem participar 
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porque não tem transporte também, aqui nós temos um ônibus de manhã, 06h, 

06h30min, ônibus de linha né, e depois tem 13h, ele passa mais ou menos 13h10min 

aqui, e só a noite 19h30min da noite, então os pais se eles não tiverem carro ou 

condições financeiras para abastecer o carro, a gente sabe que não tá fácil, então eles 

não tem como vir, eles faltam muito reuniões, muitos deixam de participar por conta 

disso, que não tem como vir, até uma coisa que a gente tinha, a gente não tem o 

transporte escolar não pode carregar pais e mães e isso não facilita a vida dos pais para 

virem para a escola, até quando as crianças vem de transferência de outra escola os 

pais tem muita dificuldade para virem aqui fazer a matrícula, e depois levar lá na 

prefeitura para fazer carteirinha, aí eles ficam se batendo assim, então dá dó né é muito 

longe, e gente vê a agonia deles, até agora não falou em fechar a escola,  a gente não 

pode ficar com número menor de  cinquenta alunos, mas nós fechamos muitas escolas 

por aqui, tinha uma escola no Santa Maria, eu não lembro exatamente o nome daquela 

escola, é tinha a do Roça Nova e tinha uma outra, duas escolas foram fechadas.        

 

Professora P3 

 

A gente consegue sim fazer um trabalho diferenciado é, por exemplo, temos a horta 

temos o jardim a gente começou esse trabalho com o programa do mais educação, este 

ano a gente não está conseguindo manter por falta de recurso, mas a gente consegue 

dentro desse pequeno espaço, com esse recurso limitado a gente consegue sim fazer, 

então a maioria de nossas crianças já vem dessa vivência né da área rural de estar 

próximo à barragem, então para eles não é novidade né, ir lá fazer o trabalho na horta, 

fazer o trabalho no jardim, é uma coisa que inclusive deu certo porque eles cuidam né, 

eles ajudam a construir, eles ajudam a manter, então, assim a gente não tem problema 

com a horta que tá estragado e com o jardim que não tá bem cuidado, então assim o 

que nos deixa um pouco de mãos amarradas é a questão de recurso isso a gente não 

consegue manter, só que eu acredito que a gente consegue sim fazer um trabalho 

diferenciado da escola que está lá no centro, né que é tudo perto, tudo é construído, e a 

gente tá no mato no meio da natureza, então as crianças vivenciam isso e a gente 

consegue trabalhar. A rotina da coordenação pedagógica com relação à proteção, então 

é assim, nas aulas a gente tá sempre puxando sobre esse assunto, a questão do lixo, a 
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questão de preservar, a gente tá aqui do lado da barragem, então tem muitas chácaras 

pela região aqui que estão próximas que as crianças moram, então pegando a outra 

parte, então assim é trabalho que no dia a dia as professoras já conversam é automático 

você estar conversando com as crianças sobre isso, então assim não existe uma rotina, 

eu acho que no desenvolver no momento do trabalho a gente consegue estar abordando 

estes assuntos. As características dos nosso alunos, aqui o público é como eu falei a 

gente tem uma quantidade de crianças que vem daqui da vila próxima, mas eles estão 

próximos dos mananciais e a outra grande parte são vindas de chácaras, que moram 

em chácaras então elas estão em contato direto com a natureza, com relação à 

plantação, com relação à pecuária, as chácaras que tem leiteria e tal, então é muito 

vivo isso né nas crianças, é diferente do público atendido nas escolas urbanas né, que 

não vivenciam que não tem o contato direto com os animais, contato com as plantas 

né, esses dias a professora do pré relatou para a gente que ela fez um trabalho com os 

pequenininhos que foi na horta e tinha que observar e tinha umas minhoquinhas e tinha 

que pegar na terra na minhoca para o trabalho que eles iriam fazer ali e depois 

aterrarem, as crianças não tiveram problema nenhum em pegar a minhoca e colocar lá 

e pegar as plantinhas e fazer a professora já ficou assim, ah eu não vou pegar em 

minhoca porque eu tenho nojo, mas as crianças em momento algum,  não professora 

que é isso, os pequenininhos de 05 anos fizeram isso né, eu pego a minhoca e coloco e 

faço e fizeram o trabalho, para eles isso é normal é natural eles não tem nojo de mexer 

na terra não tem medo de pegar lá nos bichinhos né, acho que pela própria vivência 

mesmo, da realidade deles. A questão assim agente aborda a educação ambiental como 

eu falei era mais presente isso até o ano passado com o programa mais educação este 

anos fica assim mais restrito ao que tá colocado na proposta curricular do município 

né, então assim dentro do conteúdo de ciências era trabalhado essa questão da 

educação ambiental como eu falei é a gente não tem aquele programa específico no 

contra turno, não tem esse conteúdo específico, porém a gente não deixa de trabalhar 

né, tem na proposta do município a professora tem trabalhado isso com todas as 

turmas né , assim como as orientações das outras escolas do município né, então a 

gente trabalha de acordo com o que está na proposta do município, de ciências né, com 

a integração dos eixos. E a comunidade se envolve sim né no sentido de ajudar a 
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cuidar, então, por exemplo, tem um jardim lá na frente da escola né, na frente da rua 

tem a preocupação com ah vão roubar vão pegar os pneus dali que a gente fez o 

reaproveitamento dos pneus, vão tirar os pneu, vão roubar as mudas vão estragar, 

muito pelo contrário a gente nunca perdeu nenhum pneu, a gente não perdeu nenhuma 

muda, as vezes os cachorros de rua vão lá e deitam em cima e arrancam a mudinha, 

estraga a gente vai lá e replanta mas a gente nunca teve problema com vandalismo 

digamos assim, então assim eu já vejo como um ponto bem positivo por parte da 

comunidade de ajudar a cuidar do espaço né, e aí este ano que a gente não o recurso do 

programa mais educação a gente consegue manter a horta, por exemplo, com a doação 

de mudas né, na semana passada eu recebi uma grande quantidade de mudinhas para a 

horta e a gente conseguiu revitalizar a horta, uma empresa nos doou e a gente 

conseguiu fazer, quando a gente não consegue a doação a gente estica um pouquinho o 

recurso da escola compra e replanta porque as crianças já se habituaram com o fato de 

ter horta na escola e ter a salada no lanche, então mesmo quando não tem a salada aqui 

que vem da merenda escolar as merendeiras quando tem na horta dão um jeito e fazem 

o complemento do lanche e quando não tem salada as crianças cobram né, porque que 

não tem salada hoje né, então assim é uma coisa que a gente não quer perder, o jardim 

já é mais difícil de manter porque é uma espaço grande e tem bastante pneu para 

replantar tem os jardins ali no fundo também  que são aéreos e tão na parede, então 

esses a gente tá com mais dificuldade de manter, alguma coisa a gente tá pensando em 

tirar, mas a horta é mais fácil de manter e a gente não quer perde justamente pelas 

crianças gostarem né, assim é uma coisa que chama a atenção, todo mundo que chega 

olha a horta e gosta né, as crianças estão acostumadas ali comesse trabalho então assim 

agente busca manter aquilo que a gente já iniciou, uma coisa que deu certo foi 

produtivo né e por ser pela escola estar numa área rural é tem que ser trabalhado isso 

né tem que ser, assim a gente tá num ambiente rural num local de chácara, de 

mananciais e não ter um pé de alface plantado, não ter uma árvore né, a gente começa 

pela escola, a escola é uma referência forte no bairro né, eu vejo que ela é respeitada 

pela pessoas que moram ali pela região e a gente não tem problema com roubou ou 

vandalismo graças a Deus, e eu vejo que isso faz parte da comunidade estar ajudando a 

cuidar também, então a gente não quer perder isso, a gente quer continuar, quer fazer 
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mais, a gente não faz mais por falta de tempo né, assim o recurso financeiro e pessoas 

que possam destinar um tempo né só para aquilo, então a gente vai trabalhando assim 

com os ajustes, sobro um tempinho eu vou lá do uma olhadinha no jardim e mexo a 

mesma coisa na horta e assim a gente vai. Eu acho que a característica da escola é mais 

rural né, então, assim, aos arredores dela tem uma vila que está se formando aos 

poucos perdendo um pouco esta característica do campo né, do outro lado da escola 

que mais assim crianças que estão em chácaras, então eu vejo assim ela é rural por 

estar numa área rural, recebemos o material didático então é assim a gente precisa 

fazer adequações a gente não consegue usar o livro na íntegra né ele bate contra a 

proposta municipal curricular, então a gente precisa ir fazendo adequações né, os 

professores pegam algumas coisas que dá para trabalhar incluindo na proposta outras 

coisas já não é, então é assim a gente não pode levar muito em consideração que o 

livro venha a atender toda a necessidade região onde a escola está inserida né e o fato 

da barragem ter vindo para cá mudou um pouquinho porque até então era campo, uma 

vila pequena se formando daí veio a barragem mudou um pouco a característica do 

local, mas não muito assim é, continua sendo a escola pequena, que tá lá no meio 

daquela área rural, então eu vejo assim que não mudou muito a questão dos 

mananciais, quem sabe assim essa região mais aos arredores tenha mudado um pouco 

que daí mudou bastante a parte geográfica né, as chácaras aqui não só aumentou a 

parte do alagado né.    

 

Professora P4 

Nesse momento não tem a diferença entre escola urbana e escola rural mais né, 

durante a mudança em relação ao crescimento né, e outras pessoas de outros bairros 

buscam bastante vaga né e aí é que diferenciou, como eu falei para você a 2006 

quando eu vim para cá eram 47 crianças, hoje são 140, então uma aumento né, e 

quando é o momento de matrícula é a briga porque todo mundo quer a vaga, pela 

educação das crianças sendo diferenciada, nós não temos problema assim de 

indisciplina não temos, de violência dentro da escola, são coisas corriqueiras que se 

resolvem tranquilo né, chama o pai se resolve, não tem problemas maiores, mas essa 

característica mais o número reduzido de alunos faz bastante diferença né, outro 
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diferencial é o do IDEB né, não sei você viu né, o melhor IDEB do município, nós 

conseguimos atingir a meta estipulada para 2021, de 6,3 nós conseguimos 6,4, então é 

um trabalho assim que tá sendo feito, bem bacana mesmo com a comunidade né. E 

quando fala de ter a coordenação pedagógica, como ela explicou para você né, de ter a 

questão da proteção ambiental, da rotina né de como se encaminha tudo, acho que é 

muita conversa muito trabalho, é trazer bastante a comunidade, quer dizer, nós tivemos 

alguns anos atrás muita dificuldade nisso, você não conseguia trabalhar junto, a partir 

do momento em que você não consegue fazer o pai entender a importância da escola, a 

função social da escola não se desenvolve o trabalho, então, assim, eram feitas 

reuniões periodicamente e chama e vão e com insistência eles pegaram o hábito de que 

tem que participar, as vezes fico preocupada com os pais para ver se eles conseguem 

perceber o futuro das crianças, muitos paravam e falavam nossa é mesmo  importante 

ter um futuro, então a partir do momento em que os pais conseguem entender qual a 

função social da escola, os filhos também melhoram começam a acompanhar e isso é 

bacana, e n´s agora temos até um grupo no WhatsApp com os pais, então a gente troca 

muitas informações, na semana passada aconteceu um caso de falta de uma das 

crianças, então eles perguntavam quantas faltas, eu quero ver, então, que legal é assim 

que acontece eles falavam, então para eles o envolvimento maior e a valorização é 

maior e isso nossa dá um diferencial bem bacana né. E a característica do público são 

ali classe baixa para média né, a maioria como você conseguiu acompanhar ali no 

projeto político-pedagógico, a maioria são filhos de chacareiros, né moram em casas 

ou é alugada, tem essa transição de sai do bairro e retorna né, mas assim a maioria é de 

chácara e também de muitas famílias tradicionais, até esses dias a gente estava vendo 

com o Dener, aqui foi a primeira escola do município, né em 1895, aí nós pegamos os 

livros e aí quando vieram os imigrantes para o Brasil, ali eles buscaram as escolas para 

os filhos, e nesse livro está bem destacado qual a nacionalidade de cada família, nossa 

um material riquíssimo sabe é o polonês o italiano, e daí eles colocavam eles como os 

polaco, que acho que deveriam ser os poloneses, né os alemães, então assim a 

característica do público é boa, sabe eu não tenho problema com a comunidade em si. 

