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Educação
ambiental
é falha
no Brasil
Professores abordam mal o assunto
por falta de capacitação e de laboratórios

Ocimara Balmant

Quem não ouviu falar da
Rio+20? Por duas semanas, re-
presentantes do mundo todo
estiveram no Brasil discutin-
do soluções para problemas
como a emissão de gases po-
luentes, o desmatamento, a
carência de água potável e o
descarte de lixo, entre outros
temas cuja resolução depen-
de, fundamentalmente, da for-
mação de cidadãos conscien-
tes e comprometidos.

Mas o que as escolas têm en-
sinado sobre o assunto? Ape-
sar de haver legislação sobre
educação ambiental e mate-
riais específicos produzidos
pelo Ministério e pelas Secre-
tarias de Educação, será que o
conteúdo é trabalhado em sa-
la de aula?

Foi com essa inquietação
que a bióloga Claudia Ferrei-
ra, também professora de me-
todologia de ensino ambien-
tal, saiu a campo em escolas
públicas de São Paulo.

“Minha constatação foi de
que no papel é tudo bonito,
mas, na da sala de aula, o mate-
rial é deixado de lado. Seja pe-
la falta de habilidade e conhe-
cimento do professor, seja pe-
la infraestrutura do sistema”,
afirma a pesquisadora, que de-
fendeu sua tese de doutorado
sobre o tema neste ano na Fa-
culdade de Educação da USP.

Durante dois anos, 2009 e

2010, ela frequentou três escolas
estaduais da capital paulista:
acompanhou reuniões de plane-
jamento pedagógico, conversou
com pais, entrevistou docentes
e assistiu a aulas que dão o cená-
rio da situação.

Exemplos. Numa sala de 8.ª sé-
rie (9.º ano do ensino fundamen-
tal), a professora de geografia pe-
diu que os alunos lessem um tex-
to sobre o Fórum Social Mundial
e escrevessem sobre o tema. Em
outra escola, a docente de ciên-
cias desistiu de levar os alunos
da 5.ª série (6.º ano) ao jardim
interno da escola, apesar da reco-
mendação do material didático.
Alegou que dava muito trabalho
retirar 47 alunos da sala.

Há casos, é claro, de professo-
res que se esforçam bastante, ex-
plica a pesquisadora, mas mes-
mo assim não conseguem abor-
dar o tema de forma que instigue
os alunos. E o motivo não é o de-
sinteresse prévio dos estudan-

tes, mas o tipo de abordagem.
“A criança e o adolescente são

muito interessados, mas que-
rem atividades que façam senti-
do”, afirma Claudia. Na pesqui-
sa, ela narra o caso de uma aluna
que levou um caranguejo morto
à aula de ciências. A partir do inu-
sitado, a professora decidiu falar
sobre os crustáceos e recebeu to-
tal audiência da sala.

Infraestrutura. O caso aponta
a um outro problema frequente:
a carência de laboratórios e de
biblioteca com acervo diversifi-
cado. Sem esse aparato, dizem
os professores, eles acabam por
tratar o conteúdo de forma teóri-
ca e em salas superlotadas, que
chegam a abrigar 50 alunos.

Para mudar isso, diz a educado-
ra, é preciso, antes de tudo, que
os órgãos governamentais capa-
citem os professores e produ-
zam os materiais pedagógicos
tendo em vista as sugestões des-
ses profissionais que vivem o dia
a dia da sala de aula.

Em segundo lugar, é preciso

garantir que o tema perpasse o
conteúdo de todas as discipli-
nas, conforme prevê a lei. “O di-
retor e o coordenador pedagógi-
co não podem ignorar o tema.
Eles precisam se responsabilizar
em incluí-lo no planejamento
anual”, afirma.

Por último, o aluno deve ser
convidado para essa conversa,
para que isso faça sentida na vida
dele. O indicado é que a equipe
administrativa e de professores,
com a participação dos estudan-
tes, faça uma sondagem de situa-
ções-problemas, de necessida-
des e de interesses específicos
daquela comunidade escolar no
que se refere ao temas ambien-
tais. A partir daí, é natural que os
desafios se traduzam em ações
conscientes.

“Em uma das escolas que visi-
tei, um pai me disse: ‘Meu filho
aprendeu na aula e me ensinou
como economizar energia no ba-
nho’. É isso. Quando faz benfei-
to, a escola afeta a comunidade,
contamina todo mundo”, con-
clui a pesquisadora.

