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RESUMO
A Educação Ambiental, ao longo dos últimos anos, tem crescido nas escolas e as
discussões sobre os dilemas ambientais também têm se ampliado de forma
significativa. Tal fenômeno acompanha a trajetória do Colégio Pedro II desde o ano
de 1992. Este estudo teve como objetivo construir, validar e pré-testar um instrumento
de avaliação, que seja passível de ser aplicado a projetos escolares de educação
ambiental, desenvolvidos no ensino fundamental II e no ensino médio, do Colégio
Pedro II - Campus Humaitá II. Tomou como referência a Legislação que aborda a
questão da educação ambiental escolar e duas perspectivas teóricas que tratam
respectivamente de projetos de aprendizagem e da educação ambiental crítica. Foi
utilizada a abordagem centrada em especialistas, que buscou responder às seguintes
questões de estudo: (a) até que ponto o instrumento de avaliação atende às
demandas de aprendizagem na prática da Educação Ambiental? (b) até que ponto o
instrumento de avaliação atende às demandas de documentos e da Legislação que
norteiam a prática da Educação Ambiental, no Colégio Pedro II campus Humaitá II?
(c) até que ponto a perspectiva crítica se expressa na prática pedagógica dos
docentes participantes de um projeto de educação ambiental no Colégio Pedro II,
campus Humaitá II. O instrumento criado para avaliar os projetos de Educação
Ambiental foi uma Lista de Verificação, validado e pré-testado por 12 especialistas
das áreas de: avaliação, educação e educação ambiental. Foram avaliados quatro
projetos de educação ambiental, alguns deles trabalhados de forma interdisciplinar.
Entre os resultados encontrados destacam-se: (a) necessidade de alterações no
instrumento indicadas pelos especialistas em avaliação e educação ambiental, o que
foi feito antes da aplicação do pré-teste; e (b) os pré-testes revelaram que o
instrumento é adequado para avaliar projetos escolares de educação ambiental.
Concluiu-se que o instrumento é válido para ser aplicado em escolas de ensino
fundamental e médio. O instrumento revelou-se um guia de orientação a ser seguido
na elaboração de projetos escolares de educação ambiental por trazer orientações
relevantes. Entende-se que o estudo propiciou o exercício de se colocar a teoria em
prática, a partir da aplicação do instrumento e dos resultados alcançados.
Palavras-chave: Avaliação. Educação Ambiental Escolar. Projetos de Aprendizagem.
Perspectiva Crítica.

ABSTRACT
Over the past few years, environmental education has increase in schools and
discussions about environmental dilemmas has amplified significantly. Such
phenomenon follows Pedro II School’s trajectory since 1992. This study’s objective
was to construct, validate and pre-test an evaluation instrument that is capable of being
applied to environmental education projects in school. These projects are developed
in middle and high school grades in the Pedro II School, Humaitá Campus. The
legislation that addresses environmental education in school and two theoretical
perspectives, which deal respectively with learning projects and criticism of
environmental education, were taken as reference. A specialist-centered approach
was used and sought to answer the following study questions: (a) to what extent does
the evaluation instrument meet the learning demands in the environmental education
practice? (b) to what extent does the evaluation instrument meet the documental and
legislation demands that guide the environmental education practices in the Pedro II
School, Humaitá Campus? (c) to what extent is the critical perspective expressed in
the pedagogical practices of the teachers involved in an environmental education
project of the Pedro II School, Humaitá Campus. The instrument created to evaluate
the environmental education projects was a checklist validated and pre-tested by 12
specialists of the evaluation, education and environmental education fields. Four
environmental education projects were evaluated and some were analyzed in an
interdisciplinary way. Among the results found, the following stand out: (a) the need for
modifications in the instrument, indicated by the evaluation and environmental
education specialists, which was done before the pre-test application; and (b) the pretests revealed that the instrument is suitable for evaluating school projects on
environmental education. The instrument, which brings relevant orientation, proved to
be a useful guide for the development of school projects on environmental education.
The study is understood to have put the theory into practice, from the instrument
application to the results achieved.
Keywords: Evaluation. Environmental education in school. Learning projects. Critical
perspective.
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1 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA
1.1 BREVE HISTÓRICO E CONCEITOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O conceito de Educação Ambiental sempre esteve associado, de alguma
forma, ao conceito de meio ambiente e ao modo como a sociedade compreendia tal
conceito. O meio ambiente ao ser narrado, privilegiando a natureza, não se conectava
com as Ciências Sociais e os saberes locais, essenciais para a melhoria da qualidade
de vida do ser humano no planeta. Segundo Dias (2004, p. 98), “o conceito de meio
ambiente, reduzido exclusivamente aos seus aspectos naturais, não permitia apreciar
as interdependências nem a contribuição das ciências sociais e outras à compreensão
e melhoria do ambiente humano”. Para Staap (1969, apud DIAS, 2004), a Educação
Ambiental era definida como um processo que deveria objetivar a formação de
cidadãos, cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e seus problemas
associados, pudessem alertá-los e habilitá-los a solucionar os mesmos.
A década de 1970 foi extremamente importante e produtiva para a consolidação
da Educação Ambiental no mundo. A União Internacional para Conservação da
Natureza, em 1970, situou a Educação Ambiental como um processo de
reconhecimento

de

valores

e

clarificação

de

conceitos,

voltado

para

o

desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias à compreensão e apreciação
das inter-relações entre o homem, sua cultura e seu entorno biofísico.
Em 1972, a Conferência das Nações sobre o Ambiente Humano, realizada em
Estocolmo, apresentou como resultado formal a Declaração sobre o Ambiente
Humano, ou Declaração de Estocolmo, que expressa a convicção de que tanto as
gerações presentes como as futuras, tenham o direito fundamental à vida em um
ambiente sadio e não degradado (TAMANES, 1977). Ainda como resultado desta
Conferência, neste mesmo ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou um
organismo, denominado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), sediado em Nairobi, e que constitui hoje a principal autoridade global em
meio ambiente.
Em 1974, o Seminário de Educação Ambiental, concretizado em Jammi na
Finlândia, reconheceu a Educação Ambiental como educação integral e permanente

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017).
Nesta mesma década a Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO), em resposta às recomendações da Conferência de
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Estocolmo, promoveu em Belgrado, Iugoslávia, um Encontro Internacional em
Educação Ambiental (1975) onde foi criado o Programa Internacional de Educação
Ambiental, que formulou como princípio orientador: a Educação Ambiental a
necessidade dela ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e
voltada para os interesses nacionais.
Em outubro de 1975 foi escrita a Carta de Belgrado, que constitui um dos
documentos mais importantes da Educação Ambiental, gerado na década de 70.
Propõe temas que abordam a erradicação das causas básicas da pobreza como a
fome, o analfabetismo, a poluição, a exploração e dominação, os quais devem ser
tratados em conjunto. A reforma dos processos e sistemas educacionais é central para
a constatação dessa nova ética de desenvolvimento. A juventude deve receber um
novo tipo de educação que requer um produtivo relacionamento entre estudantes e
professores, entre escolas e comunidade, entre o sistema educacional e sociedade.
Finaliza com a proposta para um programa mundial de Educação Ambiental (DIAS,
2004).
Em 1977 realizou-se em Tbilisi, capital da Geórgia, a Primeira Conferência
Intergovernamental de Educação Ambiental (Conferência de Tbilisi). Elaborada pela
UNESCO em cooperação com o PNUMA, representou um marco histórico para a
evolução da Educação Ambiental. A Conferência de Tbilisi foi o ponto culminante da
primeira fase do Programa Internacional de Educação Ambiental, iniciado em 1975.
Endossada por 150 países (o Brasil não participou em caráter oficial), nela definiramse os objetivos, as características da Educação Ambiental, assim como as estratégias
pertinentes no plano nacional e internacional.

Nesta conferência, a Educação

Ambiental foi definida como um conteúdo e uma prática da educação, orientadas para
a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através de um enfoque
interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da
coletividade (DIAS, 2004).
Dias (2004), no livro Educação Ambiental: princípios e práticas, apresenta um
resumo da publicação da UNESCO sobre La Educación Ambiental: lãs grandes
Orientaciones de La Conferência de Tibilisi. Ele enumera os princípios básicos da
Educação Ambiental, segundo a Conferência de Tibilisi. Um desses princípios se
refere à constituição de um processo contínuo e permanente, através de todas as
fases de ensino formal e não formal. Segundo este autor, busca-se:
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O tratamento dos temas de forma transversal, ou seja, reunindo ações
de diferentes disciplinas, em torno de um tema. É um caminho para as
práticas disciplinares adiante. Definem-se os objetivos educacionais e
inicia-se a produção de recursos institucionais, que vão depender da
natureza das ações previstas. O passo seguinte é capacitar as escolas
(não só os professores). A escola em seguida desenvolverá os seus
projetos, em função das suas diferentes realidades. (DIAS, 2004, p.
113 – 114).

Na década de 80, algumas ações concretas foram de suma importância para a
consolidação de uma nova forma de ensinar os conteúdos ecológicos, integrando as
diversas áreas do conhecimento. Assim, em 1987, a Estratégia Internacional de Ação
no Campo da Educação Ambiental e da Formação em Educação Ambiental para o
Decênio de 90 - documento final do Congresso Internacional sobre Educação e
Formação Relativas ao Meio-ambiente, promovido em Moscou pela UNESCO,
ressaltou a importância da formação de recursos humanos nas áreas formais e não
formais da Educação Ambiental e a inclusão da dimensão ambiental nos currículos de
todos os níveis (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017).
Nesta ocasião, no Brasil, o Plenário do Conselho Federal de Educação aprovou
por unanimidade a conclusão da Câmara de Ensino a respeito do Parecer 226/87
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1987). Este Parecer considerou necessária a
inclusão da Educação Ambiental dentre os conteúdos a serem explorados nas
propostas curriculares das escolas de 1º e 2º graus, como sugeriam os Centros de
Educação Ambiental.
No ano de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL,
1988) dedicou o Capítulo VI ao Meio Ambiente e no Art. 225, Inciso VI, determinou
“[...] ao Poder Público, promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino
[...]”
Em uma publicação PNUMA/UNESCO, Meadows (1989) apresentou uma
sequência de definições sobre Educação Ambiental. Entre outras situações, esta
autora argumenta que se trata de:


aprendizagem da gerência e da melhoria das condições de relação entre a

sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável;
 preparação das pessoas para a sua vida, enquanto membros da biosfera;
 aprender a empregar novas tecnologias, aumentar a produtividade, evitar os
desastres ambientais, minorara os danos existentes, conhecer e utilizar novas
oportunidades e conseguir tomar decisões acertadas;
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 adquirir aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os
sistemas ambientais na sua totalidade;
 aprender a ver o quadro global que cerca um dado problema; sua história,
seus valores, suas percepções, além dos fatores econômicos e tecnológicos que
influenciam os processos naturais ou artificiais que o causam, sugerindo ações para
saná-lo.
Na década de 90 algumas mudanças significativas aconteceram para legitimar
a introdução da Educação Ambiental no currículo escolar.
Em 1991, a Portaria 678 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002, p. 10),
“determinou que a educação escolar deveria contemplar a Educação Ambiental,
permeando todo o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino,
antecedendo a característica transversal do tema meio ambiente”. Já a Portaria 2421
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1991) instituiu, em caráter permanente, um Grupo de
Trabalho de Educação Ambiental com o objetivo de definir, juntamente com as
Secretarias Estaduais de Educação, as metas e estratégias para a implantação da
Educação Ambiental no país e elaborar uma proposta de atuação do MEC na área da
educação formal e não formal para a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento.
A partir desta definição, surgiu o Encontro Nacional de Políticas e Metodologias
para a Educação Ambiental, promovido pelo MEC e Secretaria do Meio Ambiente,
com apoio da UNESCO e Embaixada do Canadá em Brasília, que teve a finalidade
de discutir diretrizes para a definição da Política da Educação Ambiental. Em 1992
ocorreu a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, RIO -92, no
Rio de Janeiro, que promoveu um workshop com o objetivo de socializar os resultados
das experiências nacionais e internacionais de Educação Ambiental e discutir
metodologias e currículos. Do encontro resultou a Carta Brasileira para a Educação
Ambiental (DIAS, 2004). O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992) reconheceu a Educação Ambiental
como um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as
formas de vida.
Finalmente, em 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (BRASIL, 1996), abriu-se caminho para a inclusão da Educação Ambiental
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), fazendo parte da área de Meio
Ambiente, situada como um dos temas transversais. O trabalho pedagógico foi
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centrado “no desenvolvimento de atitudes e posturas éticas e, no domínio de
procedimentos, mais do que na aprendizagem de conceitos.” (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 1998, p. 201).
Em dezembro de 2002, a Assembleia Geral das Nações Unidas, durante sua
57ª sessão, estabeleceu a Resolução n. 254, declarando 2005 como o início da
Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, depositando na UNESCO
a responsabilidade pela implementação da iniciativa (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2017). E, no ano seguinte (2003), durante a XIV Reunião do Foro de
Ministros de Meio Ambiente da América Latina e Caribe, realizada em novembro no
Panamá, é oficializado o Programa Latino-americano e Caribenho de Educação
Ambiental, que teve como principal protagonista a Venezuela, e como foro de
discussões, a série dos congressos ibero-americano de educação ambiental
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017).
Atualmente, pode-se dizer que a definição de Dias (2004, p. 100) sobre
Educação Ambiental é um marco nesse histórico aqui sumarizado. Para ele, a
Educação Ambiental é “um processo por meio do qual as pessoas apreendem como
funciona o ambiente”, vendo-se também como dependente dele, como o afetam e
como podem prover a sua sustentabilidade.

