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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PAMPULHA: ENTRE O DISCURSO 
E A PRÁTICA 

 
 

VANIA MINTZ1

 
 

As implicações ambientais decorrentes da implementação do modelo produtivista da 

modernidade ganharam destaque ao longo do século XX. A abordagem desses problemas 

vem ocorrendo nas variadas instâncias da sociedade, que em sua maioria, destacam a 

importância da implementação da Educação Ambiental (EA). Portanto, faz-se necessária a 

abordagem do que vem sendo denominado como Educação Ambiental, assim como uma 

análise do seu alcance. 

O presente estudo de caso busca estabelecer um paralelo entre as “promessas” dos 

discursos institucionais da Educação Ambiental e as limitações de sua prática. 

A questão ambiental 

Nas últimas décadas do século XX iniciou-se um debate em torno da necessidade de 

se repensar a relação que o homem vem estabelecendo com o meio ambiente, com vistas a 

um esgotamento dos recursos do planeta. O discurso hegemônico relativo à questão 

ambiental parte do pressuposto de que a apropriação e o controle da natureza são 

condições necessárias à sobrevivência da humanidade e que, para o enfrentamento desse 

problema que se anuncia, o desenvolvimento da técnica seria uma saída. Portanto, o 

desafio que se coloca é a minoração das conseqüências danosas decorrentes da 

transformação exaustiva dos recursos da natureza, como condição de continuidade da 

sociedade dentro dos padrões civilizatórios atuais. 

O debate em torno do problema ambiental traz como pano de fundo a 

sustentabilidade, conceito que vem sendo utilizado em larga escala como sendo a única 

possibilidade de conciliação entre a manutenção do desenvolvimento econômico mundial e 

a continuidade das condições de vida no planeta. 

A partir do Relatório Meadows, realizado na década de 60 a pedido do Clube de 

Roma2, iniciou-se o debate em torno da inviabilidade da manutenção do padrão de 

desenvolvimento da economia global devido às limitações dos recursos da natureza, 

                                                 
1 O presente trabalho é baseado na dissertação de mestrado defendida em agosto de 2004 junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMG, realizada sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio 
Merêncio Martins. Instituto de Geociências – UFMG  
vaniam@thermjet.com.br 
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estabelecendo o conflito entre a necessidade de crescimento econômico (base da 

reprodução do capital), e a necessidade de limitação desse crescimento (condição para a 

sustentabilidade do planeta). 

Elmar Altvater (1995) ultrapassa as teses do Clube de Roma e aponta para a 

inviabilidade desse modelo econômico devido, principalmente à produção de rejeitos, 

processo inevitável do modelo de produção e consumo vigentes. 

Como contraponto às visões catastrofistas estão os teóricos que acreditam na 

potencialidade da humanidade em elaborar alternativas através do desenvolvimento de 

novas tecnologias passíveis de um melhor aproveitamento das potencialidades das matérias 

primas e com menos potencial poluidor. 

 O debate institucional imprimiu à problemática ambiental um caráter global. Dessa 

forma, desde os anos 1970 vem sendo realizadas diversas conferências internacionais 

visando a consolidação de princípios para a elaboração de um modelo de desenvolvimento 

com vistas à sustentabilidade. 

 Em 1992 aconteceu no Rio de Janeiro a II Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (II CNUMAD ou Rio-92), cujas repercussões atestam as 

diferenças existentes entre os países no que tange aos seus interesses, seus diferentes 

níveis de desenvolvimento e de apropriação dos recursos naturais etc. Segundo Egon 

Becker (1995), durante a Rio-92: 

... ficou evidente que os vínculos tático e temático entre meio ambiente e 

desenvolvimento não acarretam necessariamente uma nova concepção de 

desenvolvimento, mas que em função deles surge uma nova orientação no 

conflito norte-sul: os campos antes separados da política ambiental 

internacional, de um lado, e a política de desenvolvimento, de outro, foram 

unidos num mesmo discurso relacionado simbolicamente com o poder político. 

O que o Club of Rome considera como estratégia de solução mundial 

transformou-se na conferência num cálculo puramente tático-político, com seu 

jogo de interesses, coalizões e partidarismos, prevendo equilíbrio entre 

interesses econômicos e políticos e as estratégias de participação. (BECKER, 

1995:224) 

                                                                                                                                                         
2 Em 1968, cientistas, pedagogos, industriais, economistas, funcionários públicos, humanistas, entre 
outros, encontraram-se na Itália, a convite do empresário Arillio Perccei, para debater a crise atual e 
futura da Humanidade. Desse encontro formou-se o Clube de Roma. 
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A origem do problema está nas contradições internas do sistema de reprodução 

ampliada do capital. Portanto, a abordagem do problema ambiental não pode prescindir de 

um estudo das relações nas quais se estrutura o sistema capitalista. 