1973
Primeira menção
Criação da Secretaria Espe-
cial de Meio Ambiente para
educar “para o uso adequado
dos recursos naturais”.

1988
Dever do Estado
Constituição Federal atribui
ao Estado o dever de “promo-
ver a educação ambiental em
todos os níveis de ensino”.

1996
A LDB
A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB)
determina que o tema seja
tratado nos ensinos funda-
mental e médio.

1997
Interdisciplinaridade
Os Parâmetros Curriculares
Nacionais determinam a
educação ambiental como
ensino transversal incorpo-
rado a diferentes disciplinas.

1999
Todos os níveis
A Lei da Educação Ambien-
tal diz que o tema deve per-
mear todos os níveis e mo-
dalidades, em caráter for-
mal e não formal.

2012
Rio+20
Entre os compromissos da
conferência está o incenti-
vo para que a sustentabili-
dade seja abordada do ensi-
no básico à pós-graduação.
O conteúdo pode ser cobra-
do no Enem e no Enade.

Mais de 15%
faltam à 2ª
fase da Unesp

Aline Reskalla
BELO HORIZONTE
ESPECIAL PARA O ESTADO

A Universidade Federal de
Uberlândia (UFU) cancelou
ontem o vestibular para o se-
gundo semestre de 2012, após
comprovar que um funcioná-
rio da instituição vendeu as
provas para uma candidata ao
cursodeMedicina.Asidentida-
des de ambos estão sob sigilo.

O reitor da UFU, Alfredo Jú-
lio Neto, explicou que o vaza-
mento foi investigado graças

à denúncia do diretor de um cur-
sinho no qual a aluna estava ma-
triculada. Como ela teve acesso
às provas das duas fases – a se-
gunda estava sendo realizada
neste final de semana –, ele deci-
diu cancelar ambas as etapas.

Ao chegar para a prova, na tar-
de de ontem, muitos foram sur-
preendidos com a notícia de que
terão de refazer todo o concurso.
Houve protestos na porta da uni-
versidade, onde foi colocado às
11 horas um cartaz com o aviso
do cancelamento. Alguns estu-
dantes carregavam faixas com di-
zeres como “A UFU virou circo,
mas os vestibulandos não são pa-
lhaços”. Os manifestantes fecha-
ram duas avenidas no entorno da
instituição e a PM foi chamada.

O reitor explicou que, na vés-
pera da primeira fase, a acusada
teria apresentado várias dúvidas

que caíram nas provas. O fato
chamou a atenção da diretoria
do cursinho, que acionou o Mi-
nistério Público. Júlio Neto dis-
se que, antes da segunda etapa,
novamente ela levantou ques-
tões que foram exigidas ontem.

Como o caso já estava sendo
investigado, por volta das 22 ho-
ras de anteontem o MP convo-
cou a universidade e a Polícia Fe-
deral. Na manhã de ontem, poli-
ciais foram à casa da estudante,
que tem entre 30 e 40 anos e já
tentou vaga em Medicina em ou-
tros vestibulares. Como ela con-
fessou, vai permanecer sob cus-
tódia em sua residência. O valor
pago pelas provas não foi revela-
do. O funcionário que vazou os
testes está sendo procurado.

O reitor disse que precisará de
pelo menos 15 dias até que novas
provas sejam elaboradas.

SISU

A pesar de o tema estar ma moda, não se
faz ainda educação ambiental em esco-
la. E uma razão simples pode dar uma
primeira pista: o que pertence a todo

mundo pode não pertencer a ninguém.
Os professores e as próprias instituições têm

muita dificuldade em trabalhar os temas trans-
versais, que perpassam todas as disciplinas.
Meio ambiente, ética, mundo do trabalho, se-
xualidade pertencem a todos os professores e é
necessário um movimento bastante coeso en-

tre os educadores para que essas áreas sejam, de
fato, trabalhadas no ambiente escolar.

Opta-se, na maioria dos casos, por falar do assun-
to em datas comemorativas - como o Dia do Meio
Ambiente, do Índio ou da Árvore -, ou por meio de
iniciativas muito pontuais, como a famosa horta
ou a coleta de lixo. Quando o tema ganha as salas
de aula, faz-se apenas o que já está estabelecido,
como a produção de artesanato com material reci-
clável nas aulas de artes.

