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RESUMO

O presente trabalho apresenta a análise dos resultados de uma pesquisa sobre as práticas de Educação
Ambiental realizadas em escolas públicas recifenses próximas a um importante rio da cidade e a uma
Unidade de Conservação de Mata Atlântica. Enfocando o papel da gestão escolar na promoção da
interdisciplinaridade para o desenvolvimento de ações em Educação Ambiental, percebeu-se, através da
pesquisa, que a lógica da fragmentação dos conhecimentos ainda está fortemente presente nos discursos
dos gestores da realidade abordada. Além disso, os gestores relacionam a Educação Ambiental
exclusivamente às disciplinas de Ciências ou Biologia, não havendo um trabalho de modo transversal ao
currículo, como sugerem os documentos oficiais. Por outro lado, vimos que no discurso de alguns
professores a interdisciplinaridade já começa a se fazer presente.
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ABSTRACT

This paper presents the analysis of the results of a survey on the practices of environmental education in
public Recife schools near a major river of the city and a conservation group of the Atlantic Forest.
Focusing on the role of school management in promoting interdisciplinarity to develop actions in
Environmental Education, it was realized, through research, that the logic of fragmentation of knowledge is
still strongly present in the speeches of the managers approached reality. In addition, managers relate
solely to environmental education science disciplines or Biology, with no work so across all disciplines, as
suggested by the official documents. On the other hand, we saw that in the speech of some teachers the
interdisciplinarity already starts to put in appearence.

Key-words: Environmental Education, Interdisciplinary and School Management.

INTRODUÇÃO

O objetivo fundamental da gestão escolar consiste em promover a organização, a mobilização e a
articulação de todas as condições necessárias para a garantia e a qualificação do processo de
ensino-aprendizagem na escola. Na atual dinâmica social, fortemente influenciada por noções neoliberais,
a dinâmica escolar corre um grande risco de assumir para si uma noção de qualidade pautada em
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características presentes na lógica empresarial, priorizando a competição, a fragmentação dos processos e
desenvolvendo uma verticalização das relações e poderes. Indo de encontro a esses valores, as teorias da
gestão democrática defendem uma lógica escolar pautada na construção de relações cada vez mais
horizontais, ampliando a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, gerando
relações de coresponsabilidade a partir da interação. Esta forma de se conceber e organizar a escola
procura se distanciar dos princípios do processo produtivo. Concordamos com Zung (1984) quando afirma
que:

Longe de possuir a lógica da empresa, a organização escolar compreendida
dialeticamente não se fundamenta na racionalidade funcional, na hierarquia, na
objetividade, na impessoalidade, cujo objetivo é a exploração do trabalho
alienado. Sem desconsiderar suas características reprodutoras, a escola,
contraditoriamente, pode buscar conhecimento através da relação sujeito-objeto,
entendida como processo personalizado, que se dá entre homens independentes,
em que se busca a transformação. (p.46)

A transformação social que a escola deve buscar precisa estar alinhada às necessidades que a sociedade,
de forma geral, apresenta. Articulada, todavia, à formação crítica e cidadã dos alunos. Corroborando com
essa ideia, Hora (2009) afirma que:

A escola, como uma instituição que deve procurar a socialização do saber, da
ciência, da técnica e das artes produzidas socialmente, deve estar comprometida
politicamente e ser capaz de interpretar as carências reveladas pela sociedade,
direcionando essas necessidades em função de princípios educativos capazes de
responder às demandas sociais. (p.34)

Nesse sentido, é sabido que uma das questões que se vem discutindo com muita intensidade nos últimos
tempos é a questão ambiental e a escola precisa estar preparada para orientar e mediar o processo de
desenvolvimento nos alunos de conhecimentos, habilidades e atitudes em favor da construção de uma
relação mais harmoniosa com o seu meio. Para isso, a interdisciplinaridade pode se configurar enquanto
forte aliada da gestão para a promoção da Educação Ambiental.

