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RESUMO 
A partir da análise da inserção da disciplina Educação Ambiental (EA) na política educacional 
da Secretaria de Educação de Pernambuco, a presente pesquisa traz algumas reflexões acerca 
do processo de ambientalização da educação básica. Embasamos nossas análises na 
perspectiva de Stephen Ball e interpretações de Alice Casimiro Lopes, para quem a política 
curricular se produz em diversos contextos e está sempre sujeita a recontextualizações. 
Argumentamos que a inserção da EA como disciplina foi uma resolução que se mostrou 
arbitrária, embora tenha representado uma tentativa de contemplar a EA na escola de forma 
mais contínua. No entanto, críticas e resistências de professores e escolas, além de pressões do 
Ministério de Educação favoráveis a inserção transversal da EA no currículo acarretaram a 
extinção da disciplina. 
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educação ambiental. 
 
ABSTRACT 
From the analize about the creation of Environmental Education discipline (EE) by the 
educacional policy of Pernambuco, we propose some considerations about the basic education 
curriculum setting. The analyses were based on the Stephen Ball and Alice Casimiro 
Lopes's perspectives, who consider that curriculum policy is produced in different contexts 
and because of this, it is always subjetc to recontextualizations. We argue that the EA 
implantation as a discipline was an arbitrary decision, although it could have represented an 
attempt of maintenance for such curriculum space. The schools and teachers's criticism and 
resistence, besides the national policies propitious to the transversality of EE in the 
curriculum, were factors which have leaded to its extinction. 
 
Keywords: curriculum greening; discipline; cycle of curriculum policy, environmental 
education. 
 
INTRODUÇÃO 

 É possível acompanhar atualmente um processo de ambientalização social, movimento 

esse decorrente da internalização das questões ambientais em distintas esferas sociais, que se 

 



caracteriza “tanto na emergência de questões e práticas ambientais como um fenômeno novo, 

quanto na reconfiguração de práticas e lutas tradicionais que se transformam ao incorporar 

aspectos ambientais” (CARVALHO; TONIOL, 2010, p.2). 

 Nesta perspectiva, a educação ambiental (EA) é fator que mobiliza ações e, ao mesmo 

tempo, resultado da ambientalização da sociedade, de modo que parece funcionar como um 

dispositivo que desencadeia novos tipos de práticas voltadas para a tematização das questões 

ambientais em diferentes campos sociais. 

 Ao observar a trajetória da EA, é possível perceber que ela não foi forjada no campo 

educativo formal, antes resultou de movimentos ecológicos e debates ambientalistas nacionais 

e internacionais, sendo posteriormente vinculada aos sistemas de educação (CARVALHO, 

2001, CARVALHO, 2005). 

 Do ponto de vista político e administrativo, a EA aparece inicialmente, vinculada às 

políticas ambientais e ao surgimento de órgãos do meio ambiente, enquanto promotores de 

ações educativas não formais, e só posteriormente a EA passa a compor a educação formal, 

sendo que nas últimas décadas vem ganhando espaço expressivo na medida em que é 

internalizada pelas políticas educacionais e compõe a educação formal como tema curricular 

transversal nas escolas. 

A transversalidade da EA está presente desde seus primeiros documentos oficiais, em 

conferências internacionais sobre educação ambiental, e também em documentos de política 

nacional, no entanto, em alguns contextos regionais ou locais a EA assume a forma de uma 

disciplina. Isso, de certa forma, respalda a opção deste trabalho por pensar a disciplina de EA 

como uma recontextualização dos textos de políticas educacionais em contextos específicos.   

Nessa perspectiva, o trabalho fundamenta-se na abordagem do ciclo contínuo de 

políticas de Stephen Ball (1997) e nas interpretações de Alice Lopes (2006), para quem a 

política de currículo é uma produção de significações curriculares desenvolvida em múltiplos 

contextos, rompendo assim, com a polarização entre política e prática, e superando a 

compreensão da escola como mera implementadora da política curricular. 

Nosso foco está no currículo, pois entendemos, com Silva (2005), que este constitui o 

núcleo do processo educativo, sendo também núcleo de institucionalização da educação 

ambiental. Lopes (2004) corrobora essa afirmação ao identificar que as reformas curriculares, 

atualmente, são consideradas a própria reforma educacional. 