O sociólogo francês Alain Bihr (1998), em publicação de 1991, insere a discussão do 

problema ambiental no âmbito do movimento operário europeu, na qual tece argumentos 

que demonstram o vínculo existente entre a crise ecológica e a “subordinação da natureza 

(assim como da sociedade) aos imperativos da reprodução do capital” (BIHR, 1998:126). 

Henri Lefebvre (2003), em publicação de 1972, discute a função da “abundância” e 

da “raridade” na relação mercantil que o capitalismo estabelece ao se apropriar da natureza. 

Segundo esse autor, os bens abundantes “são usados sem que tenham valor de troca ou 

valor de uso, no sentido estrito do termo: a água, o ar, a luz, o espaço” (LEFEBVRE, 

2003:87). No entanto, 

... os bens anteriormente abundantes tornam-se raros. Desigualmente, é claro. 

A água, por exemplo. Em muitos lugares é preciso racioná-la [...]. Nos nossos 

países, a água rapidamente se transforma num produto industrial [...], pois as 

águas fornecidas pelos meios habituais deixaram de ser propícias ao 

consumo. Vê-se chegar o momento em que o ar será filtrado acima das 

aglomerações, ao redor das cidades. [...] Cada vez mais será preciso produzir 

esses bens. [...] Esse vasto fenômeno, as novas raridades, é ainda ignorado. 

Fenômenos importantes, mas superficiais (poluição, deterioração do ‘ambiente’ 

e da natureza), mascaram modificações ainda mais graves. Os ‘elementos’ 

perdem sua natureza. (LEFEBVRE, 2003:88). 

As cidades são, por excelência, locais onde há apropriação e transformação da 

natureza através do trabalho. Os recursos que em algum momento estavam disponíveis 

para o uso (como o próprio espaço ou a água limpa), num segundo momento, ao serem 

incorporados à lógica das relações de troca, passam a ser re-produzidos, inseridos dentro 

da lógica do capital. 

A pretensa reprodução dos recursos da natureza nas cidades tornou-se uma prática 

necessária e recorrente, sendo comuns as interferências que visam à despoluição das 

águas de córregos ou rios, ao replantio de matas nas nascentes etc. Por outro lado, 

paisagens relacionadas aos espaços que remetem à “natureza natural do mundo”, ou 

melhor, à prática da produção de espaços passíveis de serem apresentados como “espaços 

naturais”, passam a funcionar como pólos de atração do capital. 
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A superficialidade na abordagem da crise ambiental permite que esse tema perpasse 

as mais variadas instâncias da sociedade, e como não poderia deixar de ser, seja 

incorporada pela lógica produtivista. 

Jean-Pierre Dupuy (1980) destaca que, na medida em que os problemas ambientais 

passam a ser relevantes, os custos de sua prevenção passam a fazer parte dos custos de 

produção e, consequentemente, cabe ao capitalista transformar este novo custo em mais 

uma possibilidade de lucro. O movimento ecológico, portanto, passa a agregar valor de troca 

aos bens, na medida em que há a incorporação dos "custos ecológicos" nos valores das 

mercadorias. 

Dentro dessa lógica, a temática ambiental passou a ser utilizada como marketing de 

empresas e de cidades que visam atingir o grande público, ou em atendimento às 

demandas dos órgãos financiadores – que exigem a "roupagem da sustentabilidade". 

Instrumentos de regulação são criados e são estabelecidos parâmetros para a 

utilização dos recursos naturais. No entanto, os critérios de criação e aplicação de tais 

instrumentos ficam, em sua maioria, nas mãos de tecnocratas que, utilizando-se do suposto 

consenso produzido no debate ambiental, se apoderam de decisões políticas travestidas de 

soluções técnicas. 