Aqui como era uma área rural se casaram entre eles no bairro né, então nós temos as 

famílias aqui né Zambão, os Gês, daí os Gês casou com os Zambão, daí tem os 
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Shemingoski com os Buenos, daí começa a fazer a pesquisa percebe-se que todo 

mundo se conhece, é primo que casou com prima, então assim eles não saíram muito 

do mundinho deles aqui, do bairro e acabaram ficando e criam os filhos assim e 

continuam até os filhos vão continuar nessa tradição do bairro, até domingo eu vim até 

o bairro porque tem um pesque e pague aqui, aí minha filha tinha um evento no retiro 

da igreja eu fui leva-la daí eu  cheguei até um ponto até ali eu já não conhecia, daí 

parei num barzinho para pedir informação, que é assim o ponto turístico do bairro é o 

Bar Babalú, é o ponto de referência, aí quando eu cheguei no barzinho, que eu parei o 

carro e vi vários pais, até falei para minha amiga quer fazer uma reunião com os pais 

chega no barzinho domingo, cheio de pais, (risadas), assim eles tem essa ligação né, 

eles vivem aqui e procuram não sair desse ponto de viver, desse rural, essa sim é ou 

seja permanece as características rurais, né a festa da igreja que foi a duas semanas 

atrás, eu participei da festa, vim trabalhar na festa como voluntária e você percebe é 

toda a comunidade, famílias trabalhando na festa, poucas pessoas você de fora, só  até 

eu falei só falta eu vim morara no bairro, então assim sabe é relacionamento muito 

agradável, sabe não pretendo trocar esse bairro tão cedo por outro lugar, não me vejo 

mais numa área urbana de grande movimentação, que nem hoje, tem até médico 

itinerante no bairro, não  tem posto de saúde, mas  na igreja ela é cedida a cada quinze 

dias, toda sexta-feira a  médica  vem com a equipe  e atende os moradores, até eu 

mesmo acabei fazendo uma consulta, e por ser uma bairro rural as crianças tem o 

benefício do dentista que vem com a unidade móvel entra aqui e faz o atendimento das 

crianças, o que não tem nas escolas centrais, porque eles vão nos postos de saúde 

porque assim é mais próximo, aqui também era uma ponto de vacinas, quando das 

campanhas né, agora já não tem mais, então assim descaracterizou mas não tanto, 

acompanhou a tecnologia que tá crescendo mais ainda não perdeu certas 

características, acho que isso é muito família sabe, as crianças a gentes percebe que 

eles gostam muito e qualquer coisa que aconteça a gente já sabe, nós temos duas 

meninas que perderam a mãe, faz poucos dias né, então ao pais estão apoiando a 

família, apoiando o pai isso é bacana, coisa que você não tem no centro, aqui tudo 

mundo vem conversa e sabe o que acontece e acaba que a gente conhece da vida de 

todo mundo, e querendo ou não a gente tá participando da vida das crianças, das 
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famílias, eles querem ajuda e ajudam também, então eles enxergam essa escola como 

um lugar de proteção para eles, que é o lugar ali que eles vão buscar o apoio, então 

assim cria-se um vínculo afetivo, deixa de ser um órgão municipal e acaba virando um 

família né bacana esse vínculo, esse carinho, aqui nós sentimos assim que essas 

crianças que vem de escolas maiores, eles chegam aqui pensando que vão dominar, e 

trazer tudo aquilo de negativo que faziam em outra escola, quando eles percebem que 

não conseguem, eles entram no ritmo, e aqui por ser um número reduzido  e você 

pegar lá a professora do 5º ano e pedir para ela fale sobre a turma do 2º Ano de aluno 

por aluno ela vai descrever, porque é o momento todo, e no lanche tem essa troca 

constante de informações sobre os alunos entre as professoras, então esse convívio pé 

muito agradável, muito gratificante e dá um resultado assim bom. Da abordagem da 

educação ambiental né nossa escola desenvolveu um projeto por zona de raízes né, os 

pais se envolveram bastante né, estavam na expectativa para a conclusão vamos ver se 

nesse ano a gente conclui né eles tem essa conscientização, nós temos trabalho muito a 

questão da alimentação, de não ter o desperdício da alimentação, o porquê de não ter o 

desperdício, daí entra a questão da fome que se evidencia né, o desperdício no porque 

é matéria prima que está sendo jogada fora, então é um trabalho bacana, e nós fizemos 

até uma tabela aqui no refeitório e a turma que não e tem um baldinho em cada 

mesinha deles, tá nominado, 1ª ano, 2º Ano e 3º Ano, a turma que deixar aquele 

baldinho vazio sem nenhum restinho de comida no final do lanche, leva a pontuação 

no quadro, e a turma tiver a maior pontuação  ganha um prêmio né no fechamento do 

mês daí, para conscientizar mesmo né, e eles não trazem o lanche de casa é só mesmo 

o lanche da escola mesmo, para ter essa consciência de comer o saudável, tanto que 

agora eles estão comendo a alface da horta deles com temperinho da horta deles né 

tem a hortinha ali atrás, semana passada na festinha deles foi feito brigadeiro de 

beterraba, beijinho de cenoura, bolo de cenoura para eles terem essa consciência do 

saudável vem do plantio, do que eles tem em casa, você veja eles fazem aula de campo 

pelo bairro para avaliar o bairro como é que está, a limpeza do bairro eles levam o 

saquinho para juntar o lixo, e eles retornam com vários relatos sobre o que 

encontraram, então eles tem bem preservado essa questão, mas falta ainda, às vezes, 

conscientizar os pais, pela falta de exemplo em casa como o ato de separar o lixo, por 
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exemplo, então nós estamos fazendo isso intensificando com os pais para os pais 

vejam o que é correto e o que é errado e daí quando os filhos começam a cobrar dos 

pais muda tudo de forma bem significativa, outra coisa bem típica de escola pequena e 

nós estamos bem contentes desde semana passada, nós fizemos a semana da criança 

como eu te falei, e num dia desses nós fazemos om piquenique,  nós levamos eles até o 

pátio da igreja, nas primeiras vezes que fizemos era muito individualismo, sabe eu vou 

levar o meu lanche e o lanche é meu,  não agora nós vamos levar todo o lanche junto e 

nós vamos fazer a divisão né vamos compartilhar e nesse ano os pais se 

conscientizaram e mandaram muito alimento, assim quase ao exagero e isso tá sendo 

trabalhado com eles, e dá um diferencial e é gostoso de se ver sabe, e são por meio de 

pequenas coisas, agora é o lanche, depois o lixo, uma atividade em sala de aula, então 

eles conseguem aos pouquinhos, perto de anos atrás que não tinha isso houve um 

crescimento bem grande e com a comunidade também ela tá bem próxima da escola 

anteriormente  nós tínhamos 25% dos pais nas reuniões, hoje nós temos quase 80% 

dos pais nas reuniões, então assim sabe, a grande maioria está participando e quando 

não podem já se justificam, eu me sinto assim, cada vez mais apaixonada pelo meu 

trabalho é muito gratificante, que nem hoje chegou uma aluninha do 1º e eu é tiro os 

dentinhos deles quando está bem mole, e disse que nem comeu cachorro quente porque 

queria que a professora tirasse o dentinho no dia seguinte, aí eu tirei o dente, ela ficou 

sorrindo aí eu tirei a foto dela  e mandei no grupo do Whats dizendo olha aí mãe ela 

tirou o dente na escola, então isso é gostoso na escola você enxergar a criança, a parte 

afetiva é muito importante para qualquer projeto da escola.   
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APÊNDICE C – QUADROS DESCRITIVOS DAS APAS DA RMC 

 

QUADRO 19 – MUNICÍPIOS DA APA DO IRAÍ. 

Município Escolas rurais/do campo ou 

no campo 

Telefone Responsável Obs. 

Q. Barras 01 – Pres. Tancredo Neves. 36718803 Luciane 

Vincoski 

Andreatta. 

03 Escolas e 03 

Cmeis - em área 

urbana (APA). 

C. Grande 

do Sul 

04 Escolas Rurais/ do 

Campo: 

1. Prof.ª Nilce T. Zanetti- 

Paiol de Baixo; 

2. Humberto de A. Castelo 

Branco – Capivari Grande; 

3. (Rural) João Assunção – 

Jaguatirica; 

4. (Rural) Santa Letícia – 

Ribeirão Grande II. 

98990075 

 

97011732 

Francieli S. 

Santos. 

Noili dos Reis 

Não souberam 

informar se as 

escolas estão em 

área de APA. 

Pinhais Nenhuma escola do campo. 39125406 

36058200 

Sec. 

Municipal 

de 

Educação. 

Simone 

Kaminski 

Ramos 

Município 

“totalmente 

urbanizado”. 

Colombo 05 Escolas Rurais: 

1. ERM Bortolo Cavassim - 

Uvaranal; 

2. ERM Irmã Maria 

Antonieta Farani - Capivari; 

3. ERM Padre Franscisco 

Bonato – São Sebastião; 

4. ERM João José Gasparim 

– Poço Negro; 

5. ERM Tiradentes - 

Campestre. 

36755931 

Sec. 

Municipal 

de 

Educação. 

Elisiane  Não souberam 

informar da 

localização das 

escolas em 

relação à APA. 

FONTE: O AUTOR, 2015. 

 

QUADRO 20 – MUNICÍPIOS DA APA DO PIRAQUARA. 

Município Escolas rurais/do campo 

ou no campo 

Telefone Responsável Obs. 

Piraquara 03 Escolas do Campo: 

1. Capoeira dos Dinos – 

Capoeira dos Dinos; 

2. Carmela Dutra – Águas 

Claras; 

3. Dona Júlia Wanderlei – 

Águas Claras. 

35903815 Silvia Mara 

Santos 

23 Escolas e 15 

Cmeis em área 

urbanizada –

Guarituba, porém 

conforme 

regularização do 

Município, estão 

em área rural. 

FONTE: O AUTOR, 2015. 
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QUADRO 21 – MUNICÍPIOS DA APA DO PEQUENO. 

Município Escolas rurais/do campo ou 

no campo 

Telefone Responsável Obs. 

São José dos 

Pinhais 

Escolas Rurais (do Campo) 

1. Alfredo José Eichel – 

Colônia Malhada; 

2. Divahe Cruz Ulrich – 

Campestre da Faxina; 

3. S.Coração de Maria – 

Colônia Marcelino. 

4. Santo Antônio – Agaraú; 

5. São Francisco de Assis – 

Castelhanos (turma 

multisseriada); 

6. Lilian Viana – Campina do 

Taquaral; 

7. Carlos Gomes – Roça Velha; 

8. Caetano Munhoz da Rocha – 

Cotia. 

* Receberam livros do PNLD 

CAMPO. 

 

 

33982762 

33816975 

Sandra Mariotto 

– Sec. de Meio 

Ambiente. 

Elisângela – 

Pedagoga do 

Depto. 

Não 

souberam 

informar 

sobre a 

localização 

das escolas 

em relação à 

APA. 

 

Escolas não 

consideradas 

rurais, mas 

distantes da 

cidade:  

1. Francisco 

Xavier – 

Cachoeira; 

2. Emílio de 

Menezes – 

São 

Francisco; 

3. São José – 

Colônia 

Murici (* 

pode ser a 

mais próxima 

da APA.). 

 

FONTE: O AUTOR, 2015. 

 

QUADRO 22 – MUNICÍPIOS DA APA DO VERDE. 

Município Escolas rurais/do campo 

ou no campo 

Telefone Responsável Obs. 

C. Largo 03 Escolas do Campo e 01 

Rural: 

1. Augusto Pires de Paula – 

Três Córregos; 

2. Nicolau Morais de Castro 

– São Silvestre; 

3. São Pedro Cahiva; 

4. Escola Municipal Rural 

Luis Rivabem – 

Itambezinho. 

32915173 Luciana. Informou que as 

escolas estão em 

região distante da 

APA – Rio 

Verde e 

Passaúna, porém 

próximas à Bacia 

do Rio Assungui. 

Araucária 06 Escolas do Campo: 

1. Edvino Novak – Rio 

Verde Acima; 

2. João Sperandio – Rio 

Abaixinho; 

3. Pres. Castelo Branco – 

Capinzal; 

4. Profª Andrea M. S. Dias 

36147425 

36147450 

36147480 

Selmara 

Madalena 

Bina 

Não souberam 

informar sobre a 

proximidade das 

escolas em 

relação à APA. 
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– Tietê; 

5. Rosa Picheth – 

Guajuvira; 

6. Rui Barbosa – Lagoa 

Grande. 