No estado de Pernambuco, a Secretaria Estadual de Educação implantou em 2006 a 

EA como um componente curricular no ensino médio das escolas estaduais. A disciplina 

Educação Ambiental esteve em vigor durante quatro anos, tendo sido extinta no início do ano 



de 2011.  

A presente pesquisa busca trazer algumas reflexões sobre a disciplinarização da EA no 

estado de Pernambuco, que se insere em um processo mais abrangente das iniciativas que 

visam institucionalizar a educação ambiental nos currículos do ensino básico (CARVALHO; 

STEIL, 2009). Em particular, visa elucidar a questão: como se configurou a inserção e a 

trajetória da disciplina de EA no currículo estadual? Exposta a questão, apresentaremos 

algumas reflexões sobre o Ciclo Contínuo de Políticas Curriculares, pois este embasa nossa 

análise. 

 

2. CICLO DE POLÍTICAS CURRICULARES 

 O ciclo de políticas curriculares ou ciclo contínuo de produção de políticas 

curriculares foi proposto por Ball e colaboradores (BALL, 1994; BOWE e BALL, 1992) para 

estudar os processos que envolvem a produção das políticas de currículo. O ciclo trata-se de 

um método para pesquisar e teorizar as políticas do currículo, à medida que auxilia na 

compreensão de como as mesmas são produzidas nos diferentes contextos (MAINARDES, 

2006). 

 O ciclo contínuo é constituído por três contextos principais produtores de políticas, a 

saber: o contexto da influência, no qual são produzidas as definições e discursos políticos; o 

contexto da produção de texto, no qual o texto da política é construído e o contexto da prática 

onde os textos políticos estão sujeitos a serem reinterpretados e ressignificados pelos que 

atuam nas distintas instituições educacionais. Esses contextos não são estáticos, mas sim 

dinâmicos e fluídos, não têm dimensão temporal ou sequencial, nem etapas lineares. Os 

contextos estão em circulação e são permeados uns pelos outros. Cada um dos contextos 

envolvem arenas, lugares e grupos de interesse e cada um deles com suas disputas e embates 

(BALL, 1994). 

 O currículo seria então um campo de disputas visto que “não é o resultado de um 

processo abstrato, a-histórico e objetivo, mas originado de conflitos, de compromissos e 

alianças de movimentos e de grupos sociais, acadêmicos, políticos, institucionais, etc., 

identificáveis.” (PINEAU, 2008, p. 99). O currículo se constitui em contextos inter-

relacionados de decisão política, nos quais são estabelecidas as regras e as formas de uma 

dada realidade curricular. Nesse aspecto, o currículo não se restringe apenas a uma versão 

documental formal, nem tão pouco é somente a prática escolar, ele é formado no 

imbricamento destes.  

 Desse modo é possível perceber que os contextos não são delimitados, ou demarcados, 



cada contexto tem sua própria dinâmica de produção e interage com os demais contextos 

sendo modificados e modificando os mesmos, nesse processo. Mainardes (2006) afirma que 

enfoques podem ser dados a determinado contexto, no entanto não se pode perder de vista as 

dimensões macro e micro e as interrelações estabelecidas entre esse contexto e os demais. Por 

isso, ao olharmos a inserção da educação ambiental na prática de políticas curriculares numa 

secretaria de educação, procuramos tecer conexões com os demais contextos do ciclo de 

políticas na medida em que ocorra o cruzamento dos discursos destes contextos com os da 

própria secretaria. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA CURRICULAR FEDERAL 

  A inserção da EA nas políticas educacionais não é uma demanda recente, embora sua 

concretização o seja. Desde 1977, os documentos produzidos durante a Conferência de 

Tbilisi, Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, já orientavam a 

inclusão da EA nas políticas de educação dos estados-membros, visando incorporar a 

dimensão ambiental em seus sistemas de ensino. As recomendações estavam embasadas em 

pressupostos nos quais a EA deveria abranger todos os níveis da educação escolar, num 

enfoque global e interdisciplinar, que possibilitasse reconhecer a existência de uma profunda 

interdependência entre fatores ecológicos, sociais, econômicos e culturais (DIAS, 2004; 

ZUIN; FARIAS; FREITAS, 2009). 