1.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COLÉGIO PEDRO II
A Educação Ambiental no Colégio Pedro II tem se constituído em um desafio
para alguns professores que buscam desenvolvê-la em sua atividade profissional.
Desde 1992, têm sido organizados alguns projetos, dos quais merecem destaque os
projetos Coleta Seletiva de Lixo; e o EcologicaMente, o primeiro compondo os
primórdios da Educação Ambiental no Colégio Pedro II e o segundo fazendo parte de
uma etapa mais atual.
 Os primórdios da Educação Ambiental no Colégio Pedro II
A Organização Não Governamental (ONG) Defensores da Terra, a partir do ano
de 1992, começou a desenvolver, na Unidade Tijuca, um projeto de coleta seletiva de
lixo, com foco em papel e lata de alumínio. O projeto consistiu em um trabalho que
contou com a participação e o envolvimento de estudantes e familiares. Em outras
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Unidades também aconteceram projetos que, resguardando as características
próprias de cada Unidade e segmento, também visavam o mesmo objetivo.
No ano de 1994 foi criado um grupo para integrar as ações que até então
vinham se realizando isoladamente. Composto por professores que realizavam os
trabalhos em cada Unidade, sob a coordenação geral da professora Norma
Burlamaqui e com apoio da direção geral da Instituição, o grupo desenvolveu,
assessorado pela referida ONG, o projeto “O Exemplo Começa na Escola –
reciclagem de lixo”, dando-lhe sentido institucional. A receptividade e o entusiasmo
alcançados pelo projeto garantiram a sua continuidade até o ano seguinte.
Em 1995, a professora Leila Moutinho Ramalho Bittencourt1 escreveu um
projeto com o objetivo de introduzir a Educação Ambiental no currículo escolar do
Colégio Pedro II com a participação de docentes e alunos, visando a consciência da
preservação global.
O projeto pretendia desenvolver um trabalho de sensibilização e envolvimento
gradativo, de tal forma que, com o decorrer do tempo e com os resultados obtidos, um
número cada vez maior de pessoas participasse. A professora Bittencourt propunha
um trabalho escolar em que as atividades propostas envolvessem as questões
ambientais, dentro de uma visão de sustentabilidade, incorporando as dimensões
sociais, econômicas, políticas, culturais, históricas e éticas, por meio de uma
abordagem global. No entanto, com a inclusão, em 1996, do tema transversal Meio
Ambiente nos PCN, o projeto da professora Bittencourt não saiu do papel em função
das mudanças que estavam ocorrendo nas políticas educacionais.

 A continuidade da Educação Ambiental no Colégio Pedro II
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) deu
margem à inclusão da Educação Ambiental nos PCN. Neste Parâmetros é proposto
que se trabalhem questões de relevância social na perspectiva transversal, apontando
a necessidade de os professores, em todas as áreas, compartilharem compromissos
para enfrentar os desafios de uma sociedade que se transforma e exige,
continuadamente dos cidadãos, a tomada de decisões em meio a uma complexidade
social crescente.

1

BITTENCOURT, Leila M. R. Projeto de Educação Ambiental. Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, 1995.
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Vale ressaltar que a perspectiva não é a de que se trate simultaneamente um
mesmo tema em todas as áreas, mas que sejam trabalhados em diferentes contextos,
em níveis crescentes de complexidade e articulados à escolha e tratamento dos
conteúdos. Esta lei inclui a Educação Ambiental como tema transversal e como parte
integrante dos currículos, para se obter uma nova postura com relação ao meio
ambiente.
Assim, em 2002, havia um espaço externo no Colégio Pedro II - Humaitá II que
estava ameaçado de se transformar em estacionamento de carros. A diretora da
Unidade à ocasião, professora Maria Helena Sampaio, preocupada com esta
possibilidade, comentou, em uma reunião de coordenadores, sobre a execução de um
projeto para aquele espaço. Como outra professora, Mônica Guimarães, tinha
participado de um evento de Educação Ambiental no Colégio Teresiano, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, no qual foi feito contato com o professor
Danilo Neto, especialista em horta escolar, surgiu a ideia de aproveitar aquele espaço
com uma horta. Desse modo, surgiu o projeto EcologicaMente, escrito por esta autora
com auxílio da professora Mônica.
Foi, então, iniciado um trabalho que durou aproximadamente 12 anos (20022014), no qual, foram trabalhados os conteúdos de forma interdisciplinar,
considerando a proposta de Educação Ambiental.
A interdisciplinaridade pode integrar-se em diversas áreas do conhecimento,
com a finalidade de favorecer o diálogo entre os diferentes saberes, estimulando uma
maior interação entre o aluno, o professor e o cotidiano. No ensino, a
interdisciplinaridade não pode ser uma “junção de conteúdos, nem uma junção de
métodos, muito menos a junção de disciplinas.” (FAZENDA, 1993, p. 64). A
interdisciplinaridade indica um novo pensar e agir, privilegiando a possibilidade de
uma vivência participativa, mediada por conhecimentos de diversas naturezas. A
interdisciplinaridade é um grande desafio para a Educação porque pretende superar
a lógica linear do currículo escolar, de forma a ultrapassar a tendência fragmentária
dos currículos a fim de construir uma percepção holística dos saberes.
Em 2005, a autora do presente estudo, após ingressar no Curso de
Especialização em Educação Ambiental, na Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro, aprofundou os estudos nesta área. Surgiu então a necessidade de se
avaliar a própria prática, com o intuito de qualificar o projeto e, consequentemente,
avaliar o que os alunos participantes percebiam a seu respeito. Nesta direção, foi
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muito relevante tomar por referência o que diz Freire (2004, p. 38): “ensinar exige
reflexão crítica sobre a prática. [...] A prática docente crítica, implicante do pensar
certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”.
E mais ainda:
[...] o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode
melhorar a próxima prática. (...) O seu “distanciamento”
epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela
“aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto
mais inteligência ganha da prática em análise maior comunicabilidade
exerce em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade.
(FREIRE, 2004, p. 39).

Ao final desse curso de especialização em Educação Ambiental, foi escrita uma
monografia que teve como título: A Avaliação Discente do Projeto de Educação
Ambiental EcologicaMente (MONTEIRO, 2007). O estudo em questão proporcionou
um feedback interessante sobre o projeto, permitindo que fossem identificados os
pontos fortes e fracos, tendo sido efetuados ajustes para a sua melhoria.
Durante a vigência do EcologicaMente foram realizadas diversas atividades
interdisciplinares, principalmente com as disciplinas: Desenho Geométrico, Artes e
Informática Educativa. Além disso, foram concretizados trabalhos específicos em
parceria com Informática Educativa, resultando em dois filmes de animação
classificados para o Festival Animamundi. O EcologicaMente encontra-se desativado,
em função de sua coordenadora ter assumido um cargo de direção.
Atualmente, estão em curso no Colégio Pedro II, campus Humaitá II, dois
projetos de Educação Ambiental: o Mercado Solidário e o Plantão Verde. Em virtude
de estarem em plena atividade desde o ano de 2014, envolvendo grande parte da
comunidade escolar, inclusive responsáveis e funcionários terceirizados, mas sem
passarem por uma avaliação, levantou-se a hipótese da necessidade de construção
de um instrumento de avaliação que pudesse avaliar esses e outros projetos de
Educação Ambiental.
Sendo a avaliação um dos princípios básicos da Educação Ambiental (BRASIL,
1999), mas também uma de suas principais lacunas, torna-se indispensável a
elaboração de um instrumento de avaliação de projetos de Educação Ambiental
escolar, que tenha por base a perspectiva educacional da Educação Ambiental Crítica,
a Pedagogia de Projetos, e leve em consideração os PCN, a LDB e o Projeto Político

20

Pedagógico do Colégio Pedro II, tendo em vista a necessidade de desenvolver “uma
compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações.”
(BRASIL, 1999).

1.3 OBJETIVO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Face ao exposto, elaborou-se o seguinte objetivo para o presente estudo:
construir, validar e pré-testar um instrumento de avaliação, que seja passível de ser
aplicado a projetos de educação ambiental escolar, desenvolvidos no ensino
fundamental II, do Colégio Pedro II – Humaitá II.
Tal objetivo se reveste de relevância pelo fato da Educação Ambiental ser uma
área relativamente nova no Colégio Pedro II; pela inexistência de um instrumento de
avaliação que seja aplicado genericamente a qualquer projeto escolar de Educação
Ambiental; e pela contribuição que pode oferecer a esta área ainda restrita no campo
da avaliação.
A Educação Ambiental tem crescido nas escolas ao longo dos anos e as
discussões sobre os dilemas ambientais também têm se ampliado de maneira
significativa, portanto torna-se necessário avaliar como a Educação Ambiental é
encaminhada a partir de projetos. Complementarmente, observam-se lacunas nos
processos de avaliação da Educação Ambiental, levando a presumir que há espaço
para a criação de um instrumento que se proponha a avaliar os projetos escolares de
Educação Ambiental com o objetivo de garantir um feedback aos seus autores.
No entanto, percebe-se a ausência de um instrumento de avaliação que julgue
a qualidade dos trabalhos executados, e se os mesmos estão de acordo com a
legislação vigente. Em função dessas dúvidas, surgem as seguintes questões
avaliativas:
1) Até que ponto o instrumento de avaliação atende às demandas de
aprendizagem na prática da Educação Ambiental?
2) Até que ponto o instrumento de avaliação atende às demandas de
documentos e da Legislação que norteiam a prática da Educação Ambiental, no
Colégio Pedro II - campus Humaitá II?
3) Até que ponto a perspectiva crítica se expressa na prática pedagógica dos
docentes participantes de um projeto de educação ambiental no Colégio Pedro II campus Humaitá II.
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2 RECORTES TEÓRICOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Neste capítulo são apresentados os principais aspectos que foram
considerados importantes para se desenvolver um estudo avaliativo sobre projetos de
educação ambiental escolar no Colégio Pedro II. Tais aspectos foram retirados dos
seguintes conteúdos: Pedagogia de Projetos de Aprendizagem; Pedagogia Ambiental
Crítica; a Educação Ambiental na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
este tema considerado nos PCN, a Política Nacional de Educação Ambiental - Lei
9.795/99 (BRASIL, 1999), e finalmente, o que diz o Projeto Político Pedagógico do
Colégio Pedro II (2002) a respeito da Educação Ambiental. Buscou-se indagar o que
estes materiais e documentos registram sobre a educação ambiental escolar, com
vistas à construção de um projeto de aprendizagem neste âmbito. O que se retirou
desse conteúdo veio a subsidiar a elaboração de um instrumento de avaliação de
projetos de educação ambiental escolar.

2.1 PROJETOS DE APRENDIZAGEM: COMO DESENVOLVÊ-LOS
O desenvolvimento de projetos escolares, baseado em princípios pedagógicos
específicos, proporciona possibilidades de se criar uma relação entre a escola e os
saberes do estudante.
A grosso modo, podemos dividir a cultura escolar em duas perspectivas: as
escolas que se fundamentam em uma cultura baseada no ensino e que têm uma
concepção epistemológica empirista, instrucionista, privilegiando o saber do
professor, fazendo do espaço educacional um local de hierarquias; e as escolas que
desenvolvem a cultura da aprendizagem, baseada em uma concepção epistemológica
interacionista-construtivista, na qual o centro do processo educacional está na
interação dos sujeitos e na capacidade de promover a construção do conhecimento
(TREIN; SCHLEMMER, 2009). Nesta primeira concepção, o estudante é visto como
‘tabula rasa’, cabendo-lhe absorver o que é ensinado; a preocupação maior é com o
produto final, o resultado, sendo valorizados os conteúdos definidos previamente pelo
professor para serem assimilados. Já na cultura da aprendizagem: “ o foco não está
mais no professor e na ordem dos conteúdos, mas nos questionamentos e
problematizações que partem dos próprios sujeitos da aprendizagem, impulsionando
a pesquisa e a busca de solução de problemas, relacionando-os com as suas
vivências.” (TREIN; SCHLEMMER, 2009, p. 4). Nesta cultura o conhecimento é
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aberto, dando ao estudante a oportunidade para pesquisar, perguntar, ir além na
construção do seu conhecimento.
O ensino por projetos pode ser entendido como um plano da escola e ̸ ou de
seus professores, que escolhem trabalhar determinados temas, a partir do consenso
obtido entre os professores. Nesse tipo de ensino, faz-se necessário o levantamento
de algumas questões para que se possa definir o objetivo do projeto a ser realizado,
sem atribuir ao estudante a chance de participar, efetivamente, da tomada de decisões
pertinente aos temas a serem abordados nos projetos. Segundo Fagundes, Sato e
Maçada (2008, p. 15) algumas indagações podem ser feitas quando se prepara um
projeto de ensino:

que vantagens apresenta a escolha dessas questões? Por que elas
são necessárias? Em que contextos? Que indicadores temos para
medir seus níveis de necessidade? A quem elas satisfazem? Ao
currículo? Aos objetivos do planejamento escolar? A uma tradição de
ensino?