Apesar das vantagens que o trabalho interdisciplinar apresenta, é sabido que sua realização no âmbito
escolar não é tarefa fácil. Principalmente em se tratando da Educação Ambiental. A orientação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais é de que essa temática seja realizada de forma transversal às
disciplinas escolares, como encontramos no trecho a seguir - (...) vê-se a importância de se incluir a
temática do Meio Ambiente como tema transversal dos currículos escolares, permeando toda prática
educacional. (BRASIL, 2001) Por conta disso, a gestão da escola precisa somar esforços para garantir que
isso de fato ocorra.

Partindo dessa perspectiva, o presente trabalho irá apresentar os resultados de uma pesquisa, que têm
como foco principal o estudo sobre as práticas de educação ambiental em escolas recifenses próximas a
uma Unidade de Conservação de Mata Atlântica, objetivando analisar nos dados coletados o papel da
gestão no que se refere ao seu compromisso com a promoção da Educação Ambiental, reconhecendo a
ação interdisciplinar como o meio mais eficaz para o desenvolvimento da educação ambiental no âmbito
escolar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A partir da revisão bibliográfica realizada, conseguimos construir algumas pontes entre as bases da
proposta de Gestão Democrática e o trabalho docente com o meio ambiente de forma interdisciplinar na
escola.

Promover a participação de professores, alunos e pais, é um passo importante para o alcance dos
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resultados pretendidos em quaisquer projetos ou atividades escolares. O gestor, pensando em promover
uma gestão mais participativa, precisa ter clara compreensão do ambiente em que está situada a escola,
instigar a participação dos pais e investir no desenvolvimento profissional dos professores, fazendo com
que eles aprimorem suas experiências de trabalho. Corroborando com essa necessidade, Luck (2007)
afirma que:

Aos responsáveis pela gestão escolar compete, portanto, promover a criação e a
sustentação de um ambiente propício à participação plena, no processo social
escolar, dos seus profissionais, de alunos e de seus pais, uma vez que se entende
que é por essa participação que os mesmos desenvolvem consciência social crítica
e sentido de cidadania (p. 20).

O entendimento do conceito de participação já pressupõe em si a ideia de desenvolvimento de trabalho
associado, de pessoas decidindo e agindo em conjunto. A democratização da gestão escolar abre espaço
para a participação mais efetiva de todos os envolvidos na educação, a fim de promover melhorias no
ensino visando, não o interesse pessoal, mas sim os interesses levantados e elegidos coletivamente.
Travassos (2004) afirma que na gestão participativa os funcionários são envolvidos no estabelecimento de
objetivos, na solução de problemas e na tomada de decisões. Pensando nessa promoção da participação
de todos, a gestão deve preocupar-se em criar estratégias de democratização de ideias e opiniões. Nesse
sentido, Luck (2007) destaca que a gestão deve:

Criar uma visão de conjunto associada a uma ação de cooperação; Promover um
clima de confiança; Valorizar as capacidades e aptidões dos participantes;
Associar esforços, quebrar arestas, eliminar divisões e integrar esforços;
Estabelecer demanda de trabalho centrada nas ideias e não em pessoas;
Desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto. (p.20).

Quando esses aspectos conseguem ser desenvolvidos com aqueles que compõem a escola, os objetivos de
ensino-aprendizagem são alcançados mais rapidamente. A participação de toda a comunidade escolar
neste ponto é importante, pois para a concretização de uma escola participativa, tudo o que é pensado e
decidido na escola deve ser construído com todos os que a compõem.

Se a linguagem for comum a todos os seus participantes, o objeto será, também, comum a todos,
podendo fazer assim uma melhor distribuição de competências realizáveis para a comunidade escolar.
Nesse sentido, um aspecto se faz determinante: a formação do gestor escolar. O nível de preparo e a
experiência daquele que desempenha essa função pode variar, e essa variação fará a diferença na
condução do processo educacional escolar e do envolvimento com a comunidade onde está situada a
escola.

Numa gestão escolar participativa o espaço da ação interdisciplinar é mais nítido, ou seja, esse tipo de
gestão favorece o desenvolvimento de projetos, atividades e outras ações que requerem a participação do
coletivo escolar.