  Para além de uma simples inserção da temática ambiental no espaço das estruturas 

disciplinares tradicionais e certas adaptações nos conteúdos das diversas disciplinas, o que 

esses documentos evidenciam é a necessidade de desenvolver estratégias que venham a 

propiciar um currículo em uma perspectiva holística, com vistas à construção de 

conhecimentos, competências, atitudes e valores ambientais (ZUIN et al., 2009, UNESCO, 

1998), 

  A conferência de Tbilisi e outros eventos internacionais nas décadas de 80, 90 e 2000, 

corroboram com a premissa de que a EA fosse instituída nos planos das políticas educacionais 

dos países. Além dos eventos conduzidos no âmbito do chamado ciclo de conferências da 

ONU, podemos também mencionar que a institucionalização da EA faz parte do discurso dos 

educadores ambientais que vêem neste processo a conquista de legitimação da sua ação 

pedagógica.  

No fórum das Organizações Não Governamentais, que ocorreu simultaneamente a 

Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, foi proposto o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis Responsabilidade Global, tratado que orientava a 



necessidade de uma educação ambiental que propiciasse a formação de cidadãos críticos e 

políticos, estimulando a cooperação e a equidade, percebendo humano e natureza como um 

todo integrado. Esse documento serviu como base para a elaboração da legislação própria da 

EA, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA 9795/99).  

  A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída em 1999, através da 

Lei Federal 9.795/99 e regulamentada através do Decreto 4.281 de 2002, dedica um capítulo 

sobre a EA no ensino formal, neste capítulo a EA é tida como um componente indispensável 

da educação nacional, um direito de todos, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, de modo formal e não-formal, devendo 

ser tratada como tema transversal e não como disciplina curricular. A Lei também afirma a 

importância da EA para a conservação do meio ambiente e promoção de uma qualidade de 

vida sadia. Delegando ao Poder Público instituir políticas públicas que possibilitem a 

promoção da EA em todos os níveis de ensino. 

No Brasil, em âmbito federal, a inserção da EA no ensino básico (ensino formal) foi 

objeto de legislação específica e da criação de uma estrutura institucional que lhe ampare. Um 

ano antes da promulgação da PNEA, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) divulgou em 

1998 os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN), uma série de 

volumes divididos nas diferentes áreas de conhecimento e temas transversais: ética, 

pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente, trabalho e consumo, ressaltando que 

para estes temas era necessário ações interdisciplinares, visando diminuir as lacunas 

existentes entre os conteúdos vistos na escola e a realidade dos alunos. 

  No livro dos Parâmetros Curriculares Nacionais que versa sobre o meio ambiente, o 

principal objetivo da EA formal seria o de formar cidadãos críticos e conscientes para intervir 

no meio ambiente, tendo em vista o cenário de crise social e ambiental vivenciado 

atualmente. Essa perspectiva moralizadora e normativa da EA está presente ao longo do 

documento, vejamos, no seguinte trecho: 

 

Para isso é necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se 
proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a 
aprendizagem de habilidades e procedimentos. E esse é um grande desafio para a 
educação. Comportamentos “ambientalmente corretos” serão aprendidos na prática 
do dia-a-dia na escola: gestos de solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos 
diversos ambientes, participação em pequenas negociações podem ser exemplos 
disso (BRASIL, 1998, p.25). 

 

  Quanto a esse aspecto normativo e moralizador da EA, Carvalho, Pereira e Farias 

(2010) apontam que com o agravamento dos problemas ambientais, tornou-se necessário 



forjar um ambiente mais saudável para todos e foi delegada a EA, essa missão de construir 

uma nova civilização, desta vez ecologicamente orientada. Essa perspectiva de EA, está 

presente nas orientações demandadas pelas conferências internacionais, de Estolcomo, Tbilisi, 

Moscou e Rio de Janeiro, realizadas pela Unesco,  nas quais os PCN e demais documentos 

oficiais federais e estaduais se reportam.  