Todas

as

decisões

cabem

aos

professores,

que

vão

controlar

o

desenvolvimento do projeto: “não se dá oportunidade ao aluno para qualquer escolha.
Não lhe cabe tomar decisões. Espera-se sua total submissão às regras impostas pelo
sistema.” (FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 2008, p. 16).
Já no desenvolvimento de projetos de aprendizagem favorece-se a experiência
da cooperação, a partir do momento em que se coloca em prática o exercício do
respeito mútuo, da troca de saberes. Nele, a prioridade não é a transmissão do
conteúdo, formal e descontextualizado, mas sim a apreensão de conceitos e ideias,
num processo de construção coletiva que permite o desenvolvimento de
competências de valores. Valoriza-se a capacidade de estar sempre aprendendo, de
buscar soluções que deem margem a formulação de outros problemas mais
complexos. Nesta perspectiva, “compreende o desenvolvimento continuado de novas
competências em níveis mais avançados, seja do quadro conceitual do sujeito, de
seus sistemas lógicos, seja de seus sistemas de valores e de suas condições de
tomada de consciência.” (FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 2008, p. 24).
A partir da elaboração de projetos, os docentes exercitam a reflexão crítica
sobre a sua própria prática, possibilitando a assimilação de conteúdo através de
procedimentos que despertam o interesse do estudante, estimulando-o a participar
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das atividades e a continuar aprendendo. Assim, as relações estabelecidas entre o
professor e o estudante, aí se incluindo as informações recebidas e as vivências
experimentadas, geram o conhecimento e o desenvolvimento de novas competências.
Fagundes, Sato e Maçada (2008) afirmam que a aprendizagem por projetos
está necessariamente referenciada à formulação de questões pelo autor do projeto,
ou seja, pelo sujeito que vai construir o conhecimento, pois ele não é uma tábula rasa,
posto que já pensava antes. Utilizando o seu conhecimento prévio, ele vai interagir
com seus colegas e outros atores sociais para formular o seu conhecimento
específico. Afirmam essas autoras:

um projeto para aprender vai ser gerado pelos conflitos, pelas
perturbações nesse sistema de significações, que constituem o
conhecimento particular do aprendiz. Como poderemos ter acesso a
esses sistemas? O próprio aluno não tem consciência dele.
(FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 2008, p. 16).

Daí a importância da escolha das variáveis que vão ser testadas na busca de
solução de qualquer problema, pelo próprio sujeito. E complementam:

Quando o aprendiz é desafiado a questionar, quando ele se perturba
e necessita pensar para expressar suas dúvidas, quando lhe é
permitido formular questões que tenham significação para ele,
emergindo de sua história de vida, de seus interesses, seus valores e
condições pessoais, passa a desenvolver a competência para formular
e equacionar problemas. Quem consegue formular com clareza um
problema, a ser resolvido, começa a aprender a definir as direções de
sua atividade. (FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 2008, p. 16).

Neste projeto de aprendizagem, o professor exercerá os seguintes papéis:
ativador da aprendizagem (sensibilizador), articulador da prática, orientador do projeto
e especialista, que significa: “coordenar os conhecimentos específicos de sua área de
formação, com as necessidades dos alunos de construir conhecimentos específicos.”
(FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 2008, p. 22).
Trein e Schlemmer (2009) falam que um dos aspectos que diferencia a
Pedagogia de Projetos de Aprendizagem Baseados em Problemas, de metodologias
tradicionais, é que o fato de a primeira colocar luz na aprendizagem do sujeito: é o
sujeito que aprende. E tal aprendizagem nasce das curiosidades, dúvidas,
problematizações individuais e coletivas que vão alimentar a discussão das temáticas
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a serem investigadas. Nessa dimensão deve surgir o esforço de buscar elementos
que possam responder à problemática em estudo. A construção de um projeto de
aprendizagem baseado em problemas deve ocorrer de forma colaborativa e
cooperativa entre os sujeitos envolvidos no processo. Assim, a metodologia de
projetos de aprendizagem é bastante desafiadora, uma vez que ela faz uma ruptura
com outras metodologias de cunho tradicional, favorecendo ao professor: aprender,
pesquisar e questionar.
Portanto, um projeto de aprendizagem deve ter as seguintes bases: (a)
fundamentar-se uma perspectiva interacionista-construtivista; (b) quem aprende é o
estudante; (c) a aprendizagem se dá de forma colaborativa, cooperativa
(interacionista); (d) quem decide o tema de estudo e as questões que o completam é
o estudante; (e) é o estudante quem elabora as questões de seu problema; (f) o
estudante tem de formular com clareza o seu problema para começar a trabalhar nele;
(g) dúvidas, desafios, problematizações fazem parte desta metodologia; (h) as
questões formuladas têm a ver com as histórias de vida dos aprendentes, ou seja ,
elas são extraídas do dia a dia desses sujeitos; (i) a prioridade é o desenvolvimento
coletivo de um processo de apreensão de conceitos e ideias, que permita o
desabrochar de competências de valores.
Neste sentido, o professor será um orientador e articulador da prática,
buscando sempre refletir, pesquisar para garantir aos alunos uma verdadeira
aprendizagem.

2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PERSPECTIVAS CONSERVADORA E CRÍTICA
A história da educação ambiental vem sendo percebida de várias formas, pelo
fato de seu campo de conhecimento ter sido produzido por variadas visões de
mundos. Neste sentido, há uma prevalência do conceito que define a “identidade de
Educação Ambiental baseada no estilo de vida urbano-industrial e em valores culturais
individualistas e consumistas.” (LOUREIRO, 2007, p. 67).
Quando se menciona apenas ‘educação ambiental’, pode-se não ter a noção
exata do que se pretende com sua prática. Para não se cair em uma visão
homogeneizadora, que iguala todas as práticas da Educação Ambiental, surge a
necessidade de se explicitar duas diferentes abordagens utilizadas para se construir
os caminhos da Educação Ambiental. Falar apenas ‘educação ambiental’ pode ser
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fonte de significados diversos, dando a entender que se trata de um “sinônimo de
denominações que aparecem frequentemente em textos e discursos como:
transformadora, popular, emancipatória e dialógica, e aproximando-se muitas vezes
da ecopedagogia.” (LOUREIRO, 2007, p. 67).
Assim, buscou-se apoio em dois autores: Guimarães (2004) e Loureiro (2007),
para apresentar as duas visões constitutivas da Educação Ambiental: a visão
conservadora e a perspectiva crítica.
Guimarães (2004, p. 25) fala de uma nova adjetivação para a Educação
Ambiental. Segundo este autor, não se trata de uma ressignificação do seu sentido,
derivada da evolução do seu conceito. Para ele, esta nova adjetivação é uma
“contraposição a algo existente”; ou seja, trata-se de uma superação do status quo.
Tal contraposição tem a ver com o fato de que o paradigma e os compromissos
ideológicos que sustentam a Educação Ambiental são hegemônicos na constituição
da

sociedade

atual.

E

complementa

o

autor:

esta

hegemonia

não

é

“epistemologicamente instrumentalizada, nem comprometida com o processo de
transformações significativas da realidade socioambiental, presa que é aos seus
próprios arcabouços ideológicos.” (p. 26). Assim, esta concepção se atrela ao
movimento de constituição da realidade, valorizando interesses dominantes, mais
especificamente sustentando a lógica do capital.
Pode-se dizer, então, que essa “perspectiva, ao substanciar-se nos paradigmas
constituintes/constituídos da/pela sociedade moderna, os reproduz em sua ação
educativa.” (GUIMARÃES, 2004, p. 26), não sendo, pois, capaz de superar o
cientificismo cartesiano e o antropocentrismo que dominam o pensamento humano.
Esta visão conservadora da Educação Ambiental percebe a realidade de forma
desintegrada, separando sociedade e natureza. Ela dificulta o pensamento em
conjunto, que é capaz de totalizar a complexidade. Vê o mundo partido, fragmentado,
em partes, acabando por privilegiar uma dessas partes e estabelecer uma diferença
hierarquizada que constrói a lógica da dominação e da espoliação.
A Educação Ambiental conservadora tem por base uma visão de mundo que
fragmenta a realidade, simplificando-a e reduzindo-a, o que leva a perder a riqueza e
a diversidade que existem nas relações (GUIMARÃES, 2004, p. 26). Baseada nesta
visão, a sua prática pedagógica se torna simplista, reduzida, incapaz de perceber a
complexidade da realidade que vai muito além da soma das partes. Na realidade,
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trata-se de uma prática que visa apenas o indivíduo e a transformação do seu
comportamento.
Para Guimarães (2004, p. 27) esta perspectiva conservadora “não contempla a
ideia da educação se realizar no movimento de transformação do indivíduo inserido
num processo coletivo de transformação da realidade socioambiental, como uma
totalidade dialética em sua complexidade”. Isto significa dizer que a Educação
Ambiental conservadora não consegue ver a formação/transformação do sujeito
atrelada ao movimento dialético da sociedade.
Loureiro (2007, p. 67) complementa o entendimento da Educação Ambiental
conservadora. Diz ele:

Distingue-se algumas abordagens recentes que procuram incorporar
objetivos educacionais para além da transmissão de conteúdos e da
sensibilização, [...], mas que acabam por cair em outro tipo de
reducionismo: interpretar os processos sociais unicamente a partir de
conteúdos específicos da ecologia, biologizando o que é históricosocial. A consequência é uma visão funcionalista de sociedade,
estabelecendo analogias generalizantes entre sistemas complexos e
autorregulados distintos e ignorando a função social da atividade
educativa, numa sociedade economicamente desigual e repleta de
preconceitos culturais.

Este autor alerta para o fato de a educação ambiental crítica ser muito complexa
em relação ao entendimento de conceitos como: natureza, sociedade, ser humano e
educação, o que acaba por exigir uma relação profunda entre ciências (sociais ou
naturais) e filosofia, capaz de gerar pontes e saberes transdisciplinares. E mais ainda,
fala que a “educação ambiental crítica não comporta separações entre culturanatureza, fazendo a crítica ao padrão de sociedade vigente, ao modus operandis da
educação formal, à ciência e à filosofia dominante.” (LOUREIRO, 2007, p. 68). Diz
este autor que a Educação Ambiental deve ser efetivamente autocrítica e chama
atenção para o fato de que crítica sem autocrítica “é problematizar o movimento da
vida querendo ficar de fora, sem colocar a mão na massa” (p.68).
Entende que o cerne da educação ambiental crítica é a “problematização da
realidade, de nossos valores, atitudes e comportamentos em práticas dialógicas.”
(LOUREIRO, 2007, p. 70). Neste questionar, surge o conceito conscientização,
proposto por Freire (2004), como processo de mútua aprendizagem pelo diálogo,
reflexão e ação no mundo.
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A Educação Ambiental crítica tem por base outro paradigma; portanto, as
visões de Guimarães e Loureiro não defendem uma evolução nos conceitos
hegemônicos, mas falam sim de uma contraposição. Percebem a realidade como um
movimento dialético/dialógico; nele se dá a interação de forças: conflitos, consensos,
relações de poder, em um processo totalizante. No centro desse movimento está a
complexidade. Assim, a Educação Ambiental crítica busca promover ambientes
educacionais de mobilização desses processos de intervenção na realidade e nos
problemas socioambientais, para que se possa superar as visões hegemônicas da
realidade.
Carvalho (2004, p. 20) sugere alguns pontos de reflexão para o
desenvolvimento de uma educação ambiental crítica. A intenção desta autora foi
“disparar o diálogo, convidar a pensar, discutir, compartilhar ou refutar as ideias”;
talvez alguns desses pontos possam oferecer luz no momento da construção de um
projeto de Educação Ambiental.

Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas
múltiplas dimensões: geográficas, históricas, biológicas, sociais e
subjetivas, considerando o ambiente como o conjunto das
interrelações que se estabelecem entre o mundo natural e o mundo
social, mediado por saberes locais e tradicionais, além dos saberes
científicos;
Contribuir para a transformação dos atuais padrões de uso e
distribuição dos bens ambientais em direção a formas mais
sustentáveis, justas e solidárias de vida e de relação com a natureza;
Formar uma atitude ecológica dotada de sensibilidades estéticas,
éticas e políticas, sensíveis à identificação dos problemas e conflitos
que afetam o ambiente em que vivemos;
Implicar os sujeitos da educação com a solução ou melhoria destes
problemas e conflitos através de 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, buscando articular escola com os ambientes
locais e regionais onde estão inseridas;
Construir processos de aprendizagem significativa, conectando a
experiência e os repertórios já existentes com questões e experiências
que possam gerar novos conceitos e significados para quem se abre
à aventura de compreender e se deixar surpreender pelo mundo que
o cerca;
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Situar o educador como um mediador de relações socioeducativas,
coordenador de ações, pesquisas e reflexões – escolares e/ou
comunitárias – que oportunizem novos processos de aprendizagens
sociais, individuais e institucionais.

Buscou-se adotar na construção do instrumento esta visão crítica da educação
ambiental, considerando esses subsídios na elaboração do Quadro de Categorias e
Indicadores que orienta tal construção.

2.3 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL: O QUE
RECOMENDA PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Em 1996 foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 1996), mas como esta aprovação é coetânea dos primórdios da Educação
Ambiental, existem poucas menções à Educação Ambiental em seu corpo. Há uma
referência feita no artigo 32, inciso II, segundo a qual deva ser exigida no Ensino
Fundamental, “a compreensão ambiental natural e social do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade”; e no artigo
36, § 1º, “que os currículos do ensino fundamental e médio devem abranger,
obrigatoriamente, [...] o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social
e política, especialmente do Brasil” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007).
Portanto, o que se especifica é o desenvolvimento de uma visão holística,
integrando o ambiente natural e o material, sem maiores aprofundamentos.