Educação ambiental é muito mais que isso. E,
para início de conversa, é preciso ter paciência e
disposição para reflexões profundas. Mas isso
acontece raramente.

As escolas acabam por andar na contramão, que-
rem coisas rápidas. Com esse pensamento, é difícil
tirar da cabeça delas que recolher os papéis joga-
dos no chão é cidadania, mas não exatamente uma
ação ambiental.

Os professores precisam receber formação e,
com base nisso, estabelecer a prática didática mais

adequada. Ler um poema sobre árvore nas aulas de
português não é educação ambiental. É preciso ir
além. Que tal propor aos alunos a elaboração de
um jornal ambiental ou uma peça publicitária?

Atividades como essas trabalham os dois conteú-
dos simultaneamente: além de pesquisar e com-
preender os temas ambientais que irão abordar,
eles aprendem a fazer entrevista, coleta de dados,
sistematização de informação e exercitam a escri-
ta correta, sucinta e coerente, entre outros apren-
dizados da Língua Portuguesa.

Depois de pronto, os produtos podem ser expos-
tos ou distribuídos e, nesse momento, cumpre um
segundo requisito inerente aos temas transver-
sais: a interface com a sociedade. Nesse caso, po-
dem ser tanto estudantes de outras turmas, como
os pais, a população da vizinhança etc.

Sem esse entendimento amplo do que seja edu-
cação ambiental, o professor se vê na berlinda de
achar que vai precisar deixar de lado o conteúdo da
disciplina para falar de meio ambiente. E não é sem

razão esse desespero. No dia a dia, ele precisa
dar espaço a um tanto de atividades. Desde a
ONG que vai falar de doenças sexualmente
transmissíveis (DST), de outra que vai falar da
dengue e de uma terceira que vai abordar a edu-
cação no trânsito. Além dos feriados, das datas
comemorativas... E a lista segue.

Para que a educação ambiental não entre nes-
sa cesta, tem de ir além dos parâmetros do
MEC, integrar de verdade a comunidade esco-
lar e ver essa apreensão de conteúdo refletida
na mudança de hábito.

Contra o desperdício, os alunos podem rece-
ber garrafinhas em lugar de copo plástico. Para
aproveitar a água da chuva, a escola poderia ter
uma cisterna. É a transversalidade dentro e fora
das paredes da sala de aula.
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É COORDENADORA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DA COMUNIDADE EDUCATIVA CEDAC

Após fraude em provas, vestibular da UFU é cancelado

EDUCAÇÃO
642 mil

CRONOLOGIA

✽

Análise: Celinha Nascimento

DIVULGAÇÃO – 18/7/2008

Sustentabilidade. Crianças e adolescentes se interessam pelo tema, mas pedem que o conteúdo seja ensinado na prática

pessoas vão concorrer a 30 mil vagas em instituições públicas de
ensino superior oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada

PREFERIDA

152 mil

Ensino é previsto
desde 1973

estudantes optaram pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a instituição que recebeu o maior número de inscrições

Tratar o assunto de
modo correto é difícil,
mas não impossível

Candidata a Medicina
comprou provas de um
funcionário; estudantes
protestaram na porta
da universidade

}

● Definição
A educação ambiental é um tema
transversal, isto é, não é para
ser trabalhado em uma disciplina
específica. O assunto deve per-
mear o currículo de tudo o que é
ensinado na escola. A definição
da forma de abordagem e das
atividades a serem feitas deve
incluir a direção, os professores e
os estudantes. / O.B.

Os candidatos às 465 vagas
nos cursos de Agronomia,
Geografia, Zootecnia e em
seis áreas de Engenharia da
Unesp fizeram, nesse fim de
semana, a 2.ª fase do vestibu-
lar de inverno da instituição.

A taxa de abstenção registra-
da ontem, segundo dia de pro-
vas, foi de 15,7%. Dentre os
10.019 candidatos convoca-
dos para a etapa, 1.576 não
compareceram para resolver
as questões da prova de códi-
gos e linguagem e fazer a reda-
ção. No sábado, 23, a absten-
ção chegou a 14,1%.

O resultado final será divul-
gado em 12 de julho, nos sites
da Unesp e da Vunesp.‘Igual o Enem.’ Alunos se revoltaram com o cancelamento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A20.