Para se construir um ambiente interdisciplinar, os seus participantes precisam estar em conformidade, não
excluindo as divergências que, também, fazem parte do crescimento do grupo. Uma escola participativa é
construída aos poucos, cabendo a cada um fazer a sua parte, sem que seja independente. Se o estimulo
para a participação de projetos de educação ambiental na escola, for uma constante, as pessoas vão notar
que o desenvolvimento desses projetos faz bem aos que integram o ambiente escolar e à comunidade,
despertando o interesse na participação mais efetiva das pessoas.

Por fim, é importante que não percamos de vista o que os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001)
apresentam enquanto objetivo do trabalho com o meio ambiente nas escolas:

(...) oferecer meios efetivos para que cada aluno compreenda os fatos naturais e

Pág.3/7



humanos a esse respeito, desenvolva suas potencialidades e adote posturas
pessoais e comportamentos sociais que lhe permitam viver numa relação
construtiva consigo mesmo e com seu meio, colaborando para que a sociedade
seja ambientalmente sustentável e socialmente justa; protegendo, preservando
todas as manifestações de vida no planeta; e garantindo as condições para que
ela prospere em toda sua força, abundância e diversidade. (BRASIL, 2001)

METODOLOGIA

Como mencionamos no início do trabalho, o presente estudo teve origem a partir de uma pesquisa que
tem como objetivo central a investigação das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas em escolas
recifenses próximas a uma Unidade de Conservação de Mata Atlântica. Para a pesquisa, foram
selecionadas quatro escolas públicas da cidade do Recife, sendo duas estaduais e duas municipais. O
principal critério para a escolha dessas escolas foi a proximidade a um importante rio da região, o Rio
Capibaribe, e a Unidade de Conservação de Dois Irmãos. Supomos que, devido à proximidade a essa área,
as escolas teriam maior possibilidade de apresentar ações de educação ambiental.

Debruçamos-nos, logo no início das reuniões do grupo de pesquisa, sobre os principais conceitos e
documentos oficiais com os quais iríamos trabalhar através de uma revisão bibliográfica. Entramos em
contato com textos sobre metodologia da pesquisa, educação ambiental, gestão educacional, entre outros.
Os momentos de estudo se tornaram uma constante em nosso grupo de pesquisa e vem nos ajudando a
interpretar o que observamos em campo.

Pensamos coletivamente sobre quais informações a respeito das práticas de educação ambiental das
escolas seriam interessantes para pesquisa e sobre os possíveis questionamentos que faríamos aos
sujeitos que a compunham: gestores, professores, pais, mães e alunos. Construímos então, dois roteiros
para orientar a coleta das informações sobre a escola e o seu entorno, os quais denominamos de:
Diagnóstico da Instituição Escolar e Diagnóstico da Comunidade onde está situada a Escola,
respectivamente. Também construímos agendas de entrevistas para gestores, professores e responsáveis.

As questões pensadas, mesmo sem fugirem à temática principal da pesquisa, deram margem para que se
apreendessem alguns aspectos importantes da gestão escolar. Como, por exemplo, na pergunta a seguir,
direcionada aos pais e mães dos alunos: Você já participou na escola do seu filho de reuniões ou palestras
para o desenvolvimento de ações de educação ambiental A partir das respostas dadas a ela, pudemos
perceber a relação que se estabelece entre a escola e os pais e quais são e como são os momentos de
encontro estabelecidos entre ambos. E mesmo que a pergunta não mencione diretamente os processos de
gestão, as respostas dadas pelos sujeitos puderam suscitar esses elementos. Como podemos perceber na
seguinte resposta, dada por uma mãe da mesma escola da gestora acima, quando perguntada se havia
participado de alguma reunião, antes de terminar de ouvir a questão por inteiro, respondeu
afirmativamente e explicou sobre o que se tratavam essas reuniões: “sobre a criança se comportar, é
importante na sala, não responder as professoras”.