FONTE: O AUTOR, 2015. 

 

QUADRO 23 – MUNICÍPIOS DA APA DO PASSAÚNA. 

Município Escolas rurais/do campo 

ou no campo 

Telefone Responsável Obs. 

A. Tamandaré 04 Escolas do Campo: 

1. Astrogildo de Macedo – 

Mato Dentro; 

2. Sezerdelo de Siqueira – 

Botiatuva; 

3. João Johnson – Morro 

Azul; 

4. Maria Cavassim – 

Campina dos Manfron. 

36998938 Francislaine 

Oliveira 

Não soube 

informar sobre a 

localização das 

escolas em 

relação à APA. 

C. Magro 02 Escolas do Campo: 

1. Prof. Alexandre Bueno 

Ferreira – Conceição dos 

Laras; 

2. Prof. Mercedes Marques 

dos Santos – Retiro. 

 Edineia Informação de 

que as escolas 

estão próximas 

ao Rio Assungui. 

C. Largo 03 Escolas do Campo e 01 

Rural: 

1. Augusto Pires de Paula – 

Três Córregos; 

2. Nicolau Morais de Castro 

– São Silvestre; 

3. São Pedro Cahiva; 

4. Escola Municipal Rural 

Luis Rivabem – 

Itambezinho. 

32915173 Luciana. Informou que as 

escolas estão em 

região distante da 

APA – Rio 

Verde e 

Passaúna, porém 

próximas à Bacia 

do Rio Assungui. 

Araucária 06 Escolas do Campo: 

1. Edvino Novak – Rio 

Verde Acima; 

2. João Sperandio – Rio 

Abaixinho; 

3. Pres. Castelo Branco – 

Capinzal; 

4. Prof.ª Andrea M. S. Dias 

– Tietê; 

5. Rosa Picheth – 

Guajuvira; 

6. Rui Barbosa – Lagoa 

Grande. 

36147425 

36147450 

36147480 

Selmara 

Madalena 

Bina 

Não souberam 

informar sobre a 

proximidade das 

escolas em 

relação à APA. 

FONTE: O AUTOR, 2015. 
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APÊNDICE D – IMAGENS DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA E DAS 

ESCOLAS LOCALIZADAS NO CAMPO SELECIONADAS PARA A 

PESQUISA 

 

FIGURA 37 – PORTAL DE ENTRADA NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

FIGURA 38 – ESTRADA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO CAMPO CAPOEIRA DO 

DINOS. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 
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FIGURA 39 – ESCOLA LOCALIZADO NO CAMPO CAPOEIRA DO DINOS. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

FIGURA 40 – ESTRADA DE ACESSO À ESCOLA LOCALIZADA NO CAMPO CARMELA 

DUTRA. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 
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FIGURA 41 – ESCOLA LOCALIZADA NO CAMPO CARMELA DUTRA. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

FIGURA 42 – ESCOLA LOCALIZADA NO CAMPO DONA JÚLIA WANDERLEI. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 
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FIGURA 43 – ESCOLA LOCALIZADA NO CAMPO LILIAN VIANA. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

FIGURA 44 – ESCOLA LOCALIZADA NO CAMPO LILIAN VIANA – PRÉDIO ANTERIOR DA 

ESCOLA, AO LADO DO POSTO DE SAÚDE. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 
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FIGURA 45 – PONTE SOBRE O RIO MIRINGUAVA – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 

 

FIGURA 46 –  RIO MIRINGUAVA – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. 

 
FONTE: O AUTOR, 2016. 
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APÊNDICE E – HISTÓRICO DA EA 

 

QUADRO 24 – RESUMO DO PROCESSO HISTÓRICO DA EA EM ÂMBITO GLOBAL. 

Ano Evento Descrição Ações 

1869 Ernst Haeckel propõe o 

vocábulo “ecologia” para os 

estudos das relações entre as 

espécies e seu ambiente 

  

1872 Criação do primeiro parque 

nacional do mundo 

“Yellowstone”, USA 

  

1947 Funda-se na Suíça a UICN- 

União Internacional para a 

Conservação da Natureza 

  

1952 Acidente de poluição do ar 

em Londres provoca a morte 

de 1600 pessoas 

  

1962 Publicação da “Primavera 

Silenciosa – Silent Spring” 

por Rachel Carlson. 

Considerado a obra fundadora do 

movimento ambientalista moderno, a 

Autora procura fazer um alerta para 

os perigos do uso indiscriminado de 

pesticidas, nos USA. 

 

1965 Conferência de Educação” da 

Universidade de Keele, Grã-

Bretanha. 

É utilizada a expressão “Educação 

Ambiental” (Enviromental 

Education) na “Conferência de 

Educação” da Universidade de 

Keele, Grã-Bretanha. 

 

1968 Clube de Roma. Reunião de cientistas de países 

desenvolvidos para se discutir o 

consumo e as reservas de recursos 

naturais não renováveis e o 

crescimento da população mundial 

até meados do século XXI. 

Publicação do livro “Os limites do 

Crescimento”. 

Publicação do livro 

“Os limites do 

Crescimento”. 

1972 É criado o Programa das 

Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, PNUMA. 

Tem o objetivo de coordenar as ações 

internacionais de proteção ao meio 

ambiente e de promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

O PNUMA 

desenvolve seus 

programas ao longo de 

seis áreas principais: 

mudança climática, 

desastres e conflitos, 

manejo de 

ecossistemas, 

governança ambiental, 

substâncias químicas e 

resíduos, e eficiência 

no uso dos recursos.  

1972 Conferência das Nações 

Unidas para o Meio 

Ambiente – na cidade de 

Estocolmo – Suécia. 

Considerada por muitos como uma 

primeira tentativa de conscientizar a 

sociedade, em melhorar a relação 

com o meio ambiente e assim atender 

as necessidades da humanidade, 

porém sem comprometer as gerações 

Nessa conferencia 

concluiu-se, entre 

outras coisas, que a 

educação do indivíduo 

para o uso equilibrado 

dos recursos, é uma 
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futuras. estratégia para a 

solução dos problemas 

ambientais. 

1974 Seminário de Educação 

Ambiental em Jammi, 

(Comissão Nacional 

Finlandesa para a UNESCO) 

Finlândia. 

Nessa Conferência, foram fixados os 

Princípios de Educação Ambiental.  

Acordou-se que a EA 

permite atingir-se o 

objetivo da proteção 

ambiental. Definiu-se 

também que a EA não 

deve ser encarada com 

um ramo científico ou 

uma disciplina de 

estudos em separado, 

e sim como educação 

integral e permanente. 

1975 Seminário em Belgrado, 

capital da Sérvia. 

Especialistas da Educação e 

representantes dos países membros 

da ONU/UNESCO se reuniram para 

definir os rumos da EA. 

Carta de Belgrado, 

que define a estrutura 

e os princípios básicos 

da EA, identificando o 

crescimento 

econômico com 

controle ambiental 

como o conteúdo da 

nova ética global. 

1976 Reunião Subregional de EA 

para o ensino Secundário 

Chosica Peru.  

Questões ambientais na América 

Latina estão ligadas às necessidades 

de sobrevivência e aos direitos 

humanos 

 

1976 Congresso de Educação 

Ambiental Brasarville, 

África 

Se reconhece que a pobreza é o 

maior problema ambiental. 

 

1977 1º Congresso Mundial de EA 

em Tbilissi, Capital da 

Geórgia. 

Divulgação de trabalhos realizados 

em vários países vinculados à ONU e 

a UNESCO, sobre EA, seguindo-se 

acordos estabelecidos em Estocolmo 

e Belgrado. 

Declaração da 

Conferência 

Intergovernamental 

sobre EA, com 41 

recomendações ao 

Estados Membros. 

1987 Divulgação do Relatório da 

Comissão Brundtland, Nosso 

Futuro Comum. 

Relatório elaborado pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, Chefiada pela 

primeira-ministra da Noruega Gro 

Harlem Brundtland. 

Segundo o Relatório 

da Comissão 

Brundtland, uma série 

de medidas devem ser 

tomadas pelos países 

para promover o 

desenvolvimento 

sustentável. 

1987 Congresso Internacional da 

UNESCO - PNUMA sobre 

Educação e Formação 

Ambiental - Moscou 

Realiza-se a avaliação dos avanços 

desde Tbilisi, e reafirma os princípios 

de Educação Ambiental, assinalando 

sobre a importância e necessidade da 

pesquisa, e da formação em 

Educação Ambiental. 

 

1992 Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o 

desenvolvimento – RIO 92, 

Teve como principais objetivos 

retomar, contextualizar e ampliar 

princípios e recomendações, relativas 

ao meio ambiente. 

Relatório Declaração 

do Rio sobre Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento; 
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no Rio de Janeiro. Carta da Terra; 

Agenda 21. 

1995 Conferência Mundial do 

Clima – COP1116, Berlim. 

Foram realizadas as negociações e 

definidas as metas para a redução dos 

gases de efeito estufa que 

posteriormente estariam no futuro 

Protocolo de Kyoto.  

Nesse ano foi 

apresentado um novo 

relatório do painel 

intergovernamental 

sobre mudanças 

climáticas (IPCC). 

2002 Assembléia Geral das 

Nações Unidas. 

Durante sua 57ª sessão, estabeleceu a 

resolução nº 254.  

Declara-se o ano de 

2005, como o início 

da Década da 

Educação para o 

Desenvolvimento 

Sustentável, 

depositando na 

Unesco a 

responsabilidade pela 

implementação da 

iniciativa. 

2005 XII Jornadas Pedagógicas de 

Educação Ambiental da 

ASPEA, Associação 

Portuguesa de Educação 

Ambiental 

É criada a Rede Lusófona de 

Educação Ambiental.  

Reúne educadores 

ambientais brasileiros, 

portugueses e outras 

nacionalidades de 

língua portuguesa. 

FONTE: Adaptado de Zouvi e Albanus (2013) e Brasil (2017a). 

 

QUADRO 25 – RESUMO DO PROCESSO HISTÓRICO DA EA NO BRASIL. 

Ano Evento Descrição Ações 

1808 Criação do Jardim Botânico 

no Rio de Janeiro. 

Surgiu de uma decisão do Príncipe 

regente português D. João, no sentido 

de instalar no local uma fábrica de 

pólvora e um jardim para 

aclimatação de espécies vegetais 

originárias de outras partes do 

mundo. 

 

1850 Lei 601 de Dom Pedro II  Proibia a exploração florestal nas 

terras descobertas. 

A lei foi ignorada, 

continuando o 

desmatamento para 

implantação da 

monocultura de café. 

1932 Realiza-se no Museu 

Nacional a primeira 

Conferência Brasileira de 

Proteção à Natureza 

  

1934 Decreto 23793.  Transforma em Lei o Anteprojeto de 

Código Florestal. 

 

1937 Cria-se o Parque Nacional de 

Itatiaia. 

  

1939 Cria-se o Parque Nacional do 

Iguaçu. 

  

                                                           
116 A conferência Mundial do Clima foi realizada em vários países, em novas edições de forma 

sucessiva e no ano passado, ocorreu a 22.ª (COP22) em Marrakesh, Marrocos, em 2016. 
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1971 Cria-se em Rio Grande do 

Sul a associação Gaúcha de 

Proteção ao Ambiente 

Natural, AGAPAN117 

É considerada uma das mais antigas 

organizações ambientalistas do 

Brasil. 

 

 

1973 Cria-se a Secretaria Especial 

do Meio Ambiente, SEMA, 

no âmbito do Ministério do 

Interior.  

Entre outras atividades, começa a 

fazer Educação Ambiental. 

 

1977 SEMA constitui um grupo de 

trabalho.  

Elaboração de um documento de 

Educação Ambiental para definir seu 

papel no contexto brasileiro. 

 

1977 A disciplina Ciências 

Ambientais passa a ser 

obrigatória nos cursos de 

Engenharia. 

  

1978 Criação de cursos voltados 

para as questões ambientais 

em várias universidades 

brasileiras. 