2.4 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: O QUE DIZEM SOBRE A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Os PCN foram elaborados com a intenção de ampliar e aprofundar um debate
educacional, envolvendo toda a comunidade escolar, com o intuito de originar uma
transformação positiva no sistema educativo brasileiro. Eles propõem que as questões
que apresentem relevância social sejam tratadas na perspectiva transversal, sendo
um compromisso partilhado com profissionais de todas as áreas, com níveis
crescentes de complexidade e articulados à escolha e tratamento dos conteúdos a
serem transmitidos. Além disso, constituem subsídio para apoiar a escola na
elaboração do seu projeto educativo, inserindo a necessidade de tratar de temas
sociais urgentes, de abrangência nacional, denominados temas transversais, a saber:
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meio ambiente, ética, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo, com
possibilidade de as escolas e/ou comunidades elegerem outros de importância
relevante para sua realidade.
Os PCN do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, no âmbito das
Ciências Naturais, indicam a necessidade de construção de uma escola voltada para
a formação de cidadãos, que amplie e aprofunde um debate educacional, envolvendo
toda a comunidade escolar. Como objetivo do ensino fundamental indicam, entre
outros, que o estudante deve “perceber-se integrante, dependente e agente
transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles,
contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente” (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 1998).
Os PCN das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, embora
tenham sido construídos de forma diferente (o do ensino fundamental dividido em
temas transversais e o do ensino médio em habilidades e competências), foram
elaborados com a intenção de servir de apoio às reflexões sobre a prática pedagógica
dos professores, de maneira a possibilitar a flexibilização e articulação dos diversos
conteúdos pedagógicos. A Educação Ambiental se faz presente nos ensinos
fundamental e médio por meio de atividades que busquem atuar de acordo com a
realidade local de cada segmento, como um novo tema, no sentido de tornar viável o
entendimento da nossa responsabilidade na modificação do meio ambiente em que
vivemos.
Segundo o MEC (1998, p. 17), os PCN, na apresentação dos temas
transversais para o terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, observa-se que o

compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente
uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade
social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e
coletiva e a afirmação do princípio da participação política. Nessa
perspectiva é que foram incorporadas como Temas Transversais as
questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da
Saúde, da Orientação Sexual e do Trabalho e Consumo (grifo da
autora).

Ao proporem uma educação voltada para a cidadania, os PCN (MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO, 1998, p. 23) se orientaram por uma base constitucional,
comprometida com: a dignidade da pessoa humana; a igualdade de direitos; a
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participação; a corresponsabilidade pela vida social, todos princípios inseridos na
Constituição Federal (BRASIL, 1988). Elegendo a cidadania como eixo articulador da
educação, a escola se coloca contra as práticas sociais que não consideram tais
princípios e compromete-se a valorizar e praticar as ações que são necessárias à
participação social efetiva.
Os PCN (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1998, p. 23) afirmam que a sociedade
é contraditória, plural e polissêmica, por ser constituída por diferentes classes e
grupos sociais, o que implica na existência de múltiplos pontos de vista. Falam
também do processo histórico e permanente de construção da sociedade, o que
permite refletir sobre a ação política dos educadores, por que a escola não muda a
sociedade, mas pode, articulando-se a um projeto democrático, contribuir para essa
transformação. Neste sentido, a escola pode desenvolver um projeto pedagógico
orientado por três grandes finalidades: “interpretar a tarefa educativa como uma
intervenção na realidade no momento presente; não tratar os valores apenas como
conceitos ideais; incluir essa perspectiva no ensino dos conteúdos das áreas de
conhecimento escolar.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1998, p. 24).
Com referência aos temas transversais, trata-se de questões sociais que
devem ser apresentadas aos estudantes para reflexão, sendo trabalhadas a partir de
uma metodologia didática que contemple sua complexidade e dinâmica. Eles devem
ter a mesma importância dos conteúdos trabalhados nas áreas convencionais, sendo
possível priorizá-los e contextualizá-los de acordo com a realidade local, dando
flexibilidade ao currículo e abertura para introduzir novas questões (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 1998, p. 25). Cabe, no entanto, destacar as quatro dimensões que
orientam a escolha dos temas transversais. São elas: urgência social (questões
graves que se apresentam como obstáculo à concretização da cidadania);
abrangência nacional (algo que aconteça em toda ou quase toda dimensão do país);
possibilidade de ensino-aprendizagem no ensino fundamental (algo que esteja de
acordo com a faixa etária dos alunos); e favorecimento da compreensão e participação
na realidade social (algo que permita aos alunos desenvolverem a capacidade de
posicionar-se, superando a indiferença e intervindo de forma responsável)
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1998, p. 26).
Por fim, este documento aborda dois conceitos: transversalidade e
interdisciplinaridade.
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No que tange à transversalidade, como se trata de questões sociais com uma
natureza diferente das áreas convencionais, constituem processos que estão sendo
vividos intensamente pela sociedade, comunidade, famílias, alunos, professores. São
debatidos em variados espaços, com a busca de soluções ou de alternativas para o
âmbito social ou pessoal. Pretende-se, então, que esses temas integrem as áreas
convencionais do currículo, “de forma a estarem presentes em todas elas,
relacionando-as às questões da atualidade e que sejam orientadores também do
convívio escolar.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1998, p. 27). “Caberá aos
professores mobilizar tais conteúdos em torno de temáticas escolhidas, de forma que
as diversas áreas não representem continentes isolados, mas digam respeito aos
diversos aspectos que compõem o exercício da cidadania.” (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 1998, p. 28).
Já a interdisciplinaridade implica na inter-relação e influência que existe entre
os diferentes conteúdos, sejam eles do currículo convencional ou dos temas
transversais. Ela questiona a visão disciplinar, compartimentada, da realidade, que
ainda é muito corriqueira nas escolas. Transversalidade e interdisciplinaridade
criticam a realidade como um conjunto de dados estáveis. Elas “apontam a
complexidade do real e a necessidade de considerar a teia de relações entre os seus
diferentes e contraditórios aspectos”.
Cabe, no entanto, salientar que a interdisciplinaridade diz respeito “a uma
abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento.” (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 1998, p. 30) e que a transversalidade refere-se, principalmente, à
dimensão didática

2.5 POLÍTICA NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O QUE
DETERMINAM
A Lei Federal n. 9.795/99 constitui um grande marco na Educação Ambiental
por instituir a Política Nacional para a Educação Ambiental (PNEA). Nela são definidos
os princípios relativos à Educação Ambiental que deverão ser seguidos em todo o
País. A lei estabelece que todos têm o direito à Educação Ambiental e a insere como
um “componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar
presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal
e não formal” (art. 2º), como tema transversal, sem constituir disciplina específica.
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Deve funcionar como uma prática integrada, envolvendo todos os professores.
Desta foram retirados alguns de seus princípios básicos e objetivos, os quais
servem de subsídio à construção de um projeto escolar de aprendizagem em
Educação Ambiental.
Os princípios são os seguintes: (a) dar um enfoque humanista, holístico,
democrático e participativo; (b) considerar o meio ambiente em sua totalidade (o
natural, o socioeconômico e o cultural), sob a visão da sustentabilidade; (c) admitir o
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade; (d) vincular ética, educação, trabalho e práticas sociais no
tratamento do tema; (e) garantir a avaliação crítica do processo educativo.
Já os objetivos selecionados foram: (a) desenvolver uma concepção integrada
de meio ambiente (múltiplas e complexas relações); (b) democratizar as informações
sobre meio ambiente; (c) fortalecer a consciência crítica sobre a problemática
ambiental; (d) contribuir para preservação do meio ambiente, valorizando a qualidade
ambiental como valor de cidadania; (e) valorizar uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios de liberdade, igualdade, solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; (f) fomentar a
integração da Educação Ambiental com ciência e tecnologia; (g) fortalecer a
cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o
futuro da humanidade.
Cabe, no entanto, esclarecer que esta Lei é a base da Resolução n. 2, de 15
de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação. Tais Diretrizes reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da Educação
Ambiental, percebendo-a como importante instrumento de estruturação da educação
no sentido de inserir valores e práticas transformadores e emancipatórios, cada vez
mais necessários, face à realidade atual.
Dessa forma pode-se dizer que a Educação Ambiental escolar no Brasil está
amparada pela legislação e deve acontecer em todas as esferas do ensino. Educar
com o viés da Educação Ambiental não é tarefa fácil, pois trata-se de um ato de
estimular mudanças nos hábitos culturais, sociais e até mesmo econômicos,
buscando um enfoque interdisciplinar, presente na Lei n. 9.795 ̸ 99.
No capítulo 1 das Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Ambiental
(BRASIL, 2012, p. 70), são definidos os princípios que norteiam a Educação
Ambiental, a partir do que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999. São eles:
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I.

totalidade como categoria de análise fundamental em formação,
análises, estudos e produção de conhecimento sobre o meio
ambiente;

II.

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o
cultural, sob o enfoque humanista, democrático e participativo;

III. pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV. vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na
garantia de continuidade dos estudos e da qualidade social da
educação;
V. articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e
transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados
pelas atuais e futuras gerações, nas dimensões locais, regionais,
nacionais e globais;
VI. respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja
coletiva, étnica, racial, social e cultural, disseminando os direitos
de existência e permanência e o valor da multiculturalidade e
plurietnicidade do país e do desenvolvimento da cidadania
planetária.

Em seu capítulo 2, as Diretrizes registram os objetivos que servem para que se
consiga atingir os princípios presentes no Capítulo I. São eles:

I.

desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em
suas múltiplas e complexas relações para fomentar novas
práticas sociais e de produção e consumo;

II.

garantir a democratização e o acesso às informações
referentes à área socioambiental;

III.

estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da
consciência crítica sobre a dimensão socioambiental;

IV.

incentivar a participação individual e coletiva, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um
valor inseparável do exercício da cidadania;

V.

estimular a cooperação entre as diversas regiões do País, em
diferentes formas de arranjos territoriais, visando à
construção de uma sociedade ambientalmente justa e
sustentável;

VI.

fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia,
visando à sustentabilidade socioambiental;

VII. fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a
solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos,
valendo-se de estratégias democráticas e da interação entre
as culturas, como fundamentos para o futuro da humanidade;
VIII. promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade
dos ecossistemas, a justiça econômica, a equidade social,
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étnica, racial e de gênero, e o diálogo para a convivência e a
paz;
IX.

promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais
formativos do País que utilizam e preservam a biodiversidade.

Assim, estamos diante de um cenário em que a legislação ampara a Educação
Ambiental como parte imprescindível para a formação de estudantes conscientes,
críticos, reflexivos e engajados nas questões do mundo que os cerca, de forma a
participarem efetivamente dos problemas sociais locais e globais.

2.6 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO COLÉGIO PEDRO II: O QUE SE
INFERE SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Segundo o Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II, publicado no ano
de 2002, e atualmente em revisão para a futura publicação de Projeto Político
Pedagógico Institucional, a tarefa de qualificar a população exige da escola a
discussão e a definição de seus pressupostos, rumos e finalidades, tendo por base a
relação indivíduo/escola/sociedade e o conceito contemporâneo de cidadania.
Neste sentido, a escola deve se voltar para a formação de um ator social crítico
e autocrítico, com princípios éticos que valorizem a dignidade e os direitos humanos,
bem como o respeito às diferenças individuais e socioculturais, que sejam capazes de
mobilizar aspirações justas, visando ao bem coletivo (COLÉGIO PEDRO II, 2002).
A escola, inserida em um contexto de mudanças contínuas, deve oferecer aos
alunos os instrumentos para uma formação global, que lhes permita atuar em um
mundo aberto a novas realidades, tornando-se capazes de utilizar o que aprenderam
como alicerce de futuras construções profissionais e individuais. Ela deve lutar para
preservar a autonomia em meio à massificação e a globalização. Assim, neste estudo
assume-se que é tarefa da escola assumir o compromisso com

a formação de cidadãos críticos, orientados para a cooperação
igualitária, ética, mais fraterna e solidária, e que saibam buscar ou
encontrar soluções para os seus problemas, os que afetam a nossa
sociedade e, numa perspectiva mais ampla, o mundo em que vivemos.
Não sendo a sociedade. (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 67).
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O Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II é coetâneo ao lançamento
da Política Nacional de Educação Ambiental, daí não ter um detalhamento sobre como
deveria se dar esta educação em seu âmbito. No entanto, como instituição que
desempenha um importante papel no cenário educacional do país, busca a
constituição de um espaço democrático, de modo a possibilitar aos seus educandos
a construção de sua identidade pessoal, de suas relações sociais e a apropriação do
saber historicamente construído.
Para tanto, o COLÉGIO PEDRO

II, pretende: a) contribuir para a

materialização dos anseios da comunidade, adequando-se à realidade do aluno, do
professor e da sociedade; b) favorecer o trabalho conjunto, abrindo maiores espaços
para as ações em equipe; c) desenvolver uma atmosfera participativa onde
professores, alunos e demais agentes educacionais discutam e aprendam
coletivamente; d) mostrar-se plenamente enquanto espaço de relações em que a
liberdade de expressão e a pluralidade de pensamento favoreçam em nossos alunos
a conquista da autonomia.
Nesse sentido, pode-se observar que o PPP do Colégio encontra-se alinhado
à ideia de educação ambiental crítica (GUIMARÃES, 2004), por buscar realizar um
movimento de transformação do indivíduo aliado à transformação da realidade
socioambiental.
Essas considerações deram o suporte para a construção de roteiro de
avaliação,

onde

prevalecem

algumas

categorias

avaliativas

desdobramentos (indicadores). É o que se explica no próximo capítulo.

com

seus
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Um estudo que pretenda realizar uma avaliação transparente, não pode deixar
de definir a priori os pontos básicos que serão tomados como referência no processo
avaliativo. É fundamental, também, que os interessados possuam conhecimento
desses pontos, para terem a base de sua avaliação. Assim, neste capítulo, apresentase o Quadro de Critérios, a abordagem avaliativa, os participantes do estudo, o
processo de criação e validação do instrumento por especialistas em avaliação e
Educação Ambiental, a indicação dos padrões de julgamento para avaliar os projetos
de aprendizagem em Educação Ambiental, e o instrumento como ficou na sua versão
final para ser pré-testado em um projeto de Educação Ambiental escolar.