No entanto, este entrelaçamento das instâncias políticas, econômicas e sociais, 

como constituintes do problema ambiental, nem sempre é levado em conta pelos 

movimentos ecológicos. O desconhecimento do enraizamento da crise ecológica nas 

relações capitalistas faz com que os movimentos ecológicos fiquem limitados em sua ação 

política. Segundo Bihr, esses movimentos acabam por conduzir para o que denomina como 

“a via do reformismo”: 

... os movimentos sociais e/ou os Estados conseguem impor aos industriais e 

às administrações normas e controles obrigatórios em matéria de ocupação 

das paisagens e do uso da exploração das riquezas naturais de modo a 

favorecer modos de produzir e de consumir que não só sejam mais ecológicos, 

mas, além disso, abram novos caminhos para a acumulação do capital. [...] 

pelo fato de sua crítica ao capitalismo não ir até a raiz dos problemas 

ecológicos, esses movimentos ecológicos se condenam a procurar e propor 

uma solução para esses últimos no seio do capitalismo e, contraditoriamente, 

a perenizar e até mesmo agravar alguns processos que denunciam. (BIHR, 

1998:133) 

As instâncias do poder lançam mão, para a manutenção de seu status quo, de uma 

série de artifícios através dos meios de comunicação e propaganda, e dos processos 

 9505



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

educativos implementados nas escolas, universidades etc. O apelo ao consumo, ao 

descarte e à padronização de um modo de vida condizente com essa realidade, é 

complementado pela produção do medo - medo do desemprego, da “desordem”, da 

violência e da catástrofe ecológica. A difusão da “ecocatástrofe” justifica atitudes 

antidemocráticas, o que alguns autores denominam como “ecofacismo”3. 

No campo da demografia, a “ecocatástrofe” baseia-se em princípios malthusianos de 

que o mal estaria no superpovoamento, como por exemplo o já citado relatório do Clube de 

Roma. A crença num “império do mal” há pouco tempo representado pelo “campo socialista” 

é hoje substituída pela idéia da proliferação da população que consumiria os recursos 

energéticos e alimentares até a catástrofe final (MARTINI-SCALZONE, 1990:236). Princípio 

infundado, pois 

... a raridade não é uma relação técnica entre o meio de subsistência e bem-

estar humano (definido a priori), mas o resultado de uma relação social efetiva 

que implica um conjunto de contradições ditadas pelo sistema dominante. 

(MARTINI-SCALZONE, 1990:237)4

O “ecofacismo” dá sustentação à “tecnocracia esclarecida” na imposição de limites à 

lógica de produção' (DUPUY, 1980:99). Essa seria a retórica do discurso do 

“desenvolvimento sustentável” que, segundo David Harvey (1996), pode “ser apropriado por 

corporações multinacionais com o fito de legitimar um açambarcamento global visando ao 

gerenciamento de todos os recursos do planeta” (HARVEY, 1996:382-383)5. 

Os problemas ambientais nas cidades 

A discussão da questão ambiental torna-se particularmente complexa no espaço 

urbano, eminentemente social. No mundo moderno as cidades vêm sendo constituídas cada 

vez mais como ambiente privilegiado da produção. 

... a cidade caracteriza-se como locus de intensa divisão funcional/social do 

trabalho concentrado no espaço e potencializada ou comprometida por 

ambiente construído e cristalizado desde períodos mais remotos. (SMOLKA, 

1991:137) 

... enquanto ambiente construído, produzido para a reprodução ou 

sobrevivência humana, ao mesmo tempo que requalifica problemas 

elementares, como a domesticação das forças da natureza, introduz novas e 

                                                 
3 Segundo SOUZA (2000), este termo foi criado pelo ecologista político francês Michel BOSQUET, 
pseudônimo de André Gorz. 
4 Tradução livre do francês. 
5 Citado por SOUZA, 2000:266 
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complexas questões como a da violência urbana cuja leitura extrapola a de 

uma [...] patologia isolada ou individual. (SMOLKA, 1991:142) 

 No Brasil, o ideário desenvolvimentista ignorou qualquer preocupação com o 

ambiente (GONÇALVES, 1995:320/321). 

O surgimento do movimento ambientalista brasileiro se deu das décadas de 60/70, 

denominado por Isabel Carvalho (2000) como sendo "ecologismo contestatório", pois 

recusava os valores materialistas da sociedade de consumo. Posteriormente, o "ecologismo 

emancipatório" rompe com as utopias de então e passa a constituir como "um ideário global 

com uma penetração multissetorial na sociedade contemporânea" – uma “matriz 

conservadora, que concorre para diluir as ações de enfrentamento político" (CARVALHO, 

2000:119-122). 