A partir dessa resposta, vimos que os momentos de encontro entre os pais e o corpo docente e
administrativo dessa escola sugerem que são utilizados para tratar de questões principalmente
comportamentais, não havendo reuniões sobre outras temáticas ou para o planejamento da escola. Esse
fator faz com que retomemos a discussão sobre a gestão participativa. Se os pais não são chamados para
fazer parte de nenhum processo decisório da escola, como vão se sentir parte da mesma

Antes de partirmos para o campo, estudamos sobre as metodologias da pesquisa e, a partir de discussões
empreendidas no grupo, decidimos que iríamos optar por uma análise qualitativa e que utilizaríamos os
seguintes instrumentos: agenda ou roteiro de entrevista (para a realização da diagnose das comunidades
e das escolas selecionadas, como também para orientar as entrevistas com gestores, professores, mães e
pais de alunos) e questionários. Para a realização dessa etapa da pesquisa participaram os sujeitos
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quantificados na tabela abaixo:

ENTREVISTAS REALIZADAS
Sujeitos Quantidade
Gestoras Quatro
Professores Seis
Pais, mães ou parentes próximos Seis

ANÁLISES E DISCUSSÕES

Antes de iniciarmos as entrevistas, sempre explicávamos de maneira breve sobre o que se tratava a
pesquisa para melhor situar os entrevistados. Por se tratar de uma pesquisa que tem como tema central a
Educação Ambiental, em todas as escolas, fomos orientados pelos gestores e professores, por diversos
momentos, a procurar um professor de ciências ou biologia. Mesmo quando ressaltávamos que, para nós,
não fazia diferença a especialidade do professor, havia uma insistência em nos direcionar para esses
professores e uma resistência dos outros professores para realizar a entrevista. Julgamos que esse
fenômeno se configura como mais uma das materializações da fragmentação no cotidiano escolar. Além
disso, como afirma Travassos (2004):

Colocar no programa a educação ambiental como tema a ser tratado de maneira
isolada e relacionando apenas com as disciplinas de biologia e geografia não é a
forma correta de abordar a educação para o meio ambiente. Essa tem que ser
praticada no dia-a-dia da escola, para que possa ser levada também para fora da
mesma e para o ambiente de cada indivíduo. (p.59)

Por mais que não houvesse uma oficialização documental de que a Educação Ambiental deveria ser tratada
pelos professores de ciências e biologia, a divisão “disciplinar” para essa temática se fez presente,
principalmente por parte da gestão.

Sobre a realização de projetos interdisciplinares, nos foi explicado que devido às diversas atribuições que
mantinham, não era possível se desenvolver tais projetos. Os depoimentos abaixo, de duas professoras de
uma mesma escola, surgiram enquanto as mesmas respondiam sobre quais necessidades da escola
poderiam ser atendidas por meio da educação ambiental. As profissionais acabaram falando de uma
dificuldade explicada pela diferença na distribuição dos projetos e atividades entre os turnos (manhã e
tarde) da escola. A primeira explica que:

(...) pela manhã vem, vêm médicos... Pessoas da reciclagem. (...) nós fizemos o
projeto da reciclagem, mas, é assim, às vezes parte muito individual de um
professor, tá entendendo Quer dizer é mais difícil.

A segunda professora reforçou a fala da colega dizendo que:

É que a tarde não tem (projetos), a gente faz sozinho. Às vezes a diretora diz:
’Olha tem tal projeto pra fazer, tem tal coisa pra fazer’.