  

1978 Nos cursos de Engenharia 

Sanitária inserem-se as 

disciplinas de Saneamento 

Básico e Saneamento 

Ambiental 

  

1979 O MEC e a CETESB/ SP, 

publicam o documento 

“Ecologia: uma Proposta 

para o Ensino de 1o e 2o 

Graus. 

  

1981 Lei nº. 6938 do 31 de 

Agosto. 

Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

 

1984 Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), 

apresenta uma resolução.  

Estabelece as Diretrizes para a 

Educação Ambiental, que não é 

tratada. 

Tal medida não foi 

desenvolvida na 

época. 

1986 A SEMA junto com a 

Universidade Nacional de 

Brasília, organiza o primeiro 

Curso de Especialização em 

Educação Ambiental, 1986 a 

1988. 

  

1986 I Seminário Nacional sobre 

Universidade e Meio 

Ambiente 

 

  

1986 I Seminário Internacional de 

Desenvolvimento Sustentado 

e Conservação de Regiões 

Estuarino – Lacunares 

(Manguezais) São Paulo 

 

  

1987 O MEC aprova o Parecer 

226/87 do conselheiro 

Sobre a necessidade de inclusão da 

Educação Ambiental nos currículos 

 

                                                           
117 AGAPAN. Disponível em: <http://www.agapan.org.br/>. Acesso em 14 jan.2017. 
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Arnaldo Niskier.  escolares de 1o e 2o Graus. 

1987 II Seminário Universidade e 

Meio Ambiente, Belém, Pará 

  

1988 Promulgada a nova 

Constituição Brasileira. 

No Art. 225, no Capítulo VI – Do 

Meio Ambiente, Inciso VI, destaca a 

necessidade de “promover a 

Educação Ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio 

ambiente’’.  

Para cumprimento dos 

preceitos 

constitucionais, leis 

federais, decretos, 

constituições 

estaduais, e leis 

municipais 

determinam a 

obrigatoriedade da 

Educação Ambiental. 

1989 Criação do IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio 

Ambiente).  

Criado com a fusão da SEMA, 

SUDEPE, SUDEHVEA e IBDF. 

Nele funciona a Divisão de Educação 

Ambiental. 

 

1989 Cria-se o Fundo Nacional de 

Meio Ambiente FNMA no 

Ministério do Meio 

Ambiente MMA. 

  

1991 MEC – Portaria 678 de 

14/05/91. 

Resolve que todos os currículos nos 

diversos níveis de ensino deverão 

contemplar conteúdos de Educação 

Ambiental. 

 

1992 Participação das ONG’s do 

Brasil no Fórum de ONG’s e 

na redação do Tratado de 

Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis.  

Destaca-se o papel da Educação 

Ambiental na construção da 

Cidadania Ambiental. 

 

1992 Redes de EA – 45 redes de 

EA, formadas entre 1992 e 

2006. 

Redes são comunidades constituídas 

de forma virtual ou presencial, que 

reúnem 

indivíduos e instituições em torno de 

objetivos e/ou temáticas comuns. Por 

exemplo, a EA. 

Têm o propósito de 

estender suas ações e 

ideias a um universo 

amplo de 

interlocutores, de 

modo democrático e 

participativo, o que 

exige desenvolverem 

fluxos de informação, 

além do 

gerenciamento 

organizacional e 

comunicação 

institucional. 

1994 Aprovação do Programa 

Nacional de Educação 

Ambiental, PRONEA, com a 

participação do 

MMA/IBAMA/MEC/MCT/

MINC 

  

1994 Criação do Curso de 

Mestrado em Educação 

Ambiental na Universidade 

Federal do Rio Grande, 

A proposta do Programa está 

assentada numa perspectiva 

interdisciplinar e conta com a 

integração de docentes vinculados 
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FURG. aos diferentes cursos ou unidades de 

curso que compõem a nova estrutura 

organizacional da instituição.118 

1996 Novos Parâmetros 

Curriculares do MEC.  

Nos quais está presente a Educação 

Ambiental como tema transversal do 

currículo. 

 

1999 Aprovada a Lei 9.597/99.  Institui a Política Nacional de EA.  

1999 Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA) 

  

2002 Decreto Nº 4.281, de 25 de 

junho de 2002.  

Regulamenta a Lei que institui a 

Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

 

2004 V Fórum Brasileiro de 

Educação Ambiental. 

 

Ocorre o lançamento da Revista 

Brasileira de Educação Ambiental e a 

criação da Rede Brasileira de 

Educomunicação Ambiental – 

REBECA 

 

2004 É Oficializado o Grupo de 

Trabalho em Educação 

Ambiental da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação – 

ANPED. 

  

2012 RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 

DE JUNHO DE 2012  

 

Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação 

Ambiental. 

 

 

FONTE: ADAPTADO DE BRASIL, 2008b, 2017b. 

 

  

                                                           
118 Disponível em: <http://www.educacaoambiental.furg.br/index.php>. Acesso em :14 jan. 2017. 
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APÊNDICE F – HISTÓRICO DA EC 

 

QUADRO 26 – HISTÓRICO DA EC. 

Período Descrição 

1850 Aprovação da lei 601 ou Lei de terras, durante o 2º Reinado, com 

D. Pedro II no poder, que garante a propriedade privada à aqueles 

que conseguem comprá-la, expandido do poder já consumado do 

latifúndio no Brasil,  

 Transição da monarquia 

para república - 1891 

A EC sequer é mencionada nos textos constitucionais. 

1910-1920 – República 

Velha 

Ruralismo pedagógico – técnicas de leitura e de realizações 

matemáticas, sem a reflexão do contexto do campo e de suas lutas. 

1º Congresso da agricultura 

do nordeste brasileiro - 1923. 

Educação rural atrelada ao debate de conter o movimento 

migratório e aumentar a produtividade no campo. 

1932 Foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, com o 

objetivo de diagnosticar e sugerir rumos às políticas públicas de 

educação e preconizava a organização de uma escola democrática, 

que  proporcionasse  as  mesmas oportunidades  para  todos.  

1937 Criação da Sociedade Brasileira de Educação Rural, com objetivo 

de expansão do ensino e preservação da arte e folclore rurais. 

1940 Comissão Brasileira-Americana de Educação das Populações 

Rurais (CEBAR), criada com a influência direta dos EUA, com o 

objetivo de implantar projetos educacionais no campo e o 

desenvolvimento de comunidades camponesas com convenio de 

assistência para a educação. 

1942 1942 – VIII Congresso brasileiro de educação – EC vista como 

mecanismo de manutenção das relações de poder no campo, em 

função dos elevados níveis de analfabetismo no campo; 

1946 Criada a Lei Orgânica do Ensino Primário, nº. 8.529, instituía a 

educação primária fundamental, composta pelo ensino primário 

destinado às crianças de 7 a 12 anos e o ensino primário e 

supletivo destinado aos adolescentes e adultos. Foram criadas: a 

Escola isolada, que possuía uma turma e um professor, também 

conhecida como escola multisseriada; Escolas reunidas, quando a 

escola tivesse entre duas e quatro turmas e o mesmo número de 

professores, ou seja, um para cada turma; Grupo escolar, com 

cinco ou mais turmas, sendo um professor para cada turma; Escola 

supletiva, a que oferecia ensino supletivo para adultos. 

1950 É criada a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e o 

Serviço Social Rural (SSR) – preparação de técnicos para a 

educação de base rural, porém reproduzindo práticas de 

dominação tradicional sem atingir a raiz do problema, a questão 

agrária. 

 Governos de Vargas e Dutra 

- 1933 – 1955. 

Consolidação do setor industrial do país – consequências para o 

setor agrário; 

1960 A partir dessa década foram organizados os Centros Populares de 

Cultura e o Movimento Educacional de Base, ligados a partidos 

políticos de esquerda e com sustentação ideológica no trabalho 

desenvolvido pelas Ligas Camponesas, Sindicatos e Ação Pastoral 

de Bispos da Igreja Católica. 

1961 Criação da lei 4024/61 – LDB, colocando-se à escola fundamental 

no campo, sob a responsabilidade dos municípios, mesmo 

sabendo-se que a maioria dos municípios não teria a condição para 
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manutenção das mesmas. A Educação Rural caminha para um 

forte processo de deterioração e de subordinação aos modelos 

educacionais urbanos.  

1964 Golpe militar e implantação da ditadura militar – perseguição e 

exílio de educadores, como foi o caso de Paulo Freire. 

1964 Aprovado o Estatuto da Terra, com o Presidente – General 

Humberto de Alencar Castelo Branco. 

1967 Criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) pela 

Lei 5.379. 

1970 Perspectivas críticas influenciam a educação do campo por meio 

da educação popular, em pleno período de autoritarismo do golpe 

militar. 

1970 Na década de 1970 ocorreu a aprovação da lei nº. 5.692/71, que 

unificou o ensino de 1º e 2º graus, conforme denominação daquela 

época, com a preocupação de formar mão de obra para o mercado 

em expansão. 

1979 -1984 Gestação do MST. 

1980 Publicado o Decreto nº 85.287, que cria o Programa de Expansão 

e Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste - 

EDURURAL – NE, para o combate ao analfabetismo.  

1988 Nova Constituição Federal, abre espaços para as reivindicações 

em relação à EC.  

1989 MST passa a fazer parte da Fundação de Desenvolvimento e 

Pesquisa da Região Celeiro – FUNDEP,  

1996 LDB – 9.394/96 – Art. 28 Na oferta da educação básica para a 

população rural.... 

1984 1º Encontro Nacional do MST em Cascavel –PR. 

1985 1º Congresso do MST – movimento alcança projeção no território 

nacional. 

1994-1995 MST divulga resultados de pesquisa educacional dos 

assentamentos e acampamentos – 70% dos jovens e adultos não 

tinham condições acessíveis à escola. 

1987 1º Seminário Nacional de Educação do MST, no Espírito Santo, 

com o tema: “O que queremos com as escolas dos 

assentamentos”. 

1991 Publicação do texto: “O que queremos com as escolas dos 

assentamentos”, pelo MST. 

1992 Publicação do texto: “Cadernos de Educação: Como fazer a escola 

que queremos”, pelo MST. 

1995 Associação Nacional de Cooperativa Agrícola (ANCA) e a 

Confederação de Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 

(CONCRAB) – inauguram o Instituto Técnico de Capacitação e 

Pesquisa da Reforma Agrária (ITERRA), em Veranópolis no RS. 

1995 O MST, recebe o Prêmio Educação e Participação – ITAÚ-

UNICEF, pelo programa “Por uma escola pública de qualidade 

nas áreas de assentamento”. 

1996 O MST funda no ITERRA, a Escola Josué de Castro em que 

acontecem o ensino supletivo de 1º e 2º Graus. 

1996 No Paraná é publicado o “Caderno de Orientação para os 

monitores de educação de jovens e adultos”, organizado pelo 

Coletivo Estadual de Educação. E no mesmo período foi aprovado 

o EJA em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. 

1997 O MST realiza o I Encontro Nacional de Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária (ENERA), na UNB, com apoio 
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da UNICEF. Surge, nesse evento, a proposta do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). 

1998 O PRONERA foi implantado pelo INCRA com parceria do MST 

e de diversas Universidades. 

1998 Surge o primeiro Curso de Pedagogia para a Formação de 

Professores do Ensino Fundamental e Coordenadores de 

Escolarização dos Assentamentos de Reforma Agrária, em 

parceria com várias instituições. 

1998 O MST realiza o I Encontro de Educadoras e Educadores de 

Jovens e Adultos em Recife, com uma homenagem à Paulo Freire. 

1998 O MST organiza a I Conferência Nacional Por uma Educação do 

Campo, com apoio da UNB, UNESCO-UNICEF e a CNBB. 

Criação do Cadernos da Educação Básica do Campo, constituindo 

assim, a “Articulação Nacional por uma Educação do Campo”. 

1999 Acontece o Seminário da Articulação Nacional Por uma Educação 

do Campo, no Instituto Cajamar em São Paulo. 

1999 Criada a 2ª proposta de Curso Pedagogia da Terra (Licenciatura 

pela em Pedagogia), no Estado do Mato Grosso. 

2000 No Paraná é criada a Articulação Paranaense de Educação do 

Campo, concomitantemente à II Conferência Estadual por uma 

Educação Básica do Campo e com ela a Carta de Porto Barreiro. 

2002 Aprovadas as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas 

Escolas do Campo, conforme Resolução CNE/CEB nº 1. 