  No ano de 2004, o governo lança a versão mais recente do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA), criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e do 

Ministério de Educação e que assim como os demais documentos oficiais reafirma a 

transversalidade e a interdisciplinaridade. O ProNEA tem como objetivo oportunizar ações de 

EA nos diferentes espaços educativos quer espaços formais ou não formais de ensino. 

  Neste processo de crescente institucionalização, vemos que a abordagem transversal 

para a EA está presente em diversas orientações nacionais e internacionais sobre a temática, 

mas, no entanto há dificuldade em desenvolver essa abordagem na escola, como afirma 

Carvalho (2005), pois a transversalidade pode conferir a EA uma temática que está em todo 

lugar, entretanto, pode também significar uma temática que não pertence a lugar nenhum na 

organização escolar. A disciplinaridade desarticulada presente no currículo escolar e nos 

modos de organização das escolas, a falta de formação e tempo do professor, dentre outros 

problemas enfrentados torna difícil o tratamento da EA como tema que perpassa todas as 

disciplinas.  

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 Para a realização desta pesquisa foi escolhida a abordagem qualitativa, pois, segundo 

Oliveira (2005), esta se caracteriza por ser um estudo detalhado de um determinado fato, 

objeto, grupo de pessoas, ator social ou fenômenos da realidade. Como procedimentos 

metodológicos foram realizados análises documentais de orientações curriculares da 

Secretaria Estadual de Educação (SEE), visitas às gerências da SEE, entrevistas com seus 

membros e conversas com alguns professores que atuaram com esta disciplina. 

 

4. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA CURRICULAR ESTADUAL 

O governo do estado de Pernambuco, por meio de sua Gerência de Políticas de 

Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania (GEDH) da Secretaria Estadual de 

Educação (SEE ou SEDUC), através de parcerias com o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e o Ministério da Educação (MEC), vem promovendo um conjunto de ações voltadas 

para a EA. No ano de 2002 foi lançada a Agenda 21 do estado, proposta feita 10 anos antes 



pela Conferência do Rio de Janeiro, a Rio92. A agenda 21 de Pernambuco propõe integrar a 

educação ambiental nos vários níveis de ensino, através do currículo escolar, priorizando 

ações voltadas para a educação básica, com vista a formar cidadãos críticos e atuantes na 

sociedade (PERNAMBUCO, 2003).  

Outra ação do governo foi o lançamento do Programa de Educação Ambiental do 

Estado (PEA/PE), em consonância com os princípios da PNEA e a Política de Educação do 

Estado, a PEA reafirma o compromisso das práticas e ações educativas na conservação dos 

recursos ambientais, para a construção de uma sociedade justa e ecologicamente equilibrada, 

objetivando contribuir para a inserção da dimensão ambiental em todos os níveis de ensino da 

rede pública (PERNAMBUCO, 2006). 

Na tentativa de atender a essas orientações, também em 2006 a SEE inseriu a EA 

como disciplina, na parte diversificada de sua matriz curricular, da qual fazem parte os 

componentes: Educação e Trabalho, Direitos Humanos e Cidadania, História da Cultura 

Pernambucana. As disciplinas não se restringiam apenas as escolas estaduais, escolas 

municipais também foram orientadas para a inserção dessas disciplinas  e grande parte 

atendeu o pedido da SEE. Os modos operacionais dessas disciplinas, conteúdos, sugestões de 

metodologia, bibliografias e temas de trabalho eram disponibilizados no site da própria 

Secretaria. 

O programa da disciplina Educação Ambiental foi produzido e estruturado por uma 

equipe formada com profissionais das gerências da própria SEE. O texto oficial, expressa que 

este componente curricular quer se constituir em espaços estruturantes que afetem o cotidiano 

escolar na direção de relações participativas, democráticas e saudáveis entre escola, 

comunidade do entorno e questões socioambientais locais.  

O discurso da democracia e da participação, que é o da cidadania, no programa, alia-se 

à busca de soluções para os problemas ambientais locais. O cidadão construído também no 

discurso da política curricular estadual é o sujeito da cidadania ambiental, cujo exercício 

pleno de sua condição implica em sua participação na esfera pública, assim como na 

disposição pessoal para contribuir com a solução das situações problemáticas. Aqui, o cidadão 

é chamado a se responsabilizar pelo ambiente em que vive. 