3.1 A CONSTRUÇÃO DO QUADRO DE CATEGORIAS E INDICADORES
Feita uma análise no conteúdo do material expresso no capítulo 2, encontrouse as categorias avaliativas e seus indicadores, os quais passaram a integrar o
Quadro de Categorias e Indicadores. Este Quadro possibilitou extrair-se as perguntas
que iriam compor o instrumento - Listas de Verificação de projetos de educação
ambiental conduzidos no Colégio Pedro II.
Quadro 1 - Categorias e Indicadores para a avaliação
Categorias de Avaliação

Indicadores
 participação do estudante no tema de estudo e nas
questões que o completam;
 formulação do problema de estudo pelo estudante;
 uso de uma metodologia que inclua dúvidas, desafios e
problematizações;


1. Projetos de
Aprendizagem em
Educação Ambiental

relação entre os conhecimentos dados no projeto e os
saberes do estudante;

 apreensão de conceitos / ideias, em um processo de
construção coletiva proporcionando a aprendizagem de
forma colaborativa e cooperativa.
 solução de problemas, relacionando-a às vivências;
 exercício do respeito mútuo;
 interação dos estudantes com seus colegas e outros
atores sociais;
 construção do conhecimento pelo ̷ a estudante.

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias de Avaliação

2. Visão crítica da prática de
Educação Ambiental

Indicadores
 vê o problema da realidade socioambiental de forma
integrada / complexa;
 busca a mobilização dos alunos para a intervenção na
realidade e nos problemas socioambientais;
promove a autocrítica dos alunos;
 articula a escola com ambiente local / regional?
 busca a melhoria dos problemas e dos conflitos ambientais
com a vista à formação de uma cidadania ambiental?

3. Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional
(LDBEN)

 desenvolvimento de uma visão holística, relacionando o
ambiente natural e o material.
 tema transversal inserido na realidade local;

4. Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) –
Ciências Naturais (O
projeto como...)

 flexibilização do currículo, introduzindo novas questões
socioambientais;
 intervenção na realidade sociambiental local, por partes
dos estudantes.
 reflexão sobre a teia de relações existentes nos projetos
socioambientais e seus contraditórios aspectos.
 enfoque democrático e participativo;
 pluralismo de ideias;

5. Política Nacional de
Educação Ambiental (Lei n.
9.795, de 27 de abril de
1999.)

 vinculação da ética à educação, ao trabalho e às práticas
sociais;
 avaliação crítica do processo educativo;
 consciência crítica sobre a problemática socioambiental;
 defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável
da cidadania.
 garante a democratização e o acesso às informações
referentes à área socioambiental;

6. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação
Ambiental

 participação individual
responsável;

e

coletiva,

permanente

 fortalece a integração entre ciência e tecnologia, visando à
sustentabilidade socioambiental;
 promove o diálogo para a convivência e a paz.
 contribui para a materialização dos anseios
comunidade;

7. Projeto Político Pedagógico
do Colégio Pedro II

da

 adequa-se à realidade da comunidade escolar;
 favorece o trabalho
aprendizagem coletiva

conjunto,

 abre espaço para ações em equipe;
Fonte: A autora (2017).

e

desenvolvendo

a
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3.2 ABORDAGEM AVALIATIVA
O estudo fundamenta-se no entendimento de que avaliar um projeto de
educação ambiental demanda o conhecimento e a sabedoria de especialistas, que
podem acrescentar contribuições importantes para a análise de um instrumento de
avaliação. Dessa forma, a abordagem escolhida para embasar este estudo é a
‘abordagem centrada nos especialistas’, que se caracteriza, segundo Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004), pela necessidade de conhecimentos peculiares de um
profissional em sua área de atuação para julgar o objeto avaliado.
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 179), “a abordagem da
avaliação centrada em especialistas, talvez a mais antiga e a mais usada, depende
dos conhecimentos específicos de um profissional para julgar uma instituição, um
programa ou uma atividade”. Essa indicação aponta que tal abordagem destaca o
conhecimento de um especialista que aplica o seu julgamento no tocante ao tema
escolhido.
A avaliação centrada em especialistas pode ser dividida em quatro categorias,
de acordo com a estrutura de cada uma: sistemas formais e informais, ou com um ou
mais especialistas. Será considerada neste estudo, a categoria “parecer ad hoc
individual”, que na compreensão de Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004 p. 190) “é o
ubíquo parecer a respeito de uma entidade emitido por um profissional selecionado
por seus conhecimentos especializados para julgar o valor dessa entidade”. A escolha
dessa abordagem se deve ao fato de a mesma contemplar os aspectos do instrumento
a ser avaliado, além de basear-se na experiência, qualificação, destreza e
conhecimento dos especialistas.

Painéis de especialistas
Para realizar o trabalho de campo foram definidos três painéis de especialistas.
O primeiro ficou composto por três especialistas com experiência em Avaliação;
o segundo, formado por outros três especialistas com competência para avaliar o
conteúdo relativo ao desenvolvimento de projetos educacionais em Educação
Ambiental. Os especialistas em avaliação ficaram encarregados de avaliar a parte
técnica das Listas de Verificação e os especialistas em conteúdo buscaram responder
a seguinte pergunta: o instrumento concretiza as diferentes perspectivas inseridas no
quadro de categorias e indicadores.
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O terceiro painel foi formado por seis professoras do Colégio Pedro II, campus
Humaitá II, todas docentes do Ensino Fundamental II e o
̸ u Médio, responsáveis pela
realização de Projetos de Educação Ambiental neste colégio. Essas docentes
realizaram a pré-testagem das Listas de Verificação em quatro projetos de Educação
Ambiental desenvolvidos no Colégio Pedro II - Humaitá II.
Portanto, as Listas de Verificação, em sua validação, passaram por três etapas
de avaliação, sendo avaliadas, no total, por 12 especialistas.

3.3 PROCESSO DE CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO
A escolha das Listas de Verificação se deu pelo fato de permitir que sejam feitas
mais perguntas aos participantes. Como se encontrou um número significativo de
subsídios na literatura e na legislação, optou-se por aproveitar ao máximo as
categorias e indicadores levantados.

Teoricamente o instrumento lista de verificação, criado por Scriven
surgiu a partir da preocupação desse autor, em 1967, em estabelecer
critérios para a avaliação de qualquer produto educacional. Os
primeiros critérios apresentados eram muito limitados, o que levou
Scriven a construir, em 1974, uma lista (checklist) de um conjunto de
critérios destinados à avaliação de produtos educacionais por
especialistas. (LEITE, 2012, p. 106).

Ainda segundo Leite (2012, p. 104), “as listas de verificação têm sido
consideradas uma das ferramentas mais simples e práticas para a gestão de
processos e garantia da qualidade”.
A primeira versão dessas Listas foi submetida a três especialistas em Avaliação
que validaram a sua construção técnica. Ao mesmo tempo, foi também validado o seu
conteúdo por outros três especialistas em Educação Ambiental.
Foram escritas duas cartas convidando os especialistas em avaliação e em
conteúdo para a tarefa de validarem a lista (APÊNDICES A e B). Nestas cartas
explicou-se o que se esperava de cada grupo de avaliadores, indicando-se também
os valores para cada opção assinalada. Cada resposta afirmativa (Sim) valia 1 ponto,
enquanto as respostas Não e Não se aplica valiam zero. Isto significa que um projeto
que tivesse todos os itens marcados em Sim, teria um total de 33 pontos.

40

À carta convite foi acrescentado um recorte do projeto de dissertação contendo
o objetivo, as questões avaliativas e o Quadro de Categorias e Indicadores que deu
base às perguntas da Lista de Verificação. A versão inicial das Listas que foi
encaminhada aos especialistas é apresentada no Apêndice C.
Sabendo-se que seria muito difícil um projeto contemplar todos esses pontos,
estabeleceu-se os seguintes critérios de julgamento para expressar os resultados da
avaliação:
a)
b)
c)
d)

25 ou mais questões assinaladas com sim – projeto relevante;
de 18 a 24 questões marcadas com sim – projeto razoável;
de 10 a 17 questões com sim – projeto precisando de ajustes;
de 1 a 9 questões com sim – o projeto deve ser reformulado.

41

4 RESULTADOS DO ESTUDO
4.1 VALIDAÇÃO TÉCNICA DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO
A validação técnica, realizada por três especialistas em Avaliação, professores
doutores que integram o corpo docente do Mestrado Profissional da Fundação
Cesgranrio, é a seguir apresentada.

 Modificações sugeridas pelo Especialista 1 em Avaliação
 inclusão do título “ANEXO ÀS LISTAS DE VERIFICAÇÃO” para o Objetivo
do Estudo, as Questões Avaliativas e o Quadro de Critérios;
 modificação do “comando” de duas questões avaliativas de: “Em que
medida...” para: “Até que ponto...”;
 equiparação do número de Indicadores constantes no Quadro de Categorias
às Listas de Verificação que serão apresentadas aos professores participantes dos
Projetos Escolares de Educação Ambiental (especialistas que atuarão na fase de préteste).
 Modificações sugeridas pelo Especialista 2 em Avaliação
 troca no subtítulo, passando de: “Quadro de Critérios” para: “Quadro de
Categorias, Indicadores e Padrões”;
 pequenas alterações no texto referente ao item pontuação do instrumento,
além de acréscimos no texto, conforme se explicita abaixo em negrito:
“No entanto, sabendo-se que será difícil um projeto contemplar todos esses
pontos, estabeleceu-se o seguinte critério de julgamento:”
a) 25 ou mais questões assinaladas com sim – projeto relevante;
b) de 18 a 24 questões marcadas com sim – projeto razoável, podendo ser
ajustado em relação aos aspectos não contemplados;
c) de 10 a 17 questões marcadas com sim – projeto precisa de ajustes em
relação aos aspectos não contemplados;
d) de 1 a 9 questões marcadas com sim – o projeto precisa ser reformulado.”
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 Modificações sugeridas pelo Especialista 3 em Avaliação
 substituição dos itens de pontuação do instrumento e respectivos

julgamentos por um quadro de duas colunas, a primeira com os itens e pontuação e a
segunda com a avaliação/recomendação.

4.2 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO
A validação de conteúdo foi realizada por três especialistas (2 Mestres e um
Doutor) em Educação Ambiental, com mais de 10 anos de experiência na área.
 Modificações sugeridas pelo Especialista 1 em conteúdo
Categoria 1 - Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental
Indicador
1.2 O problema de estudo foi
formulado pelo estudante.
1.7 A solução do problema estava
relacionada às vivências dos alunos.

Sugestão
O problema de estudo foi formulado com o
estudante.
A capacidade de reconhecer e encaminhar os
problemas, ainda que não sejam solucionados,
relaciona-se com as vivências dos alunos

Categoria 2 - A Educação Ambiental crítica
Indicador
Sugestão
2.7 Foi praticada Acrescentar nota com a definição do que é cidadania ambiental.
pelos estudantes a (*) Cidadania ambiental: A cidadania ambiental tem por base a
cidadania ambiental. consciência de que ações locais interferem ou refletem, direta ou
indiretamente em todo o mundo; é o pensar global e atuar
localmente. (https://jus.com.br/artigos/22954/o-papel-da-cidadaniaambiental-na-efetividade-da-tutela-juridica-ao-meio-ambiente).

Categoria 3 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
Indicador
Sugestão
3.1 O projeto estimulou a percepção O projeto estimulou a percepção holística sobre
holística sobre o ambiente natural e o ambiente natural e social.
construído

 Modificações sugeridas pelo Especialista 2 em conteúdo
Categoria 1 - Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental (EA)
Indicador
1.8 Houve o exercício do respeito mútuo.

Sugestão
Foi exercitado exercício de respeito mútuo.
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Categoria 2 - A Educação Ambiental crítica
Indicador
Sugestão
2.2
Houve mobilização dos (as) Houve mobilização dos estudantes para
estudantes para a intervenção na realidade realizarem algum tipo de intervenção.
e nos problemas
2.3 Foi colocada em praticada a
transformação do indivíduo inserido no
Retirar o item por falta de clareza.
processo coletivo socioambiental.
2.4 Ocorreu o uso sustentável de bens
socioambientais.
2.7 Foi praticada pelos estudantes a
cidadania ambiental.

Retirar o item por não estar claro e ser
subjetivo.
Ocorreu a formação de uma cidadania
ambiental.

Categoria 4 - Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
Indicador
4.1 Foram inseridos temas transversais.

Sugestão
Os temas foram tratados de forma transversal.

Categoria 5 - Política Nacional de Educação Ambiental
Indicador
5.1 Foi estabelecida a participação
democrática.
5.4 Houve avaliação crítica do processo
educativo.
5.5 Foi praticada a consciência crítica
sobre a problemática socioambiental.
5.6 A preservação do meio ambiente foi o
condutor do tema central.
5.7 A defesa da qualidade ambiental
como um valor inseparável da cidadania
fez parte do processo de construção do
conhecimento.