2002 Foi realizado o Seminário Nacional Por uma Educação Básica do 

Campo, com a participação de mais de 400 pessoas, 

representativas de várias Instituições. 

2004 Surge a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECADI), vinculada ao Ministério da Educação e 

Cultura com alguns projetos desenvolvidos: Licenciatura em 

Educação do Campo – PROCAMPO; Programa Escola Ativa – 

melhorias para as Escolas Multisseriadas; e, o ProJovem Campo – 

qualificação profissional para jovens da agricultura familiar. 

2004 II Conferência Por uma Educação do Campo em Luziânia – GO 

2004 No Paraná ocorre o Seminário Estadual da Educação do Campo, 

intitulado – “Construindo políticas públicas”. 

2006 Publicação do Caderno “Conselho Escolar e Educação do 

Campo”, pela Secretaria de Educação Básica vinculada ao MEC 

2006 Publicadas as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo – 

Estado do Paraná.119 

2008 Publicada a Resolução nº 2/2008 que estabelece diretrizes 

complementares, normas e 

princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do 

Campo. 

2010 Ocorre o Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC) – 

espaço para a socialização de experiências de lutas educacionais e 

organização política. 

2010 Publicação do Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que 

dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa 

nacional de educação na reforma Agrária - PRONERA.  

2011 Foi criado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

                                                           
119 Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretrizes 

curricularesestaduaisdaeducacaodocampo.pdf >. Acesso em: 16 jan. 2017. 
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Emprego (PRONATEC), Lei 12.513/2011, com o objetivo de 

expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica no país. 

2012 Lançamento do Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO). O objetivo foi de ofertar apoio técnico e 

financeiro aos Estados e 

Municípios no sentido de implementar uma política nacional de 

educação do campo. 

2012 Ocorre o Fórum Nacional de Educação do Campo – Seminário 

Nacional. 

2013 Aprovação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 98/2013, alterando 

o texto da LDB, para fazer constar a exigência de manifestação de 

órgão normativo do sistema de ensino para o fechamento de 

escolas do campo, indígenas e quilombolas. 

2013 É instituída a Comissão Nacional de Educação do Campo 

(PORTARIA MEC Nº 674), órgão colegiado de caráter 

consultivo, com a atribuição de assessorar o Ministério da 

Educação na formulação de políticas para a Educação do Campo. 

2014 Ocorre o Fórum Nacional de Educação do Campo – Seminário 

Nacional em Brasília. 

2015 Ocorre o Fórum Nacional de Educação do Campo – III Seminário 

Nacional em Brasília. 

2015 Ocorre o II Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da 

Reforma Agrária, em Luziânia, GO. 

2016 Ocorre o Encontro Nacional das Licenciaturas em Educação do 

Campo, conduzido pelo FONEC, em Brasília. 

FONTE: ADAPTADO DE ROSSI, 2014; SOUZA, 2012b. 
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APÊNDICE G – ENTREVISTA – PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

Nome: Ednei Bueno do Nascimento 

 

Local de trabalho: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Proteção ao Meio Ambiente (CAOPMA)  

 

Função: Membro da Equipe Técnica/Administrativa. Tempo na Função: 03 anos. 

 

Formação: Engenheiro Agrônomo 

 

1ª Pergunta: Com se deu a formação das APAs na RMC? 

Resposta. Na verdade é assim [...] (telefone foi atendido pelo entrevistado), é na 

verdade a questão dos mananciais passa pelo crescimento e pela distribuição de uma 

região metropolitana, então muitas vezes a política de saneamento água e esgoto é 

trabalhado pelo poder público local, na prefeitura o prefeito é o responsável por isso 

[...] desde o PRONASA que era o plano nacional de saneamento instituído lá pela 

década de setenta, na época da ditadura, que montou colocou um esquema onde essas 

companhias de capital aberto, tipo a SABESP de São Paulo, tinham um papel 

fundamental então surgiu uma companhia que tem concessão pública para captação e 

distribuição de água e também para a questão do esgoto. Bom... vem esse 

planejamento e a região metropolitana de Curitiba ela foge de seu domínio municipal e 

cresce o problema de abastecimento de água como um problema metropolitano então 

quando a gente olha para o final da década de setenta e início da década de oitenta esse 

problema dos mananciais de Curitiba começa a ter a ser uma especificidade muito 

grande [...] em Curitiba a sede municipal dependendo de águas que vem do conjunto 

da serra do mar [...] bom no início da década de oitenta já estava previsto os 

mananciais à oeste de Curitiba, quando vem a região da barreira represa do Passaúna 

[...] a represa do Passaúna é um exemplo que como isso foi trabalhado... o projeto do 

talude da represa era de uma companhia particular no caso a CR Almeida, a 

desapropriação ficou por conta da SUREHMA e a cartografia toda por conta do antigo 

ITCF, aí você vê a bagunça que foi a implantação da represa do Passaúna e a água 

ficou como concessão da Sanepar [...] bom a implantação dessa represa foi na década 

de oitenta e em oitenta e dois começou o trabalho e a represa começou a funcionar em 
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oitenta e [...] quatro oitenta e cinco, bom aí vem cada vez mais oitenta e seis oitenta e 

sete, foi a primeira tentativa do aparelho governo estadual tentar propagar um 

ordenamento territorial nas áreas de mananciais [...] e aí a elaboração de um plano o 

chamado plano das águas da região metropolitana [...] o plano das águas foi uma 

inciativa da época então da Comec que eu como engenheiro agrônomo da Emater da 

extensão rural tive uma participação ativa mas esse plano das águas já se bateu teve 

muita dificuldade de implantar ele pelos interesses da própria SANEPAR da 

desorganização do Estado, então o plano na primeira tentativa do plano das águas não 

avançou [...] o que avançou nessa ideia foi de ter uma política pública que priorizasse a 

proteção aos mananciais de Curitiba e aí surge as áreas de proteção ambiental as APAs 

como um instrumento de política pública de preservação dos mananciais em oitenta e 

cinco oitenta e seis não tenho bem certo a data mas isso é fácil de ver, cria a primeira 

APA da região de Curitiba que era a área de proteção ambiental do Passaúna, essa área 

de proteção já limita o crescimento à oeste de Curitiba [...] a cidade industrial é jogada 

à jusante da represa e os municípios Almirante Tamandaré, Campo Largo, Curitiba e 

Araucária tem essa primeira dificuldade [...] como crescer em cima dos mananciais 

posteriormente Campo Magro se torna município se desmembrando de Almirante 

Tamandaré [...] a primeira área de proteção ambiental que foi o Passaúna e aí nós 

tivemos o primeiro grupo de gestão que foi das APAs, inclusive eu tinha uma 

participação que foi da EMATER, eu assumi a primeira presidência da câmara técnica, 

viu tem um texto, um livro sobre o Iraí, o Cleverson coordenou um trabalho sobre o 

Iraí, eu escrevi um texto sobre área de proteção ambiental e seria interessante cara 

você dar um lida no texto, eu tenho guardado em casa, mas se você tem contato com o 

pessoal da Sanepar esse livro foi coordenado pelo Cleverson, nesse capítulo a gente 

escreve sobre a área de proteção ambiental e gestão territorial [...] bom porque é 

importante essa questão da gestão territorial primeiro nós temos instâncias de 

coordenação diferentes, municípios envolvidos, tem câmara de vereadores, planos de 

manejo e tem o eterno conflito entre urbano e rural, o conflito entre urbano e rural é 

um conflito que existe ele é latente e todo dia tem sequelas, além disso, o crescimento 

urbano da periferia, a periferia que estou me referindo é a de Curitiba, ele não é tão 

organizado e eu falo pelo pouco acesso ao serviço de saneamento, coleta do lixo, tudo 
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isso agrava a situação dos mananciais de Curitiba [...] na década de noventa, noventa e 

quatro noventa e cinco noventa e seis dentro do governo em função da chegada do 

polo automotivo é decretada as APAs da região leste que é a APA do Iraí do Rio 

pequeno e do Piraquara da bacia do Piraquara, então essas áreas de proteção ambiental 

já vem numa sequência lógica da APA do Passaúna [...] as APAs de acordo com a 

resolução do CONAMA, do zoneamento ecológico econômico e aí daqui da Região 

Metropolitana de Curitiba, tanto a COMEC que tem um papel fundamental para esse 

desenho quanto as demais instituições entendem que o zoneamento ecológico 

econômico é um plano de manejo das bacias isso é um salto nos entendimentos e na 

gestão territorial a partir daí as câmaras técnicas são instituídas como instância de 

governança com um papel não só de consultivo como de deliberação então isso 

também é um avanço e hoje nós temos um desenho com essas câmaras técnicas com as 

APAs como um instrumento de gestão territorial e que tem como objetivo manter a 

qualidade das águas da região de Curitiba [...].  

 

2ª Pergunta: Quais os critérios para o estabelecimento das APAs na RMC? 

Resposta: é a proteção dos mananciais é a qualidade da água, Curitiba tem uma região 

muito específica, é uma grande cidade já passamos dos três milhões de habitantes, 

localizada em cima de uma nascente de um grande rio que é o rio Iguaçu, então, não 

temos aqui muitas possibilidades de captação se não for o sistema alto Iguaçu, no final 

da década de noventa para cá ampliou muito os estudos do aquífero Karst que também 

é um manancial que é importante e que ainda tem muito potencial para o fornecimento 

de uma água de qualidade para o abastecimento público [...] o Karst precisa também 

de instrumento de proteção não sei se é APA, precisa ter um instrumento, hoje aqui no 

Ministério Público a gente tem forçado essa discussão nas Comarcas de Colombo, de 

Almirante Tamandaré de Rio Branco do Sul, como é que trabalha esta questão do 

Karst e em dois mil seis com a reformulação da legislação dos mananciais de Curitiba 

hoje até o rio da Várzea, lá em baixo, o rio da Várzea está localizado a quarente e 

cinco cinquenta quilômetros de Curitiba, já é manancial então você veja, todas aquelas 

nascentes do conjunto da Serra do Mar do município de Tijucas até Quitandinha hoje é 

manancial de Curitiba, até um pedaço de Campo do Tenente é manancial de Curitiba, 
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você vê é manancial de futuro, ampliou também com o vale do Ribeira já prevendo 

que no futuro para abastecer Curitiba, estas duas Bacias, tanto a do Várzea quanto a do 

Capivari terão que fornecer água para Curitiba [...]. 

 

3ª Pergunta: Qual é o conceito de bacia hidrográfica? 

Resposta: Eu sempre trabalhei com a área rural, eu sou agrônomo, trabalhava na 

extensão rural, nós da extensão rural sempre tivemos um dilema, assim, para 

trabalharmos as unidades de planejamento dos trabalhos de extensão [...] na década de 

setenta e oitenta principalmente com os recursos do pró-rural que era um sistema de 

financiamento para o espaço rural, financiado pelo Banco Mundial, a gente trabalhava 

muito forte a comunidade como unidade de planejamento e a comunidade e as 

comunidades rurais, as suas organizações as suas relações eram um belíssimo 

instrumento de planejamento para a extensão rural mas para a área de meio ambiente a 

gente tinha uma certa dificuldade para trabalhar esse essa unidade de planejamento [...] 