As unidades sugeridas neste programa são compostas por: I unidade – Cidadania, 

ambiente e política internacional: do Clube de Roma à ECO/92, onde é proposta uma 

apresentação dos eventos e documentos reconhecidos como “oficiais”, provenientes das 

“grandes conferências ambientais” do século XX. Para esta unidade, são sugeridas 

metodologias de ensino que incluem vídeos, problematizações, debates, trabalhos em grupo, 



jogos, júri simulado, reflexão sobre letras de músicas populares.  

Na II unidade: desenvolvimento socialmente sustentável, a proposta busca ir além dos 

tradicionais deveres e direitos do cidadão, voltando-se para uma reflexão sobre a sociedade 

de consumo e seus impactos no planeta. Nos tópicos de conteúdos há ênfases na legislação e 

cidadania ambiental, interação complexa dos processos ambientais e sociedade de consumo. 

Entre as metodologias sugeridas estão: discussão sobre responsabilidades individuais, 

coletivas, locais e globais; ver e debater o filme “A dieta do palhaço”; júri simulado a partir 

do estudo de caso; e seminários sobre impactos ambientais da sociedade de consumo.  

A III unidade: População, comunidade e equilíbrio é dedicada a refletir sobre o 

modelo de desenvolvimento econômico e suas consequências nos meios urbanos e rurais, 

buscando identificar a natureza dos impactos. Abordam-se conteúdos como água e esgoto, 

problemas do lixo, resíduos sólidos, agricultura sustentável e espaços rurais. O documento 

sugere as seguintes metodologias: o filme “Ilha das Flores”, estudos do meio, jogos e 

brincadeiras e produções textuais como campanhas publicitárias promotoras de cidadania.  

A última unidade, IV, Pensar globalmente e agir localmente, quer consolidar ações 

voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, fortalecendo a integração dos 

estudantes, professores, funcionários e comunidade. Traz como conteúdos a Agenda 21 na 

escola, alimentação e lazer, coleta seletiva e reciclagem, problemas da comunidade e os Com-

vida (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola) nas escolas. As sugestões 

metodológicas enfatizam a pesquisa, a discussão, a elaboração de projetos, a construção de 

horta orgânica e pesquisas na comunidade. 

A partir desse documento oferecido pela Secretaria Executiva de Desenvolvimento da 

Educação, vemos a disciplina Educação Ambiental fundamentada no discurso da cidadania, 

da sociedade de consumo e dos problemas ambientais locais. A relação entre educação 

ambiental e cidadania aparece com força na proposta da disciplina. 

Com efeito, segundo nossos interlocutores, a disciplina gerou inúmeras críticas 

negativas a partir de professores, técnicos e de pessoas que trabalhavam com a temática 

ambiental nas instâncias escolares e governamentais. Havia profissionais declarando que o 

programa havia sido mal estruturado, estático e desconexo com as realidades locais. Em 

alguns casos, certos professores e até a própria escola deixou de seguir o conteúdo 

programático, mas, pelas informações preliminares que temos, ainda havia um contingente 

significativo das instituições condizentes com o programa. 

Nas escolas, os professores responsáveis pela disciplina eram, na maioria das vezes, de 

Biologia, Geografia e Química. Isso gerou grandes questionamentos por algumas instituições: 



Por que apenas professores de determinadas disciplinas estariam aptos a ministrar a educação 

ambiental na escola? Por que não estender-se aos demais professores? Em meio a tantas 

questões, apenas uma minoria de educadores acreditava na disciplina como um elemento 

positivo de educação, pois garantia a inserção da EA na carga horária das escolas. 

Ao que tudo indica, foi devido às grandes discussões em volta do assunto, críticas 

negativas provenientes tanto das instituições de ensino, e pelas políticas nacionais, 

especialmente provenientes do MEC para esta área, que a Secretaria Estadual de Educação 

passou a oferecer a partir de janeiro de 2011 a Educação Ambiental como temática transversal 

em todo ensino básico da rede, o que significou a extinção disciplina nos currículos 

pernambucanos. 