Sugestão
Foi estabelecida a participação democrática
dos estudantes por meio de ações
pedagógicas
Estimulou-se avaliação crítica do processo
educativo.
Foi estimulada a percepção sobre a
problemática ambiental.
Retirar o item por não estar claro.

Foi estabelecida a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável da
cidadania.

Categoria 7 - Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II
Indicador
7.3 O trabalho em conjunto favoreceu o
trabalho em equipe.

Sugestão
O projeto estimulou o trabalho em equipe.

 Especialista 3 em conteúdo
Após ler a Lista de Verificação com as alterações feitas pelos dois especialistas,
considerou o documento satisfatório e não sugeriu alterações.
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Como se pode observar as sugestões foram importantes, tanto no âmbito dos
especialistas em avaliação como no plano dos especialistas em conteúdo. A maioria
delas foi aproveitada na reformulação do instrumento.
Em resumo, as modificações sugeridas nos itens 1.7, 1.8, 2.2, 2.7, 3.1, 4.1, 4.3,
5.1, 5.1, 5.4 e 7.3 foram aceitas. Os itens 2.3, 2.4, 5.6 foram eliminados.

4.3 VALIDAÇÃO EMPÍRICA DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO
Os resultados da validação empírica das listas de verificação são provenientes
de sua aplicação a projetos de Educação Ambiental desenvolvidos no Colégio Pedro
II – Humaitá II. A Tabela 1 traz esses resultados, por projeto e indicador contido nas
Listas, totalizando as respostas Sim, Não e Não se aplica, para cada indicador e para
cada projeto, segundo o julgamento dos especialistas de Educação ou Educação
Ambiental que pré-testaram o instrumento.
De um modo geral os indicadores se aplicaram às listas de verificação. As
Categorias que apresentaram mais respostas NÃO são Projetos de Aprendizagem e
PCN.
Foram respondidas sete Listas de Verificação, contendo, ao todo, 33 itens.
Levando em consideração que alguns dos quatro projetos foram pré-testados mais de
uma vez, chegou-se à realização de sete pré-testes. Obteve-se, assim, um total de
231 itens respondidos, ou seja, 33 itens multiplicados por sete pré-testes.
Os 201 itens assinalados com SIM (87,01%) não foram comentados.
Das 231 respostas, 20 foram respondidas com NÃO, o que representa 8,65 %
do total. Isto evidencia que, apesar de existirem aspectos que podem ser melhorados
em alguns projetos, a maior parte dos itens atende às demandas do instrumento e
apresenta resultado condizente com projetos relevantes.
Quanto aos 10 itens assinalados como Não Se Aplica (4,32%), uma possível
explicação pode estar relacionada ao fato de os projetos escritos não terem sido
elaborados com base em uma orientação comum, além de não terem passado por um
processo de avaliação formal. A falta de avaliação de projetos de educação ambiental
é um fato que pode dificultar o retorno desses projetos no ambiente escolar. Talvez a
pouca divulgação da legislação no que se refere à educação ambiental tenha também
contribuído para esse julgamento.
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Tabela 1 – Resultados do pré-teste das Listas de Verificação, por projeto de Educação
Ambiental realizados no Colégio Pedro II e indicador
Categoria

Projetos de
Aprendizagem
em Educação
Ambiental

Educação
Ambiental
Crítica
LDBEN
Parâmetros
Curriculares
Nacionais

Política
Nacional de
Educação
Ambiental
Diretrizes
Curriculares
Nacionais para
a Educação
Ambiental
Projeto
Político
Pedagógico
do Colégio
Pedro II
Total por
projeto

Ind
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4

1
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

2
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
N NSA
S
S
S
S
N
N
S
S
NSA NSA
S
S

Projetos
3
4
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S NSA
S
S

5
6
N
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S NSA
N
S
S
S

Total no indicador
7
Sim Não NSA
N
2
5
N
3
4
S
7
S
7
S
7
S
7
S
7
S
7
S
7
S
6
1
S
7
S
6
1
S
5
1
1
S
7
-

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

NSA
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
N
S
NSA
NSA

S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

6
6
6
4
7
7
7
7
5
7
7
4
7
4
6

1
1
3
1
3
-

1
1
3
1

7.1
7.2
7.3
7.4

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

NSA
NSA
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

6
6
7
7

-

1
1
-

Sim
Não
NSA

27
4
2

27
5
1

33
-

22
6
5

28
5
-

31
1
1

31
2
-

201
-

20
-

10

Fonte: A autora (2017).
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Uma vez validado o instrumento, buscou-se, na sua aplicação como pré-teste,
analisar as respostas assinaladas na coluna “Não”, pelo fato de ter sido solicitado aos
respondentes justificativas ou comentários no item assinalado. A intenção dessa
análise foi o aprimoramento da Lista de Verificação.
A seguir, são apresentados os itens assinalados com “Não” ou “Não se aplica”,
comentados pela autora deste estudo com o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas.

4.3.1 Mercado Solidário (I)
Foi desenvolvido pela Professora Violeta Perini, do Departamento de Biologia
e Ciências do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro.
Categoria 1 - Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental
Indicador

Sim Não

1.1 O estudante participou da
escolha do tema a ser
abordado
1.2 O problema de estudo foi
formulado
com
o/a
estudante.

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

X

O projeto já foi apresentado
aos alunos.

X

Idem.

Entende-se que a ideia inicial do projeto surgiu sem a participação dos
estudantes, com a intenção de sensibilizá-los para uma mudança de hábitos em
relação aos bens consumíveis. Os itens 1.1 e 1.2 poderão ser incluídos com uma
pequena reformulação nos objetivos gerais do projeto.
Categoria 4 - Parâmetros Curriculares Nacionais– Ciências Naturais
Indicador
4.3

Houve intervenção na
realidade por parte dos
estudantes com ações
socioambientais.

Sim Não

X

Não se
aplica

Justificativa/Comentário
Apenas ações sociais foram
desenvolvidas com a intervenção
dos alunos na realidade

Levando-se em consideração que o meio ambiente em que ocorre o projeto é
urbano a questão social fica, neste caso, atrelada à prática. O conceito de meio
ambiente como algo exclusivamente natural cria uma dicotomia entre a humanidade
e a natureza, as quais se refletem em ações locais e globais. Talvez seja uma questão
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conceitual: refletir sobre o que é o meio ambiente. Sugestão: incluir nos projetos
escolares de educação ambiental esse questionamento para que gere uma discussão
mais ampla sobre o tema.
Categoria 5 - Política Nacional de Educação Ambiental
Indicador

Sim Não

5.4 Houve avaliação crítica
do processo educativo.

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

X

Não era objetivo fazer esse tipo
de avaliação

Sabe-se que a avaliação crítica do processo educativo ocorre a partir de uma
perspectiva cada vez mais presente em documentos oficiais, desde a educação
infantil até o ensino superior. Ressalta-se a ideia de se pensar em uma avaliação do
processo educativo com base em uma dimensão voltada para a cidadania com vistas
à democracia. A palavra “crítica” parece se referir a uma atitude de discordância ou
de contestação. Talvez este conceito, que se popularizou a partir do seu sentido
etimológico (vem da palavra grega krimein, que significa “quebrar”, “destruir”), tenha
contribuído para distorcer a questão da crítica como aperfeiçoamento.
Categoria 6 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental
Indicador
O projeto garante a
democratização
e
o
acesso às informações
referentes
à
área
socioambiental.
6.3 O projeto possibilitou a
integração entre ciência e
tecnologia, visando à
sustentabilidade
socioambiental.

Sim Não

Não
se
aplica

6.1

Justificativa/Comentário
Foram
poucos
os
alunos
envolvidos e eles não levaram
esse conhecimento diretamente a
sociedade.

X

X

Cabe ressaltar, em relação ao item 6.1, que no andamento do projeto houve
uma greve seguida pelo movimento ‘Ocupação’, diminuindo, tanto o envolvimento dos
estudantes, como o quantitativo de alunos envolvidos. Já no que concerne ao item
6.3, não foi feito qualquer comentário ou justificativa por parte dessa professora.
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4.3.2 Projeto Mercado Solidário (II)
Foi desenvolvido pela Professora Maria da Conceição Leal, do Departamento
de Biologia e Ciências do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro.

Categoria 1 - Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental
Indicador

Sim Não

1.1 O estudante participou da
escolha do tema a ser
abordado
1.2 O problema de estudo foi
formulado
com
o/a
estudante.

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

X

A escola apresentou o projeto aos
alunos voluntários.

X

Idem

O projeto foi escrito por professores, considerando uma ideia que surgiu entre
as docentes envolvidas, sem levar em consideração diretamente a demanda dos
estudantes; entretanto tem como principal objetivo repensar a lógica do consumo
excessivo, o que atinge diretamente todos os envolvidos.
Categoria 4 - Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Naturais
Indicador
4.3 Houve intervenção na realidade
por parte dos estudantes com
ações socioambientais.

Sim Não
X

Não se
aplica

Justificativa/Comentário
Apenas ações sociais foram
desenvolvidas.

Se for levado em consideração que o projeto tinha como principal objetivo
repensar a lógica do consumo excessivo, e que no momento da sensibilização dos
alunos foram espalhados cartazes relacionando o excesso de consumo com a
produção de lixo e o impacto disso no meio ambiente, pode-se considerar que houve
um movimento inicial que propiciou uma conscientização de cunho socioambiental. A
etapa posterior foi o recebimento de roupas, brinquedos e objetos em bom estado que
seriam descartados no lixo. Em seguida, tal material foi trocado por alimentos não
perecíveis e material de limpeza e de higiene pessoal que foram doados a um
Educandário no Rio de Janeiro. Tais ações socioambientais representam mais do que
um conceito; são uma postura que adota, individual ou coletivamente, práticas em
benefício da sociedade e do meio ambiente, melhorando a qualidade de vida das
pessoas. Isso foi propiciado pelo projeto. Com certeza houve uma interpretação
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diferente do que é socioambiental por parte da professora que avaliou este item.
Entretanto a mesma não explicitou o porquê de considerar a ação apenas social e não
socioambiental.
Categoria 5 - Política Nacional de Educação Ambiental
Indicador
5.4 Houve avaliação crítica
do processo educativo.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa/Comentário
Não houve avaliação do projeto
junto aos alunos

X

Este item, de suma importância, não foi contemplado no projeto. Poderia ser
incluído na metodologia, pois dessa forma o projeto seria concluído exercitando a auto
avaliação dos estudantes e de suas ações.
Categoria 6 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental
Indicador
O projeto garante a
democratização
e
o
acesso às informações
referentes
à
área
socioambiental.
6.3 O projeto possibilitou a
integração entre ciência e
tecnologia, visando à
sustentabilidade
socioambiental.

Sim Não

Não
se
aplica

6.1

Justificativa/Comentário
Poucos
alunos
voluntários
envolvidos e não houve grande
integração com a comunidade
envolvida.

X

X

Neste caso, o número baixo de alunos voluntários envolvidos se deveu à
interrupção do projeto em função de uma greve, seguida de uma Ocupação, que no
total representou uma interrupção de três meses. Tal fato pode ter desmotivado os
alguns alunos. Faz-se necessário que tal item seja analisado novamente, em outra
edição do projeto, de modo que se possa tirar uma conclusão mais precisa.

4.3.3 Projeto Plantão Verde
Foi desenvolvido pela Professora Ana Cláudia Colombo, do Departamento de
Biologia e Ciências do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, que assinalou “SIM” em todos
os Indicadores de todas as categorias. Portanto o projeto atendeu a todas as
categorias e todos os itens propostos nas sete Listas de Verificação apresentadas.
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4.3.4 Projeto Dia Mundial da Água
Foi desenvolvido pela Professora Polyana Wallier, do Departamento de
Química do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro.
Categoria 1 - Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental
Indicador

Não se
aplica

Sim Não

1.1 O estudante participou da
escolha do tema a ser
abordado

Justificativa/Comentário
Foi uma proposta
professores.

X

dos

Talvez uma estratégia que pudesse ser aproveitada pela professora ao propor
o projeto em sala de aula numa próxima vez, fosse que os estudantes participassem
do desenvolvimento do tema a ser abordado.
Categoria 2 - Educação Ambiental Crítica
Indicador

Sim Não

2.4 Houve articulação da escola com
o ambiente local/regional.

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

X

Apesar de ter sido marcado que o item não se aplicava no projeto, este
indicador poderia ser repensado em função de expandir-se os horizontes dos
estudantes para questões que vão além dos muros da escola e interferem na vida da
sociedade e de todos.

Categoria 3 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Indicador
3.1 O projeto desenvolveu
uma visão holística,
sobre o ambiente natural
e o social.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

X

O
projeto
trabalhou
a
conscientização do uso da água
através de questionário.

Para se adequar à Lei de Diretrizes e Bases, lembra-se que a forma pelo qual
o projeto trabalhou o uso consciente da água possa ser complementada com outra
atividade como, por exemplo, pesquisas sobre o tema.

51

Categoria 4 - Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Naturais
Indicador

Sim Não

4.3 Houve intervenção na realidade
por parte dos estudantes com
ações socioambientais.

Não se
aplica

Justificativa/Comentário
O objetivo foi de promover a
reflexão

X

Entende-se que o projeto tenha sido departamental, sem a preocupação de
trabalhar a intervenção na realidade. O projeto foi desenvolvido há alguns anos. Se
por acaso for relançado, poderia incluir disciplinas que complementem a percepção
dos alunos envolvidos, levando-os a outros olhares em relação ao meio ambiente local
e global que os cerca.
Categoria 6 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental
Indicador
O
projeto
garante
a
democratização e o acesso às
informações referentes à área
socioambiental.
6.3 O projeto possibilitou a integração
entre ciência e tecnologia,
visando
à
sustentabilidade
socioambiental.
6.4 O diálogo para a convivência e a
paz foi desenvolvido ao longo do
projeto.