na década de oitenta mais precisamente oitenta e oitenta e um, nós fizemos o primeiro 

trabalho que tinha a micro bacia hidrográfica como unidade de planejamento, esse 

trabalho foi baseado no trabalho da bacia do rio do Campo na região de Campo 

Mourão, que é manancial de Campo Morão, que o mal uso intensivo do solo e aí nós 

trabalhamos pela primeira vez uma integração Emater e Sanepar trabalhamos juntos, 

tendo como objetivo parceria a proteção da qualidade da água [...] da proteção da água, 

aí nasce a ideia da bacia hidrográfica [...] em oitenta e dois oitenta e três nós 

instituímos dentro do governo do Paraná o primeiro programa de manejo de solos em 

micro bacias que era o PMISA, programa de manejo integrado de solo e água já tendo 

a micro bacia como unidade de planejamento [...] aí nós tínhamos um choque porque a 

extensão rural vinha com as unidades rurais como unidade de planejamento discutindo 

desenvolvimento sustentável, inclusão social, sistema de produção produtividade, mas 

também tínhamos as micro bacias como unidade de planejamento [...] de oitenta e dois 

oitenta e três até oitenta e sete ficamos nesse dogma de ter essas duas unidades de 

planejamento, a comunidade e a micro bacia hidrográfica [...] em oitenta e sete com o 

financiamento do Paraná Rural do programa também financiado pelo Banco Mundial 

onde o sistema estadual de agricultura assume metas e objetivos junto ao banco que 
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era um grande programa era duzentos e vinte milhões de dólares na época para 

trabalhar fortemente as bacias hidrográficas é [...] aí sim a micro bacia passa a ser 

unidade de planejamento e aí a micro bacia do ponto de vista geográfico para nós era 

micro bacia de até terceira ordem né, para nós a micro bacia de terceira ordem nós 

chegaríamos a micro bacia de terceira ordem de acordo com a geomorfologia do 

Paraná, com uma bacia hidrográfica, uma das bacias hidrográficas aqui do Paraná em 

torno de dois mil duzentos até três mil três mil e quinhentos hectares né, quando eu 

pego este parâmetro e jogo dentro do sistema Passaúna, eu teria perto de sessenta 

micro bacias dentro do Passaúna, entendeu a micro bacia de terceira ordem, então em 

função disso uma das metas do Paraná Rural era atender duas mil e seiscentas micro 

bacias para o banco mundial, então era uma das metas do Paraná Rural, então a micro 

bacia ela nasce dentro desse componente a prioridade era o manejo do solo e água e 

[...] a organização do espaço territorial era de dois mil à ter mil e seiscentos hectares, 

[...] em noventa e dois nós aqui na região de Curitiba fizemos um avanço que foi 

captar o recurso do PROSAM, programa de saneamento ambiental da região 

metropolitana de Curitiba eu coordenei a área rural já no PROSAN a unidade, o 

objetivo é a água, o solo agrícola também é importante, mais a água é mais importante, 

no caso os mananciais de Curitiba e a gente avança também o PROSAM aqui na 

região de Curitiba, então o PROSAM é uma resolução dessa políticas públicas que tem 

aí [...] em dois mil e sete, nós avançamos um pouco mais é então toda aquela luta de 

manejo de solo da década de oitenta e do PROSAN em noventa e dois, [...] em dois 

mil seis nós lançamos o programa de gestão ambiental integrada em micro bacia então, 

a gente avança em termos de política pública dando uma visão sistêmica do trato dos 

problemas quer dizer a água é o melhor indicador de qualidade de uma bacia 

hidrográfica, se a água está ruim o sistema não está bom [...] agora temos um problema 

aí, como é que eu vou medir a qualidade da água a partir dos agrotóxicos então nós 

temos muitos caminhos na área da pesquisa, porque nem toda a água suja é uma água 

poluída nem uma água escura é poluída, mas o uso de agrotóxico e o Paraná hoje é um 

dos maiores usuários e o Brasil hoje atinge números loucos no uso de agrotóxicos e 

nós não temos ainda muito metodologia estudos para verificar os resíduos de 

agrotóxicos, que estão em determinados rios no estado do Paraná, aqui na região de 
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Curitiba temos um problema na bacia do Passaúna agora vamos aumentar esse 

problema com a entrada no sistema Miringuava de São José dos Pinhais mas no 

interior do Paraná o problema é muito muito mais sério [...] eu tenho ... eu sempre faço 

uma correlação assim, o Paraná todo tem vinte e dois milhões de hectares quando eu 

pego esses vinte dois milhões de hectares e eu vou saber onde que está o maior uso do 

agrotóxico que está em mais ou menos sete milhões de hectares que é a área de 

agricultura anual [...] cinquenta por cento dos agrotóxicos usado no Paraná são 

herbicidas então eu tenho cinquenta por cento é herbicida e cinquenta por cento os 

outros tipos de agrotóxicos não cai de uma forma de forma no estado do Paraná cai de 

uma forma muito concentrada em sete milhões e cai nos meses mais fortes em que 

usam herbicida são agosto, setembro, outubro e novembro né dependendo de algumas 

regiões do Paraná, pode até chegar um pouquinho em dezembro, mas setembro, 

outubro e novembro são os meses críticos e isso eu posso dizer, assim que em 

determinados mananciais do Paraná, principalmente na região desses sete milhões, 

norte do Paraná, oeste, sudoeste, regiões de soja e milho tomar água é um risco à sua 

saúde. 

 

4ª Pergunta: O conceito de urbano e rural está claro para os municípios da RMC? 

Resposta: viu nós temos uma herança da colonização portuguesa então, tudo que não é 

urbano é rural, então é fácil entender isso como um município pequeno como Campo 

do Tenente por exemplo é muito difícil entender isso quando eu pego um município 

como Guaraqueçaba, Paranaguá ou Antonina, a praia é rural o mangue é rural então o 

que não é urbano é rural ponto herança de um processo de colonização [...] é existe 

como instrumento de planejamento os planos diretores, então as atividades urbanas 

ocorrem em ambientes que o plano diretor coloca a questão da sede do poder 

municipal onde que ocorre o conflito o conflito se dá quando o plano diretor não é 

exercido na sua plenitude né uma coisa é o mundo da legalidade outra coisa é o mundo 

da irregularidade quando é autorizado loteamentos fora do perímetro urbano isso é ato 

criminoso é [...] quanto tem o parcelamento do solo rural diferente do que prevê a Lei 

que é os módulos rurais isso é crime, então crime é com a polícia e assim por diante 

[...] agora quando é que se dá o conflito quando a cidade cresce para cima das zonas 
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rurais e quando não se respeita a política do uso do solo então nós temos uma norma 

por exemplo, uma norma ambiental que tem uma base legal que é proibido o uso do 

agrotóxico a duzentos e cinquenta metros de igrejas, residências postos de saúde, 

escolas e tal [...] bom na medida em que você tem um loteamento localizado na área 

rural e que encosta numa área de produção de alimentos como milho, soja batata que é 

o caso [...] da região de Curitiba, você tem esse conflito então você tem uma 

população que tá crescendo, que tá vivendo sobre que está sendo influenciado pelo uso 

do agrotóxico, pelo uso de máquinas agrícolas, pela poluição aérea, o pó, a área 

agrícola é uma área de dinâmica econômica, você planta, você colhe e isso produz 

impacto ambiental então a população que mora nessas regiões estão constantemente 

sendo impactadas [...] municípios como Campo Magro, Campo Largo, Araucária, você 

vê muito esse conflito, os municípios ... São José dos Pinhais também é um cenário de 

guerra [...] hoje entre esse conflito entre urbano e rural né os agricultores reclamam 

muito... nós tivemos só para você ter uma ideia do conflito, a região do Boqueirão São 

José dos Pinhais era uma importante bacia leiteira de Curitiba, os urbanos invadiam os 

espaços dos agricultores matavam as vacas altamente rentáveis e saiam deixavam o 

animal levavam só traseiro e deixavam o animal putrefato [...] é terrível o agricultor 

que é leiteiro ele tem um sentimento muito grande em relação ao seu modelo de 

produção, para ele ver seu animal esquartejado, é um ato de violência muito grande 

então é isso daí o conflito do urbano que atrapalha o processo de produção do 

agricultor e o agricultor que joga veneno para cima dos elementos urbanos, veneno na 

terra. 

 

5ª Pergunta: Como os municípios se posicionam em relação às APAs? 

Resposta: Os municípios veem a APA como um instrumento de pressão entendeu, aqui 

na região de Curitiba nasceu o ICMS ecológico o ICMS ecológico nasceu dessa 

política diferenciada de tributação para os municípios de manancial mas se você for 

entrevistar uma pessoa, uma liderança do município de Piraquara, Quatro Barras, 

Campina Grande, essas pessoas colocam a APA como um péssimo negócio eles não 

admitem a APA como instrumento de gestão né quando eles sabem e aí é uma besteira 

porque o sistema de abastecimento de água é intercalado né então a água vem de 
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Piraquara, ela entra no sistema de Curitiba e é distribuída, muitas vezes, está 

abastecendo parte de Pinhais parte de Piraquara, mas isso [...] as lideranças fazem um 

jogo político que não é interessante para ninguém [...] é muito comum eu ouvir 

lideranças municipais falando verdadeiras besteiras porque eles não entendem a APA 

como um instrumento de gestão eles veem como um peso para a administração pública 

do município mesmo quando você chega lá e fala você está recebendo tantos milhões 

de ICMS ecológico, tem um equívoco aí. 

  

6ª Pergunta: Como o Sr. percebe a Educação Ambiental em nosso sistema, ela está 

presente ou é algo a ser conquistado? 

Resposta: O grande desafio da educação ambiental é entender seu aspecto sistêmico, 

ele não pode ser entendido por uma forma cartesiana [...] eu sou educador ambiental e 

tenho um programa de educação ... não... não [...] não existe programa não existe 

responsável por uma Educação Ambiental a Educação Ambiental é uma 

responsabilidade de todos, todos eu e o espaço e na hora que você for ver dentro de 

uma estrutura, e você é responsável por um projeto de educação ambiental, e eu vou 

partir de um princípio de que você é o responsável por isso e eu não tenho nenhuma 

responsabilidade, por isso, então é um equívoco porque todos nós dependemos da 

saúde, do meio ambiente [...], então a grande dificuldade é entender essa... essa 

interdisciplinaridade do tema né, eu vejo assim educação ambiental antes de tudo é um 

projeto sistêmico, se eu trabalho com o aumento da produção e produtividade eu tenho 

que ter no meu interior, nas minhas ideias, na minha filosofia, a questão da educação 

ambiental [...] eu não posso ter uma concepção de projeto, de política, diminuindo 

essas relações entre o homem e o meio ambiente, eu não posso ... digamos, que eu 

fosse um técnico que trabalhasse muito e tivesse como meta o aumento da produção e 

da produtividade ah! só por ter esse compromisso vamos colocar mais agrotóxico, 

vamos trabalhar mais técnicas de preparo do solo, vamos intensificar o uso do solo, 

quer dizer, isso é um equívoco né a Educação Ambiental tem que permear todas essas 

estruturas, isso é um problema sério a Educação Ambiental é sistêmica e o mundo é 

cartesiano se eu for lá na... na Embrapa no IAPAR que são pesquisadores que 

trabalham o futuro da agricultura, eu vou ver que muitos deles que trabalham assim, 
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eles pensam numa planta, todas as plantas, isso vale para o milho, soja, o arroz, eles 

querem diminuir o período de cultivo, diminuir o porte, aumentar a produtividade, 

porque ele querem diminuir o período de cultivo porque quanto mais cultivo tiver 

melhor então se você pega aquelas antigas variedades de feijão, por exemplo, o cultivo 

delas chegava a ser de cento e sessenta, cento e setenta dias, os novos cultivos de 

feijão estão aí por volta de noventa dias, você vê tudo isso é resultado da pesquisa 

agrícola se você pega os antigos feijões eles eram plantas altas, hoje um pé de feijão é 

baixinho e a produtividade subiu, não tem nada de educação ambiental, porque o solo, 

se eu tirar três mil quilos por hectare de uma lavoura de soja ou de uma lavoura de 

feijão, por exemplo, eu tenho que ter uma ... eu tirei o grão três mil quilos e tirei mais a 

palhada tirei mais um monte coisa aí eu tenho que devolver isso, como eu vou 

devolver isso? Vou devolver como? [...] Com mais educação química [...] não nós 

temos que pensar em práticas como adubação orgânica, adubação verde, no manejo de 

culturas, hummm, em rotação de culturas, quer dizer, o solo agrícola não pode o tempo 

todo com leguminosas, leguminosas, leguminosas, você tem que dar entre os cultivos, 

alternativas para a recuperação do solo, isso é educação ambiental, agora se o 

pesquisador, Doutor formado com recurso público, com Mestrado fora do Brasil, 

Doutorado fora do Brasil, desenvolve um trabalho de ponta mas que não tem incutido 

nele, dentro dele, conceitos básicos de Educação Ambiental, você não vai conseguir 

convencê-lo com todo esse cabedal de conhecimento da importância da Educação 

Ambiental, ele teria que lá na sua formação entender essa relação com o meio 

ambiente.  
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APÊNDICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO 
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APÊNDICE I – ROTEIRO PARA ENTREVISTA – PESQUISA 

EXPLORATÓRIA 

 

Nome:  

Local de trabalho: 

Função: 

Formação: 

1ª Pergunta: Com se deu a formação das APAs na RMC? 