Na perspectiva de alguns membros da Secretaria, essa mudança foi uma grande 

evolução para a ambientalização nas escolas. Entretanto, é difícil neste âmbito haver 

consensos. A este respeito, de modo geral, ainda pairam muitos dissensos de como articular 

uma metodologia de ensino transversal, sem o apego aos antigos costumes de ensino e 

aprendizagem fragmentados.  

Lima e Lopes (2010), em pesquisa sobre a disciplina educação ambiental na rede 

municipal de Armação dos Búzios, apontam que esta foi uma alternativa encontrada pelo 

município para inserir a EA na matriz curricular. As autoras ressaltam que a disciplinarização 

parece ser uma forma de garantir destaque a um novo tema na organização curricular. No 

entanto, para o tratamento da EA como disciplina há algumas dificuldades, pois apesar de 

uma história de cerca quarenta, a EA não possui um corpo de conhecimentos específicos 

consolidados, como as demais disciplinas, ou seja, como disciplina, a EA parece não se 

encaixar no espaço disciplinar dos conteúdos escolares.  

Os que defendem a inserção da EA de forma disciplinar afirmam que a 

transversalidade não faz parte da realidade escolar; que dessa forma a EA ganharia espaço, 

visibilidade e material específico na organização curricular; que falta preparo dos professores 

das “outras” disciplinas para tratar a temática ambiental e que esta exigiria a ação de um 

especialista (BERNARDES; PRIETO, 2010).  

Ao analisar a realidade da disciplina EA tanto na SEE de Pernambuco como no 

Município de Armação dos Búzios é possível perceber que os argumentos apontados pelos 

defensores dessa disciplina não se sustentam. A falta de conteúdos específicos, de professores 

especialistas, seu status em relação às demais disciplinas que apresentam um espaço maior na 

matriz curricular e o próprio fato da EA estar inserida como parte diversificada do currículo, 

contribui ainda mais para relegar a EA ao segundo plano. Por isso, apesar dos esforços para 



criação da disciplina, essa forma de inserção da EA não garantiu sua consolidação no espaço 

curricular, como visto nos exemplos trazidos.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma reflexão sobre o caso pernambucano, a partir do ciclo de produção da política 

curricular ajuda a ampliar a compreensão sobre a institucionalização da disciplina Educação 

Ambiental, sendo este um processo que envolve a inter-relação entre diferentes contextos de 

produção da política curricular, assim como atores, discursos e conflitos de significados. Os 

textos e programas curriculares, assim, estão sempre sujeitos à recontextualização de sentidos 

e significados sobre a educação que se quer ou que se necessita. 

No caso em estudo, embora os discursos da política curricular estadual buscassem 

lastro nos ideais de cidadania, na crítica à sociedade de consumo e na ênfase aos problemas 

ambientais locais, tal discurso não pôde garantir a manutenção da disciplina que, após quatro 

anos, não resistiu às tensões e conflitos em torno de sua legitimidade. 

 A esfera da educação ambiental é formada pela integração de diversas áreas do 

conhecimento, não é um campo estável. É muito mais fluido e por isso muito mais aberto a 

interpretações, como denotam as várias de correntes de EA (LOUREIRO,2004, 

SAUVÉ,2005). Na presente pesquisa não defendemos a disciplinarização da EA, acreditamos 

que ela deve ser tratada de forma transversal, no entanto reconhecemos as dificuldades para 

inserir a temática ambiental dessa forma.  

A organização curricular em disciplinas, a falta de orientação e formação em relação 

ao que é transversalidade, trabalho interdisciplinar e uma predominância de uma visão 

biologizada da EA dificulta a discussão das relações históricas, sociais, econômicas e culturais 

que envolvem as questões ambientais, não contribuem para o tratamento da EA de forma 

transversal como é concebida nos textos curriculares. Contudo, embora a EA não seja tratada 

da forma idealizada, é possível notar que ela tem sido inserida nas escolas, quer por ações 

propostas pelas secretarias de educação através de projetos, quer por ações desenvolvidas por 

professores das mais diferentes disciplinas, que se identificam com o discurso ambiental e 

tratam a temática em sala de aula.  

Indicamos a necessidade de pesquisas voltadas para o contexto da prática, ou seja, 

imersão na realidade escolar, para maior compreensão acerca das perspectivas e modos da EA 

ser contemplada no currículo da escola. 
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