Insistimos e perguntamos se, mesmo assim, elas desenvolviam esses projetos e elas explicaram que
tinham que desenvolver sozinhas, pois não havia tempo de desenvolver projetos em conjunto:

É que é a questão do dia-a-dia, do corre-corre do dia-a-dia. Por exemplo, nós
começamos de 1 hora... A outra turma começa de 1 e meia, lembra que já tem 30
minutos de diferença, tá entendendo

A partir dessas falas e do que foi dito ao longo de toda a entrevista, pudemos perceber que na escola em
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questão, havia uma grande diferença entre o que acontecia no turno da manhã e no da tarde. As
professoras não se conheciam e, consequentemente, não podiam conversar e trocar experiências. Havia
uma maior quantidade de projetos no turno da manhã, entre outras questões. Todos esses elementos nos
ajudam a perceber que, novamente, a noção de trabalho fragmentado ainda está muito presente. Cada
turno, turma, disciplina, fazendo “sua parte” sem se comunicar, sem dialogar entre si, quando o ideal
seria, ainda de acordo com Veiga (2003) que existisse um:

Planejamento participativo que aprofunde compromissos, estabeleça metas claras e
exequíveis e crie consciência coletiva com base nos diagnósticos: geral, das áreas,
por componente curricular, por setor escolar, por grupos de professores, por
pessoas nos grupos. (p. 51)

Em momento algum foi citada a participação da gestão para tentar solucionar aquelas questões ou para
incentivar e na promover de projetos integrados entre os turnos.

Na fala de uma terceira professora, formada em Pedagogia e com 5 (cinco) anos de profissão docente, que
respondeu positivamente ao ser perguntada sobre se já tinha desenvolvido práticas de educação ambiental
na escola, encontramos aproximações das concepções trazidas por ela com o que está previsto nos
Parâmetros Curriculares Nacionais. Ao solicitarmos que ela explicasse como se deu o desenvolvimento
dessa prática, obtivemos a seguinte resposta:

Na verdade não só em uma disciplina, mas em todas não é Principalmente em
alguns projetos, pequenos projetos com livros, com textos que eu trago, com
vídeos. (...) Não só em ciências, mas em historia, as mudanças ocorridas, em
geografia, as mudanças ocorridas na geografia do bairro, da cidade, na verdade
do mundo de maneira geral.

Essa fala nos mostra, que apesar da pouca materialização de projetos interdisciplinares de Educação
Ambiental na escola, as novas concepções estão chegando, de alguma forma, , seja através de
professores mais novos ou de projetos do governo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o objetivo enunciado no início desse trabalho, que seria realizar a análise nos dados coletados
sobre papel da gestão no que se refere ao seu compromisso com a promoção da Educação Ambiental de
maneira interdisciplinar, percebeu-se que esse papel está em mobilizar os atores presentes na realidade
escolar – professores, alunos, demais funcionários da escola e comunidade – em torno da construção de
uma gestão cada vez mais participativa, interacionista e horizontal. E essa gestão democrática está
fortemente ligada aos processos de construção de conhecimento que se estabelecem na escola. Quanto
mais democráticas forem as relações estabelecidas entre os sujeitos que compõem a escola, mais
autonomia e liberdade para a construção de seus próprios conhecimentos terão os alunos, orientados e
mediados, obviamente, pelos professores.

A partir da análise dos dados, pode-se concluir que a lógica da fragmentação dos conhecimentos ainda
está fortemente presente nos discursos dos gestores das realidades alcançadas pela pesquisa.
Relaciona-se ainda a Educação Ambiental exclusivamente às disciplinas de Ciências ou Biologia. Esses
fatores revelam que há distanciamento considerável entre o que está previsto nos documentos oficiais –
PCN’s, por exemplo – com o que está sendo posto em prática em nossas salas de aula.

Por outro lado, apesar dos discursos das professoras também denunciarem a pouca articulação da escola
como um todo – não havendo contato entre as diferentes turmas e disciplinas –, percebe-se que o
discurso da interdisciplinaridade já se faz presente nas realidades escolares. Consideramos que quando o
sujeito se apropria do discurso, a possibilidade de colocar as ideias em prática é aumentada várias vezes.
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Por fim, concluímos este trabalho reconhecendo o enriquecimento conceitual e procedimental que a
construção do mesmo nos proporcionou. O estudo sobre as teorias da gestão democrática, da
interdisciplinaridade e do trabalho com o meio ambiente, somado a pesquisa de campo, estão sendo de
grande valia para nossa formação enquanto atuais pesquisadores e, principalmente, enquanto futuros
professores.
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