 

2ª Pergunta: Quais os critérios para o estabelecimento das APAs na RMC? 

 

3ª Pergunta: Qual é o conceito de bacia hidrográfica? 

 

4ª Pergunta: O conceito de urbano e rural está claro para os municípios da RMC? 

 

5ª Pergunta: Como os municípios se posicionam em relação às APAs? 

 

6ª Pergunta: Como o Sr. percebe a Educação Ambiental em nosso sistema, ela está 

presente ou é algo a ser conquistado? 
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APÊNDICE J – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

1. CARACTERIZAÇÃO INICIAL 

 

 1.1 Formação acadêmica- 

(   ) Graduação em Pedagogia  

(   ) Graduação em Pedagogia com Habilitação 

em 

...........................................................................

.... 

(   ) outra Graduação 

em...................................... 

1.2 Experiência profissional e tempo 

de trabalho 

(   ) Professor de Educação Infantil 

..............anos 

(   ) Professor das Séries iniciais do 

Ensino Fundamental. ............anos 

(   ) Professor das Séries Finais do 

Ensino Fundamental..........anos 

(   ) Professor de Ensino Médio, 

.........anos 

(   ) Professor de Ensino 

Superior............anos 

(   ) Orientador 

Educacional............anos 

(   ) Supervisor Escolar; ..............anos 

(   ) Administrador Escolar; 

...........anos 

(   ) Professor Pedagogo na 

escola............anos 

(   ) Outra? 

Qual..........................................e 

.............anos 

 

1.3 Curso de Pós-Graduação 

(  ) Especialização em............................ Ano 

de conclusão........................ 

(  ) Mestrado em..................................... Ano 

de conclusão........................... 

(  ) Doutorado em................................... Ano 

de conclusão........................... 

(  ) Doutorado em andamento 

em......................................................... 

(  ) Nenhum 

 

1.4 Formação continuada 

(  ) Cursos oferecidos pela Secretaria 

Municipal 

(  ) Palestras 

(  ) Congressos 

(  ) Outro. Qual? 

.......................................... 

 

1.5 Experiência profissional em Escola 

localizada no campo: 

.......................anos. 

1.6 Formação específica para 

Educação 

Ambiental:..........................................

.... 

1.7 Formação específica para Educação 

Rural/do Campo:.............................................. 

1.8 Tempo de trabalho na atual 

Instituição:..................................... 
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2. Perguntas 

 

2.1 Seu trabalho, em razão da peculiaridade da escola é diferenciado em relação ao 

trabalho executado nas escolas urbanas do município? 

 

2.2 Como se constitui a sua rotina de Coordenadora Pedagógica em escola localizada 

no campo e em área de proteção ambiental de manancial? 

 

2.3 Quais as principais características do público atendido pela escola? 

 

2.4 Como se dá a abordagem da Educação Ambiental em sua escola considerando-se o 

espaço físico atual, a gestão escolar e a organização curricular? 

 

2.5 Como se dá o envolvimento da escola com a Comunidade, em razão da 

especificidade da escola? 
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APÊNDICE K – APRESENTAÇÃO DO PESQUISADOR – PESQUISA 

EXPLORATÓRIA 

 

  

 Prezado Sr. Ednei Bueno do Nascimento 

  

 O presente instrumento de coleta de dados integra o trabalho acadêmico 

desenvolvido pelo pesquisador abaixo nominado, no Curso de Doutorado em 

Educação, linha de pesquisa Práticas Pedagógicas – Elementos Articuladores, da 

Universidade Tuiuti do Paraná, em sua fase exploratória. Trata-se de uma pesquisa que 

abordará o trabalho pedagógico na relação entre Educação Ambiental e Educação do 

Campo, cujo objetivo geral é analisar o trabalho pedagógico na relação da Educação 

Ambiental com a Educação do Campo. O sujeito da presente pesquisa é o coordenador 

pedagógico das escolas localizadas no campo, inseridas em área de Proteção 

Ambiental de Manancial, na Região Metropolitana de Curitiba. 

 Considera-se de extrema importância o trabalho que o coordenador pedagógico 

realiza em seu cotidiano, considerando a realidade na qual está inserida a escola, ou 

seja, uma escola localizada no campo e inserida em área de Proteção Ambiental de 

Manancial, na qual desempenha suas funções. 

 Conto com a sua colaboração, respondendo as questões que se seguem. 

 Atenciosamente, 

 

  

       

Gerson Luiz Buczenko 
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APÊNDICE L – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ENTREVISTA 

  

  

 Prezado (a) Professor (a) Coordenador (a) Pedagógico (a).  

  

  

 O presente instrumento de coleta de dados integra o trabalho acadêmico 

desenvolvido pelo pesquisador abaixo nominado, no Curso de Doutorado em 

Educação, linha de pesquisa Práticas Pedagógicas – Elementos Articuladores, da 

Universidade Tuiuti do Paraná. Trata-se de uma pesquisa que abordará o trabalho 

pedagógico na relação entre Educação Ambiental e Educação do Campo, cujo objetivo 

geral é analisar o trabalho pedagógico na relação da Educação Ambiental com a 

Educação do Campo. O sujeito da presente pesquisa é o Coordenador Pedagógico das 

escolas localizadas no campo, inseridas em área de Proteção Ambiental de Manancial, 

na Região Metropolitana de Curitiba. 

 Considera-se de extrema importância o trabalho que o Coordenador Pedagógico 

realiza em seu cotidiano, considerando a realidade na qual está inserida a escola, ou 

seja, uma escola localizada no campo e inserida em área de Proteção Ambiental de 

Manancial, na qual desempenha suas funções. 

 Certo de sua colaboração, agradeço. 

   

 Atenciosamente 

 

  

       

       

Prof. Gerson Luiz Buczenko 

Pesquisador 
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APÊNDICE M – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, Gerson Luiz Buczenko, Doutorando em Educação pela Universidade Tuiuti do 

Paraná, estou convidando você, a participar de um estudo intitulado “Educação 

Ambiental e Educação do Campo: o trabalho do coordenador pedagógico em escola 

pública localizada em Área de Proteção Ambiental”. Este estudo é importante para 

analisar se há articulação entre a tendência crítica de educação ambiental e a 

concepção de educação do campo no trabalho do coordenador pedagógico de escola 

pública localizada em Área de Proteção Ambiental (APA). 

 

a) O objetivo desta pesquisa é conhecer, através de relatos dos profissionais de 

educação e das Gestoras Pedagógicas o fenômeno que ocorre nas escolas localizadas 

no Campo em área de proteção manancial quando da abordagem da educação 

ambiental.  

 

b) Caso você participe da pesquisa, será necessário que participe de entrevistas 

semiestruturada audiogravada, relatando as práticas pedagógicas que conhece em 

relação abordagem da educação ambiental. Estas entrevistas serão transcritas para 

análise para que possa contribuir para o presente trabalho e para comunidade, pois é 

através dos relatos de quem trabalha diariamente neste ambiente escolar, que consegue 

analisar a real necessidade.  

 

c) Conforme solicitação prévia da Direção Escolar e Coordenação Pedagógica, em 

função das atividades escolares, você deverá comparecer, conforme data e horário que 

foram previamente agendados com a Direção Escolar e a Coordenação Pedagógica, na 

sala da Direção Escolar ou na impossibilidade desta, na Sala da Coordenação 
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Pedagógica, locais devidamente apropriados e reservados, da unidade escolar em que 

trabalha, para participar da entrevista, o que levará aproximadamente uma hora. 

  

d) É possível que você experimente algum desconforto, principalmente relacionado a 

relatar de que maneira as práticas pedagógicas são desenvolvidas nesta Unidade 

Educacional. 

 

e) Alguns riscos relacionados ao estudo pode ser o constrangimento pela solicitação de 

permissão para utilizar o áudio gravador durante a entrevista. 

 

f) Os benefícios esperados com essa pesquisa é poder identificar como as práticas 

pedagógicas em Educação Ambiental ocorrem na escola e se refletem na realidade dos 

estudantes, podendo contribuir com sugestões de melhorias. Nem sempre você será 

diretamente beneficiado com o resultado da pesquisa, mas poderá contribuir para o 

avanço científico. 

 

g)  O pesquisador Gerson Luiz Buczenko, responsável por este estudo é discente do 

Doutorado em Educação e poderá ser localizado na Universidade Tuiuti do Paraná, às 

quintas-feiras e sextas-feiras no horário das 9 horas até as 14 horas ou pelo telefone 

(41) 9909-9698 e/ou e-mail: buczenko@uol.com.br, para esclarecer eventuais dúvidas 

que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, durante ou depois 

de encerrado o estudo. 

 

h) A sua participação neste 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.  

 

i) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas 

autorizadas, a Professora Doutora Maria Arlete Rosa, orientadora deste projeto. No 

entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será 
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feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida sua 

confidencialidade. 

 

j) O material obtido, áudios gravados, será utilizado unicamente para essa pesquisa e 

será destruído/descartado ao término da transcrição. 

 

k) As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua 

responsabilidade e você não receberá qualquer valor em dinheiro pela sua participação. 

 

l) Você terá a garantia de que problemas como possíveis constrangimentos e ou 

incômodo em algum item abordado decorrentes do estudo serão tratados na Clínica de 

Psicologia da UTP, de forma gratuita. 

 

m) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código, 

ou serão apresentados apenas dados gerais de todos participantes da pesquisa. 

 

n) 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 13:30 às 17:30. 

 

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. 

 



329 
 

__________________, ___ de ___________ de 20_____. 

 

 

_________________________________________________________ 

[Assinatura do Participante de Pesquisa ou Responsável Legal] 

 

 

_________________________________________________________ 

[Nome e Assinatura do Pesquisador] 
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APÊNDICE N – SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE 

QUADRO 27 – SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE. 

Entrevistada Subcategoria Verbalização 

P1 Trabalho na escola 

 

Nossa escola inserida nesse contexto da escola do 

campo faz com que a gente pense esse espaço de forma 

diferenciada; como eu lhe falei, a gente trabalha com as 

crianças, a gente trabalha com a formação, e a 

formação precisa passar pela conscientização e pela 

razão daqueles que vão trabalhar com essas crianças. 

Então, enquanto a gente não compreende os 

profissionais, os profissionais não compreendem o que 

vai ser trabalhado com esses alunos. 

P2 Na verdade, a gente segue a mesma proposta do 

município, para todas as escolas; não tem... assim, a 

proposta pedagógica é toda igual, não assim nada de 

diferente. As formações são todas iguais, as professoras 

participam todas da mesma formação. 

P3 A gente consegue, sim, fazer um trabalho diferenciado; 

por exemplo, temos a horta, temos o jardim, a gente 

começou esse trabalho com o programa Mais 

Educação. Este ano a gente não está conseguindo 

manter por falta de recurso, mas a gente consegue, 

dentro desse pequeno espaço, com esse recurso 

limitado, a gente consegue sim fazer. 

P4 Nesse momento, não tem a diferença entre escola 

urbana e escola rural mais, durante a mudança em 

relação ao crescimento. Outras pessoas de outros 

bairros buscam bastante vaga e aí é que diferenciou. 

Como eu falei para você, em 2006, quando eu vim para 

cá, eram 47 crianças, hoje são 140, então um aumento, 

né. Quando é o momento de matrícula é a briga, porque 

todo mundo quer a vaga, pela educação das crianças 

ser diferenciada. 

P1 Coordenação 

pedagógica 

 

A rotina do meu trabalho na escola voltado para a 

educação ambiental, no caso dos mananciais, 

especificamente a gente não trabalha só com o 

manancial; nós temos todo esse trabalho voltado para o 

meio ambiente. Já tivemos momentos de plantar árvores 

na beira do rio, o Dia da Árvore, momentos de 

caminhada no Dia do Meio Ambiente, fizemos uma 

caminhada de três quilômetros observando e juntando 

alguns montinhos e fotografando aquilo que a gente foi 

vendo pelo caminho, outro de voltar a esse caminho 

mais tarde e ver no que ele se transformou. Meu 

trabalho é mais da organização desse trabalho 

pedagógico dos professores com os alunos, é de pensar 

com eles e traçar com eles qual vai ser nosso trabalho 

para essa atividade e para esse conteúdo pensado. 

P2 Acho que não muda muito, a questão da orientação do 

trabalho não muda muito, é a mesma proposta 

pedagógica curricular que é usada, é uma só em todo o 

município, a mesma orientação. 