Sim

Não

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

6.1

O objetivo foi de
promover a reflexão

X

X

X

A promoção da reflexão é de suma importância e deve perpassar todas as
etapas do projeto. Entretanto, o acesso às questões que envolvem situações
socioambientais importantes, que complementam o aprendizado relacionando o
conteúdo estudado com a realidade, tornaria o pensamento mais elaborado e mais
próximo da proposta da educação ambiental crítica. Assim, os alunos estariam
percebendo a realidade ambiental de forma mais integrada e complexa.

52

Categoria 7 - Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II
Indicador

Sim Não

Não se
aplica

7.1 O projeto contribuiu para a
materialização dos anseios da
comunidade.
7.2 Houve adequação do projeto à
realidade
da
comunidade
escolar.

Justificativa/Comentário

X

X

Se tais itens não se aplicam ao projeto, pode-se concluir que ele não está de
acordo com o Projeto Político Pedagógico do Colégio. Assim, deve-se pensar em
incluir ao menos um dos tópicos do PPP, de forma que o projeto se adeque à realidade
da comunidade escolar.

4.3.5 Projeto Dia Mundial da Água (II)
Foi desenvolvido pela Professora Soraya Sabah, do Departamento de Química
do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro.
Categoria 1 - Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental
Indicador

Sim Não

1.2 O problema de estudo
foi formulado com
o/a estudante.

Não se
aplica

Justificativa/Comentário
O problema é abordado em aulas,
mas a proposta do trabalho partiu da
equipe.

X

Sendo o problema abordado em aula, provavelmente se deu com a participação
dos estudantes. Talvez fosse interessante aprofundar a discussão e elaborar o projeto
com eles.
Categoria 2 - Educação Ambiental Crítica
Indicador
2.1 Ocorreu a observação da
realidade socioambiental de
forma integrada/complexa?
2.4 Houve articulação da escola
com o ambiente
local/regional.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

X

Projeto enfocou apenas o uso
inapropriado da água e seu
desperdício.

X

O projeto foi desenvolvido
apenas no interior do campus.
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Ao enfocar o uso inapropriado da água e seu consequente desperdício, seria
interessante fazer algumas relações com fatos do cotidiano, referentes às diversas
realidades que estão próximas dos estudantes, de forma que a prática do tema fosse
observada e estudada com o viés socioambiental.
Categoria 4 - Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Naturais
Indicador

Sim Não

4.1 Foram inseridos temas
transversais.

X

4.2 O projeto foi flexibilizado
para a introdução de
novas questões
socioambientais.

X

Não
se
aplica

Justificativa/Comentário
Projeto era apenas do Departamento
de Química, não tendo sido pensado
nesse tema.
O projeto foi solicitado pelo
Departamento de Química, com o
enfoque na comemoração do Dia
Mundial da Água.

Apesar de o projeto ser do Departamento de Química, há de se trabalhar, de
alguma forma, a interdisciplinaridade. A sugestão de se incluir disciplinas que
complementem a percepção dos alunos envolvidos, com olhares ampliados em
relação ao meio ambiente local e global que os cerca, pode colaborar para a qualidade
do trabalho realizado, ficando de acordo com as Leis que preconizam a Educação
Ambiental escolar.

4.3.6 Projeto EcologicaMente
Foi desenvolvido no Laboratório de Informática Educativa. Trabalho inter e
multidisciplinar, coordenado pela Professora Polyana Wallier, do Departamento de
Química no Colégio Pedro II, Rio de Janeiro.
Categoria 1 - Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental
Indicador
1.1 O estudante participou da
escolha do tema a ser
abordado

Sim Não

Não se
aplica

X

Justificativa/Comentário
Foi
proposto
professores.

pelos

É possível que uma nova forma de sensibilização leve em consideração as
demandas dos alunos em relação ao tema exposto.
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Categoria 2 - Educação Ambiental Crítica
Indicador

Sim Não

2.3 Houve autocrítica por
parte dos (as)
estudantes.

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

X

O objetivo foi o de construir e de
acompanhar um ambiente.

A autocrítica realizada ao final do trabalho poderia sugerir futuras melhorias
individuais e coletivas.

4.3.7 Projeto EcologicaMente (II)
Projeto de Educação Ambiental Multidisciplinar desenvolvido pela Professora
de Educação Artística, Beatriz Medeiros, participante do projeto, do Departamento de
Educação Artística e Desenho Geométrico do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro.
Categoria 1 - Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental
Indicador
1.1 O estudante
participou da
escolha do tema a
ser abordado
1.2 O problema de
estudo foi formulado
com o/a estudante.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa/Comentário

X

O projeto surgiu através de proposta
interdisciplinar entre Ciências, Artes e
Desenho.

X

O problema de estudo foi a partir da
falta de educação ambiental existente.

Como o problema de estudo foi a necessidade de aprimoramento da educação
ambiental existente no colégio, pode-se dizer que o problema nasceu também dos
estudantes, apesar de ter sido sugerido pelos professores.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES
A validação técnica e de conteúdo do instrumento foi realizada por seis
especialistas (três em Educação Ambiental e três em Avaliação), que apontaram
algumas mudanças importantes para o aprimoramento do instrumento.
O pré-teste com as Listas de Verificação (validação empírica) foi realizado por
um total de seis professores que responderam ao instrumento, aplicando-o em quatro
projetos de Educação Ambiental desenvolvidos no Colégio Pedro II, Campus Humaitá
II, alguns deles interdisciplinares, e que, por essa razão, foram avaliados por mais de
um professor.
O pré-teste revelou que o instrumento é adequado para avaliar projetos
escolares de Educação Ambiental. Evidenciou também que as Listas de Verificação
atendem às necessidades dos professores que trabalham com projetos escolares de
Educação Ambiental, considerando os itens que avaliam sua conformidade com a
Legislação vigente referente à Educação Ambiental, assim como o Projeto Político
Pedagógico do Colégio Pedro II. Além do mais, confirmou-se que as Listas de
Verificação criadas possuem características que conferem qualidade técnica,
importância e praticidade ao instrumento.
Após cada Categoria analisada, o (s) indicador (es) que apresenta (m) resposta
(s) assinalada (s) como NÃO foram comentados pela autora, visando a melhoria do
projeto de acordo com o instrumento de avaliação criado. Percebe-se que alguns itens
assinalados como NÃO poderiam ser incluídos nas próximas edições dos projetos que
se submeteram às Listas de Verificação, de forma a aprimorá-los.
Uma vez que as Listas de Verificação articulam a legislação referente à
Educação Ambiental escolar com o Projeto Político Pedagógico do colégio, os ajustes
e aprimoramentos são possíveis e devem ser realizados, levando-se em consideração
o desejo dos autores dos projetos de Educação Ambiental desenvolvidos.
Apenas um projeto desenvolvido no Colégio Pedro II, Campus Humaitá II
precisa ser reformulado, mesmo apresentando relevância – foi avaliado por duas
professoras. Todos os outros projetos avaliados por meio das Listas de Verificação–
quatro projetos – que compõem o instrumento de avaliação criado atingiram
pontuação referente a projeto relevante. Mesmo assim, existem alguns itens que
podem ser modificados de forma a se adequar os projetos para que sejam
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aprimorados. Apenas uma professora assinalou SIM em todos os itens das Listas de
Verificação referentes ao projeto avaliado.
Assim, retomando as questões avaliativas deste estudo, pode-se afirmar:
(1) até que ponto o instrumento de avaliação atende às demandas de
aprendizagem na prática da Educação Ambiental? O instrumento atende à esta
Categoria selecionada no tema Projetos de Aprendizagem, embora tenha sido a
Categoria que apresentou maior número de respostas assinaladas com “NÃO”, nos
itens 1.1 e 1.2. - os quais se referem à participação do aluno na escolha do projeto e
do tema a ser trabalhado.
(2) até que ponto o instrumento de avaliação atende às demandas de
documentos e da Legislação que norteiam a prática da Educação Ambiental, no
Colégio Pedro II campus Humaitá II? Essas categorias foram as que mais obtiveram
a marcação “SIM”, portanto pode-se dizer que o instrumento atende a tais demandas.
(3) até que ponto a perspectiva crítica se expressa na prática pedagógica dos
docentes participantes de um projeto de educação ambiental no Colégio Pedro II,
campus Humaitá II. Notou-se que a perspectiva crítica se expressa na prática
pedagógica dos docentes participantes dos projetos de educação ambiental no
Colégio Pedro II, campus Humaitá II, quando se verifica que a categoria 2 - Educação
Ambiental Crítica apresenta respostas positivas na maioria dos respondentes (com
apenas uma resposta negativa e duas Não Se Aplica.
Considerando que os projetos escolares de Educação Ambiental podem ser
desenvolvidos de acordo com Projetos Políticos Pedagógicos diversos, a depender
da escola ou colégio em que for aplicado, é recomendável avaliar a necessidade de
modificação da categoria 7 - Projeto Político Pedagógico, em razão de sua subjetiva
adequação. Assim, se por ventura o instrumento em questão for utilizado em outro
colégio ou escola que não o Colégio Pedro II, sugere-se que a Categoria 7 seja
construída no próprio colégio em que será realizado o projeto ou a avaliação,
relacionando-a com as outras seis Categorias aqui consideradas.
Os itens 1.1 O estudante participou na escolha do tema a ser abordado e 1.2
O problema de estudo foi formulado com o estudante foram assinalados em cinco prétestes realizados com NÃO, sugerindo que, na maior parte dos projetos, os estudantes
não participaram da escolha do tema ou o mesmo não foi formulado pelos estudantes.
Ocorre que, algumas vezes, os projetos são sugeridos pelos professores, ou são
oriundos de diversas demandas que surgem no cotidiano escolar, para a partir daí o
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professor lançar a ideia. Neste caso, sugere-se que, ao ser proposto o projeto pelo
professor em sala de aula, seja solicitado que os estudantes participem da escolha ou
elaboração do tema.
Durante a aplicação dos pré-testes, notou-se que o instrumento de avaliação
criado pode servir também como um guia de orientação a ser seguido na elaboração
de projetos escolares de Educação Ambiental. A articulação da legislação vigente com
o PPP do colégio traz orientações relevantes para a elaboração de projetos,
destacando detalhes importantes. Tais detalhes devem ser considerados no processo
de elaboração de projetos escolares de Educação Ambiental, para garantir a
execução de ações pretendidas.
Entende-se que este estudo, além de propiciar a criação de Listas de
Verificação que servem, tanto para avaliar projetos como também para planejá-los,
possibilitou o exercício de se colocar a teoria em prática. A partir da aplicação do
instrumento e dos resultados alcançados nos pré-testes, observou-se a necessidade
de se romper com a dicotomia entre o conteúdo e a forma - entre a teoria e a prática
- no processo educacional. Deste modo, obteve-se a reflexão sobre a importância de
se avaliar a prática de projetos escolares de Educação Ambiental, na perspectiva da
educação ambiental crítica. Nesta direção, o objetivo do estudo: construir, validar e
pré-testar um instrumento de avaliação de projetos escolares de educação ambiental,
foi atingido.
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APÊNDICE A - Carta Convite aos especialistas em Avaliação

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.
Prezado(a) Senhor(a) Especialista,
O objetivo da minha dissertação para o Curso de Mestrado Profissional em
Avaliação, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade Cesgranrio, é a criação de
um instrumento de avaliação de projetos escolares de educação ambiental. O
instrumento aqui proposto poderá auxiliar os (as) professores (as) que desenvolvem
projetos de educação ambiental escolares a avaliá-los e realizar alterações que visem
à melhoria dos mesmos.
Nesta etapa do estudo, necessito da ajuda de profissionais com expertise na
área de Avaliação. Daí a solicitação para que analise os itens pertinentes à parte
técnica das Listas de Verificação, criadas a partir de um Quadro de Categorias,
Indicadores. Solicito que seja avaliado se os tópicos inseridos nas Listas de
Verificação estão relacionados ao que se preconiza nos documentos que serviram de
base para a construção do Quadro de Categorias, Indicadores e Padrões.
As Listas de Verificação contemplam as seguintes categorias: Projetos de
Aprendizagem; Educação Ambiental Crítica; Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN); os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); a
Política Nacional de Educação Ambiental; as Diretrizes Nacionais
Curriculares da Educação Ambiental; e o Projeto Político Pedagógico do
Colégio Pedro II. Cada categoria se desdobra em vários indicadores.
Em Anexo, encontram-se o Objetivo, as Questões de Estudo e o Quadro de
Categorias e Indicadores possibilitando melhor visualização do estudo avaliativo.
Desde já agradeço a disponibilidade em contribuir para a validação do
instrumento e consequente aperfeiçoamento.
Cláudia Correia do Rêgo Monteiro
Telefones para contato: (21) 98712-1642 e (21) 2536-2802
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APÊNDICE B - Carta Convite aos especialistas em Educação Ambiental

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.
Prezado(a) Senhor(a) Especialista,
O objetivo de minha dissertação para o Curso de Mestrado Profissional em
Avaliação, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade Cesgranrio, é a criação de
um instrumento de avaliação de projetos escolares de educação ambiental. O
instrumento aqui proposto poderá auxiliar os (as) professores (as) que desenvolvem
projetos de educação ambiental escolares a avaliá-los e realizar alterações que visem
à melhoria dos mesmos.
Nesta etapa do estudo, necessito da ajuda valiosa de profissionais com
expertise na área de Educação Ambiental. Daí a solicitação para que sejam
analisados os itens pertinentes ao conteúdo das Listas de Verificação, criadas a partir
de um Quadro de Categorias, Indicadores e Padrões. Solicito que seja avaliado se os
tópicos inseridos nas Listas de Verificação estão relacionados ao que se preconiza
nos documentos que serviram de base para a construção do Quadro de Categorias,
Indicadores e Padrões.
As Listas de Verificação contemplam as seguintes categorias: Projetos de
Aprendizagem; Educação Ambiental Crítica; Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN); os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); a
Política Nacional de Educação Ambiental; as Diretrizes Nacionais
Curriculares da Educação Ambiental; e o Projeto Político Pedagógico do
Colégio Pedro II. Cada categoria possui vários indicadores.
Em Anexo, encontram-se o Objetivo, as Questões de Estudo e o Quadro de
Categorias, Indicadores e Padrões, que possibilitam uma melhor visualização do
estudo avaliativo.
Desde já agradeço a disponibilidade em contribuir para a validação do
instrumento e seu consequente aperfeiçoamento.
Cláudia Correia do Rêgo Monteiro
Telefones para contato: (21) 98712-1642 e (21) 2536-2802
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APÊNDICE C - Lista de Verificação enviada aos especialistas em Educação
Ambiental e em Avaliação para Validação da Lista de
Verificação (Checklist) e Anexo com Objetivos, questões
Avaliativas e Quadros de Indicadores e Categorias
Os valores atribuídos são os seguintes:
(a) Sim = um ponto;
(b) Não e Não se aplica = zero.
Isto significa que um projeto que tenha todos os itens marcados em Sim,
somaria um total de 37 pontos. No entanto, sabendo-se que será difícil um projeto
contemplar todos esses pontos, estabeleceu-se o seguinte julgamento:
a)
b)
c)
d)

25 ou mais questões assinaladas com sim – projeto relevante;
de 18 a 24 questões marcadas com sim – projeto razoável;
de 10 a 17 questões com sim – projeto precisando de ajustes;
de 1 a 9 questões com sim – o projeto deve ser reformulado.

Solicita-se que, em caso de respostas negativas, sejam
comentários/justificativas para nos auxiliar na reestruturação da questão.

feitos

Listas de Verificação para análise de projetos escolares de EA

1. Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental (EA)
Indicador
1.1 O estudante participou da escolha do tema
a ser abordado.
1.2 O problema de estudo foi formulado pelo
estudante.
1.3 Foi desenvolvida uma metodologia que
incluía
dúvidas.
desafios
e
problematizações.
1.4 Foi estabelecida relação entre os
conhecimentos do projeto e os saberes do
estudante.
1.5 Foi desenvolvido o processo de apreensão
de conceitos / ideias como uma construção
coletiva.
1.6 Houve construção do conhecimento por
parte do (a) estudante.
1.7 A solução do problemas estava relacionada
às vivências dos alunos.
1.8 Houve o exercício do respeito mútuo.
1.9 Ocorreu a interação dos (as) estudantes
com os (as) seus (suas) colegas e outros
(as) atores sociais.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário
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2. A Educação Ambiental crítica
Indicador
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário

Ocorreu a observação da realidade
socioambiental de forma
integrada/complexa?
Houve mobilização dos (as) estudantes
para a intervenção na realidade e nos
problemas socioambientais.
Foi colocada em praticada a
transformação do indivíduo inserido no
processo coletivo socioambiental.
Ocorreu o uso sustentável de bens
socioambientais.
Houve autocrítica por parte dos (as)
estudantes.
Houve articulação da escola com o
ambiente local /regional.
Ocorreu a formação de uma cidadania
ambiental.

3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
Indicador

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário

3.1 O projeto desenvolveu uma visão
holística, sobre o ambiente natural e o
material.

4. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
Indicador
4.1 Foram inseridos temas transversais.
4.2 O projeto foi flexibilizado para a introdução
de novas questões socioambientais.
4.3 Houve intervenção na realidade por parte
dos
estudantes
com
ações
socioambientais.
4.4 Houve reflexão sobre a teia de relações
existentes no projeto e seus contraditórios
aspectos.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário
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5. Política Nacional de Educação Ambiental
Indicador

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário

5.1 Foi estabelecida a participação democrática.
5.2 O pluralismo de ideias esteve presente ao
longo do projeto.
5.3 Vinculou-se a ética à educação ambiental.
5.4 Houve avaliação crítica do processo
educativo.
5.5 Foi praticada a consciência crítica sobre a
problemática socioambiental.
5.6 A preservação do meio ambiente foi o
condutor do tema central.
5.7 A defesa da qualidade ambiental como um
valor inseparável da cidadania fez parte do
processo de construção do conhecimento.

6. Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Ambiental
Indicador

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário

6.1 O projeto garante a democratização e o
acesso às informações referentes à área
socioambiental.
6.2 Desenvolveu-se a participação individual e
coletiva dos (as) estudantes.
6.3 O projeto possibilitou a integração entre
ciência e tecnologia, visando à sustentabilidade
socioambiental.
6.4 O diálogo para a convivência e a paz foi
desenvolvido ao longo do projeto.

7. Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II
Indicador
7.1 O projeto contribuiu para a
materialização dos anseios da comunidade.
7.2 Houve adequação do projeto à
realidade da comunidade escolar.
7.3 O trabalho em conjunto favoreceu o
trabalho em equipe.
7.4
A
aprendizagem
coletiva
foi
estabelecida.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário
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ANEXO ÀS LISTAS DE VERIFICAÇÃO
 Objetivo do estudo avaliativo: Construir, validar e pré-testar um instrumento de
avaliação, que seja passível de ser aplicado por professores que desenvolvem
projetos escolares de educação ambiental no Ensino Fundamental II e Ensino Médio
do Colégio Pedro II, Campus Humaitá II.
 Questões Avaliativas:
1) Até que ponto o instrumento de avaliação atende às demandas de aprendizagem
na prática da Educação Ambiental?
2) Até que ponto o instrumento de avaliação atende às demandas de documentos e
da Legislação que norteiam a prática da Educação Ambiental, no Colégio Pedro
II campus Humaitá II?
3) Até que ponto a perspectiva crítica se expressa na prática pedagógica dos
docentes participantes de um projeto de educação ambiental no Colégio Pedro II,
campus Humaitá II.
 Quadro de Categorias e Indicadores
Categorias de Avaliação

Indicadores
 participação do estudante no tema de estudo e nas
questões que o completam;
 formulação do problema de estudo pelo estudante;
 uso de uma metodologia que inclua dúvidas, desafios e
problematizações;

1. Projetos de
Aprendizagem em
Educação Ambiental

 relação entre os conhecimentos dados no projeto e os
saberes do estudante;
 apreensão de conceitos / ideias, em um processo de
construção coletiva proporcionando a aprendizagem de
forma colaborativa e cooperativa.
 solução de problemas, relacionando-a às vivências;
 exercício do respeito mútuo;
 interação dos estudantes com seus colegas e outros
atores sociais;
 construção do conhecimento pelo ̷ a estudante.
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 vê o problema da realidade socioambiental de
forma integrada / complexa;

2. Visão crítica da prática de
Educação Ambiental

 busca a mobilização dos alunos para a
intervenção na realidade e nos problemas
socioambientais;
 promove a autocrítica dos alunos;
 articula a escola com ambiente local/regional?

3. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN)
8. Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN)
(O projeto como...)

 busca a melhoria dos problemas e dos conflitos
ambientais com a vista à formação de uma
cidadania ambiental?
 desenvolvimento de uma visão holística,
relacionando o ambiente natural e o material.
 tema transversal inserido na realidade local;
 flexibilização do currículo, introduzindo novas
questões socioambientais;
 intervenção na realidade sociambiental local,
por partes dos estudantes.

9. Política Nacional de Educação
Ambiental (Lei n. 9.795, de 27 de
abril de 1999.)

 reflexão sobre a teia de relações existentes nos
projetos socioambientais e seus contraditórios
aspectos.
 enfoque democrático e participativo;
 pluralismo de ideias;
 vinculação da ética à educação, ao trabalho e
às práticas sociais;
 avaliação crítica do processo educativo;


consciência crítica sobre a problemática
socioambiental;

 defesa da qualidade ambiental como um valor
inseparável da cidadania.
garante a democratização e o acesso às
informações referentes à área socioambiental;
10.Diretrizes Nacionais Curriculares
da Educação Ambiental

 participação individual e coletiva, permanente e
responsável;
 fortalece a integração entre ciência e tecnologia,
visando à sustentabilidade socioambiental;
promove o diálogo para a convivência e a paz.
 contribui para a materialização dos anseios da
comunidade;

11.Projeto Político Pedagógico do
Colégio Pedro II

 adequa-se à realidade da comunidade escolar;
 favorece o trabalho conjunto, desenvolvendo a
aprendizagem coletiva
 abre espaço para ações em equipe;
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APÊNDICE D - Listas de Verificação após modificações sugeridas pelos
especialistas em EA e em Avaliação e encaminhada aos
professores especialista que realizaram os pré-testes
Listas de Verificação após as alterações

1.Categoria: Projetos de Aprendizagem em Educação Ambiental (EA)
Indicador

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário

1.1 O estudante participou da escolha do tema a ser
abordado
1.2 O problema de estudo foi formulado com o ̷ a
estudante.
1.3 Foi desenvolvida uma metodologia que incluía
dúvidas. desafios e problematizações.
1.4
Foi
estabelecida
relação
entre
os
conhecimentos do projeto e os saberes do
estudante.
1.5 Foi desenvolvido o processo de apreensão de
conceitos / ideias como uma construção coletiva.
1.6 Houve construção do conhecimento por parte
do (a) estudante.
1.7 A capacidade de reconhecer e encaminhar os
problemas, ainda que não sejam solucionados,
relaciona-se com as vivências dos alunos.
1.8 Houve o exercício do respeito mútuo.
1.9 Ocorreu a interação dos (as) estudantes com os
(as) seus (suas) colegas e outros (as) atores
sociais.

2. Categoria: Educação Ambiental Crítica
Indicador

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário

2.1 Ocorreu a observação da realidade
socioambiental de forma integrada/complexa?
2.2 Houve mobilização dos (as) estudantes
para a intervenção na realidade e nos
problemas socioambientais.
2.3 Houve autocrítica por parte dos (as)
estudantes.
2.4 Houve articulação da escola com o
ambiente local /regional.
2.5 Ocorreu a formação de uma cidadania
ambiental.(*)
(*) Cidadania ambiental: A cidadania ambiental tem por base a consciência de que ações
locais interferem ou refletem, direta ou indiretamente em todo o mundo, é o pensar global e
atuar
localmente.
(https://jus.com.br/artigos/22954/o-papel-da-cidadania-ambiental-naefetividade-da-tutela-juridica-ao-meio-ambiente).
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3. Categoria: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
Indicador

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário

3.1 O projeto desenvolveu uma visão
holística, sobre o ambiente natural e o
social.

4.Categoria: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
Indicador

Sim

Não

Não se
aplica

Justificativa C
̸ om
entário

4.1 Foram inseridos temas transversais.
4.2 O projeto foi flexibilizado para a
introdução de novas questões
socioambientais.
4.3 Houve intervenção na realidade por
parte dos estudantes com ações
socioambientais.
4.4 Houve reflexão sobre a teia de
relações existentes no projeto e seus
contraditórios aspectos.

5. Categoria: Política Nacional de Educação Ambiental
Indicador

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário

5.1 Foi estabelecida a participação democrática.
5.2 O pluralismo de ideias esteve presente ao
longo do projeto.
5.3 Vinculou-se a ética à educação ambiental.
5.4
Houve avaliação crítica do processo
educativo.
5.5 Foi praticada a consciência crítica sobre a
problemática socioambiental.
5.6 A defesa da qualidade ambiental como um
valor inseparável da cidadania fez parte do
processo de construção do conhecimento.

6. Categoria: Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Ambiental
Indicador
6.1 O projeto garante a democratização e o
acesso às informações referentes à área
socioambiental.
6.2 Desenvolveu-se a participação individual
e coletiva dos (as) estudantes.
6.3 O projeto possibilitou a integração entre
ciência e tecnologia, visando à
sustentabilidade socioambiental.
6.4 O diálogo para a convivência e a paz foi
desenvolvido ao longo do projeto.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário
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7. Categoria: Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II
Indicador
7.1 O projeto contribuiu para a
materialização dos anseios da comunidade.
7.2 Houve adequação do projeto à
realidade da comunidade escolar.
7.3 O trabalho em conjunto favoreceu o
trabalho em equipe.
7.4
A
aprendizagem
coletiva
foi
estabelecida.

Sim Não

Não se
aplica

Justificativa ̸
Comentário
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APÊNDICE E – Carta aos professores especialistas que realizaram os prétestes nos projetos de EA

Prezado(a) Senhor(a) Especialista,
Solicito que julgue se os itens inseridos nas Listas de Verificação para avaliar
se os Projetos Escolares de Educação Ambiental desenvolvidos pelos srs. e sras
estão relacionados ao preconizado nos documentos que serviram de base para
compor o Quadro de Categorias e Indicadores que serviu de base para a construção
do presente instrumento avaliativo.
Em caso de respostas negativas, por favor, acrescente
comentários/justificativas para auxiliar na reestruturação do item.

Cláudia Correia do Rêgo Monteiro
Telefones para contato: (21) 98712-1642 e (21) 2536-2802

seus