P3 Nas aulas, a gente está sempre puxando esse assunto, a 

questão do lixo, a questão de preservar. A gente está 
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aqui do lado da barragem, então há muitas chácaras 

pela região aqui que estão próximas e as crianças 

moram. Então, pegando a outra parte... é trabalho que 

no dia a dia as professoras já conversam, é automático 

você estar conversando com as crianças sobre isso. 

Então, não existe uma rotina. Eu acho que, no 

desenvolver, no momento do trabalho, a gente consegue 

abordar esses assuntos. 

P4 Ter a questão da proteção ambiental, da rotina de como 

se encaminha tudo, acho que é muita conversa, muito 

trabalho, é trazer bastante a comunidade, quer dizer, 

nós tivemos, alguns anos atrás, muita dificuldade nisso; 

você não conseguia trabalhar junto. A partir do 

momento em que você não consegue fazer o pai 

entender a importância da escola, a função social da 

escola, não se desenvolve o trabalho. 

P1 Os alunos da escola 

 

São alunos, na grande maioria, crianças da região, 

filhos de chacareiros, filhos de oleiros, mas nós temos 

também muitos pais que trabalham em empresas da 

região, empresas grandes, montadoras, muitas mães que 

fazem trabalho doméstico, cuidam de casas, e o que a 

gente percebe com o passar do tempo é que a região foi 

tomando outro formato. 

P2 O público é de crianças de chácara, alguns moradores 

daqui próximo, da região, uns 20% moradores daqui, os 

demais são todos chacareiros, são de fora, bem distante, 

são famílias que vêm de fora para cuidar de chácara. 

Aqui tem uma grande rotatividade de crianças, as 

crianças entram e os pais discutem lá com seu patrão e 

vão embora e voltam e vêm outros, então é um entra e 

sai, tanto que esses dias estávamos com 75 alunos, hoje 

com 88 e, no meio do ano, o número de alunos da escola 

diminuiu. 

P3 A gente tem uma quantidade de crianças que vêm daqui 

da vila próxima, mas elas estão próximas dos 

mananciais, e outra grande parte é vinda de chácaras; 

então elas estão em contato direto com a natureza, com 

relação à plantação, com relação à pecuária, as 

chácaras que têm leiteria e tal, então é muito vivo isso 

nas crianças, é diferente do público atendido nas 

escolas urbanas. 

P4 A maioria é filhos de chacareiros, moram em casas ou é 

alugada. Tem essa transição de sai do bairro e retorna, 

mas a maioria é de chácara e também muitas famílias 

tradicionais. 

P1 Livro didático 

 

Hoje, nossos livros apresentam ilustrações adequadas, 

que vêm a completar a ideia de como aquele conteúdo 

está inserido dentro do espaço rural, do campo. Essas 

mudanças todas vieram a contribuir, como eu falei. No 

início, a gente não compreendia muito, pois achava que 

estavam tirando a identidade da escola rural; na 

verdade, a mudança veio para legitimar a escola do 

campo e trazer contribuições que vão ficar. 

P2 Na verdade, não tem uma identidade do campo e isso 
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refletiu no livro pedagógico nosso, que vem do governo 

federal. O livro vem todo falando do campo, vem para 

nós como se fosse do campo, mas nós não temos uma 

realidade do campo; na verdade, é uma área de 

manancial, que a gente tem que cuidar dos mananciais, 

não se planta nada por aqui; se planta alguma coisa, 

que não sei exatamente o que, é mais agricultura 

familiar; alguns bichos, carneiro, umas vacas, pouca 

coisa, até por causa da proteção, nem pode ter criação 

de bichos, por exemplo. 

P3 Recebemos o material didático, então a gente precisa 

fazer adequações. A gente não consegue usar o livro na 

íntegra; ele bate contra a proposta municipal 

curricular, então a gente precisa fazer adequações. Os 

professores pegam algumas coisas com que dá para 

trabalhar, incluindo na proposta outras coisas. A gente 

não pode levar muito em consideração que o livro venha 

a atender a toda a necessidade da região onde a escola 

está inserida e o fato de a barragem ter vindo para cá 

mudou um pouquinho, porque até então era campo, uma 

vila pequena se formando, daí veio a barragem e mudou 

um pouco a característica do local, mas não muito. 

P4 Não comentou diretamente sobre o livro didático. 

P1 Abordagem da EA 

 

Nós temos esse espaço verde adequado, temos projetos 

articulados com os conteúdos do currículo.  

P2 A gente tem conteúdo de educação ambiental na 

proposta pedagógica, que é trabalhado dentro da área 

de geografia e de ciências, tanto que o conteúdo que a 

professora está trabalhando agora é de geografia; 

trabalha o espaço, o cuidado e, nesse espaço, o que 

pode ter e o que não pode ter e faz todo um trabalho 

com os alunos de conscientização do lixo.  

P3 A gente trabalha de acordo com o que está na proposta 

do município, de ciências, com a integração dos eixos. 

P4 Nós temos trabalhado muito a questão da alimentação, 

de não ter o desperdício da alimentação, o porquê de 

não ter o desperdício, daí entra a questão da fome, em 

que se evidencia o desperdício, porque é matéria-prima 

que está sendo jogada fora. [...] então nós estamos 

fazendo isso, intensificando com os pais, para que eles 

vejam o que é correto e o que é errado, daí, quando os 

filhos começam a cobrar dos pais, muda tudo de forma 

bem significativa. 

P1 Ações e projetos de 

EA 

 

São os projetos da coleta do material de reciclagem, a 

ecoaula, todas as atividades. Hoje, as crianças, em 

ciências, com a professora de ciências fizeram uma 

paródia de uma música de um filme que as crianças 

adoram muito, que é o desenho da Frozen, com a letra 

da música do meio ambiente; então as crianças estão 

fazendo essa música alegremente e foi construída por 

eles, tocado o violão pela professora. Então, são 

conteúdos que dão prazer para a criança e que ela pode 

contribuir com o conteúdo, não é colocar qualquer 

palavra na música para que ela se transforme numa 
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música, elas colocam a vivência delas, a experiência e 

esse amor que elas têm pelo meio ambiente. São 

inúmeras as ações que a escola faz; depois você vai ver 

lá no nosso projeto político-pedagógico, a parte da 

reciclagem, da ecoaula trabalhada, o cuidado com a 

horta, as crianças vão para a horta, cuidam, plantam, 

regam, reviram a terra. Nossa escola está com um 

projeto e, a partir dessa última caminhada que 

aconteceu, o projeto de construção de uma estufa para 

desenvolvimento de flores; as crianças é que vão 

plantar, vão cuidar, vão produzir as flores e quem sabe 

a gente consegue estender isso para a comunidade 

também. A gente consegue tudo isso através da parceria 

que a gente tem com a ACAMPI. 

P2 Aqui a gente tem uma parceria com o CEAM, que a 

gente leva todos anos eles lá para fazer aula de campo 

[...] a gente observa se os rios, tem um rio que passa ali 

embaixo, se está limpinho, se tem muito lixo e se precisa 

ser cuidado. Teve um ano em que a gente mandou carta 

para o prefeito, para a prefeitura, para eles virem 

limpar; e lá tem um bar na frente, estava cheio de lixo 

em volta, então agora está limpo. 

P3 A comunidade se envolve, sim, no sentido de ajudar a 

cuidar. Por exemplo, tem um jardim lá na frente da 

escola, na frente da rua, tem a preocupação com ‘ah, 

vão roubar, vão pegar os pneus dali’ – que a gente fez o 

reaproveitamento dos pneus –, ‘vão tirar os pneus, vão 

roubar as mudas, vão estragar’. Muito pelo contrário; a 

gente nunca perdeu nenhum pneu, a gente não perdeu 

nenhuma muda, às vezes os cachorros de rua vão lá e 

deitam em cima e arrancam a mudinha, estraga e a 

gente vai lá e replanta, mas a gente nunca teve 

problema com vandalismo, digamos assim. Então, eu já 

vejo como um ponto bem positivo por parte da 

comunidade de ajudar a cuidar do espaço. Este ano, que 

a gente não tem o recurso do programa Mais Educação, 

a gente consegue manter a horta, por exemplo, com a 

doação de mudas. Na semana passada, eu recebi uma 

grande quantidade de mudinhas para a horta e a gente 

conseguiu revitalizar a horta. 

P4 Nossa escola desenvolveu um projeto por zona de 

raízes; os pais se envolveram bastante, estavam na 

expectativa para a conclusão. Vamos ver se neste ano a 

gente conclui; eles têm essa conscientização [...] você 

veja: eles fazem aula de campo pelo bairro para avaliar 

o bairro como é que está, a limpeza do bairro, eles 

levam o saquinho para juntar o lixo, e eles retornam 

com vários relatos sobre o que encontraram. Então, eles 

têm bem preservado essa questão, mas falta ainda, às 

vezes, conscientizar os pais, pela falta de exemplo em 

casa, como o ato de separar o lixo. 

P1 Comunidade e escola 

 

Essa parceria traz bastante contribuição para nossa 

escola, acho que a gente não caminha mais sem ela. 

Bom, a gestão escolar, a direção da escola está muito 

envolvida com isso; a diretora da nossa escola mora na 
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região, então tem um carinho especial por aqui, 

trabalhou aqui por muitos anos e ela tem essa 

consciência. É a partir da vontade dela que a estufa vai 

ser construída e o envolvimento da escola com a 

comunidade se dá pelo fato de a escola estar inserida no 

espaço e pelas trocas que nós fazemos de informações, 

de materiais, de visitas; a gente recebe muitas visitas na 

escola, muitas ideias surgem a partir dessas visitas, a 

gente tem  a possibilidade de levar as crianças onde 

essas visitas vêm e nos oferecem, porque a gente tem 

dificuldade com o transporte, mas nossa vontade é de no 

futuro fazer com que isso aconteça e o envolvimento da 

comunidade é o tempo todo. 

P2 Com a comunidade, na verdade, o envolvimento da 

escola é através das reuniões. As pesquisas a gente faz 

para desenvolver algum plano de aula, a gente precisa 

de pesquisa com os pais, eles colaboram nesse sentido. 

Aqui, na verdade, a gente não tem, nas outras escolas os 

pais buscam as crianças no portão, já tem aquele 

número de pais de portão e você aproveita esse 

momento para alguma coisa; às vezes, isso é bom ou 

ruim, mas aqui nossos alunos vão todos de transporte 

escolar; são uns três ou quatro que os pais vêm pegar 

de carro, a pé mesmo a gente não tem disso. Nosso 

contato é só por bilhete mesmo ou quando a gente 

marca reunião, e tem muitos que não podem vir, não 

podem participar, porque não têm transporte também. 

Aqui nós temos um ônibus de manhã 6h, 6h30, ônibus de 

linha, e depois tem às 13h, ele passa mais ou menos 

13h10 aqui, e só à noite 19h30, então os pais, se eles 

não tiverem carro ou condições financeiras para 

abastecer o carro. A gente sabe que não está fácil. 

P3 A escola é uma referência forte no bairro. Eu vejo que 

ela é respeitada pelas pessoas que moram ali pela 

região e a gente não tem problema com roubo ou 

vandalismo, graças a Deus. Eu vejo que isso faz parte 

da comunidade, estar ajudando a cuidar também. A 

gente não quer perder isso, a gente quer continuar, quer 

fazer mais. A gente não faz mais por falta de tempo. 

P4 Houve um crescimento bem grande e com a comunidade 

também, ela está bem próxima da escola. 

Anteriormente, nós tínhamos 25% dos pais nas reuniões, 

hoje nós temos quase 80% dos pais nas reuniões; então, 

a grande maioria está participando e quando não 

podem já se justificam. 

FONTE: O AUTOR, 2017. 
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ANEXO A – GRADE DE INDICADORES TERRITORIAIS RURAIS 

PROPOSTOS PELA OCDE 

 

 
FONTE: OCDE, 1994. 
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ANEXO B – DADOS DO IBGE 

 
FONTE: IBGE, 2012b. 
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ANEXO C – RELATÓRIO DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DAS 

METAS DO PNE – BIÊNIO 2014-2016: FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

FONTE: INEP, 2016. 
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ANEXO D – FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS - CONEP 
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ANEXO E – DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO 

PARA O USO DA MESMA 
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ANEXO F – CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PESQUISADOR 
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