Com a mobilização em torno da Constituição de 1988, diversos atores da sociedade 

ganham espaço no cenário político. O debate ambiental, tido num primeiro momento como 

“uma preocupação da classe média”, passa a ser incorporado nos anos 90 pelos 

movimentos populares e sindicais. O Estado, por sua vez, passa a estabelecer uma 

interlocução com os movimentos populares que se constituem como parceiros para a 

execução de políticas públicas. Dessa forma, o Estado passa a mediar os conflitos sociais, 

“caracterizando um perfil de cidadania regulada”. (CARVALHO, 2001:147-148) 

 Nesse contexto os conflitos em torno dos problemas ambientais começam a ser 

explicitados pela sociedade civil e rapidamente passam a ser absorvidos pelos processos de 

institucionalização no sentido de encontrar soluções consensuais. 

... a compreensão do campo ambiental, como estando unificado por um 

consenso em torno de valores de preservação da natureza que ultrapassa os 

interesses setoriais, tende a deslocar a problemática da regulação 

sócioambiental para um plano acima dos conflitos sociais. O peso dado ao 

consenso pode conduzir a uma diluição das contradições entre os interesses 

dos diversos setores da sociedade. Isso tenderia a corroborar um certo 

'realismo político', que tem buscado afirmar uma posição pragmática 'de 

resultados' em oposição aos ideais utópicos como motivação para a ação 

política. (CARVALHO, 2000:121) 

No entanto, a análise de como vem se dando a produção do espaço nas cidades 

brasileiras elucida as contradições entre o discurso consensual e a complexidade da 

realidade que se materializam no espaço urbano. 

Ao desenvolver uma análise de como vem se dando o planejamento urbano no 

Brasil, Ermínia Maricato (2000) indica como que historicamente sua elaboração adveio do 
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que chamou de “idéias fora do lugar”, pois o que existe é um enorme aparato regulatório que 

não é cumprido. O descumprimento da legislação acarreta a produção de uma “cidade 

ilegal” através da ocupação de áreas que não interessam ao mercado imobiliário (áreas de 

risco como as encostas, os vales dos córregos, etc.), onde vai se instalar a população pobre 

das cidades. A “cidade ilegal” é funcional para a manutenção do baixo custo da reprodução 

da força de trabalho e se constitui, na maior parte das vezes, em áreas onde se 

estabelecem relações políticas clientelistas. 

A cada vez que ocorrem deslizamentos de terra e enchentes, os habitantes da 

“cidade ilegal” são culpabilizados. 

Chega a ser patético ver a vida rolando pelas encostas desmatadas das áreas 

de risco. São vertentes que foram virando lugar de gente, mas sem o serem. E 

é tanto mais patético porque são tidos por culpados das inúmeras tragédias 

aqueles que nelas habitam. É como se tivesse havido a priori uma preferência, 

uma escolha que os faz insistir em nelas habitar. (SEABRA, 2003: 310) 

As desigualdades sociais refletem na mobilidade espacial, que permite que “os que 

mais ganham com a atividade que exerce um impacto ambiental negativo” sejam os que, a 

curto e médio prazo, “menos sofram com os prejuízos ambientais da atividade em questão.” 

(SOUZA, 2000:115) 

Diante desse cenário de desigualdade e construções consensuais, surge a demanda 

de formação de cidadãos conscientes e atuantes. A escola, instância formadora por 

excelência, passa a incorporar o discurso ambiental. A Educação Ambiental (EA) coloca-se, 

portanto como a nova utopia: a educação como possibilidade de transformação da realidade 

e como possibilidade de atuação cidadã. 

A educação ambiental 

Em junho de 1997 foi divulgada uma pesquisa realizada pelo IBOPE que, aplicada 

em nível nacional, tinha como objetivo responder à seguinte questão: O que os brasileiros 

pensam sobre o Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade? Os resultados da 

pesquisa indicavam que as questões ambientais são consideradas como um problema, já 

que se constatou que 47% da população concordava com a idéia de que o cuidado com o 

meio ambiente deveria ter prioridade sobre o crescimento econômico e 65% da população 

não aceitava a poluição como preço para a garantia de empregos. A quase unanimidade, 

95%, acreditava que a educação ambiental deveria ser obrigatória nas escolas (somente 2% 

discordam da obrigatoriedade). (BRASIL, 1998) 

Antônio Ermírio de Morais, empresário atuante como liderança da classe em nível 

nacional, em sua coluna semanal do jornal Folha de São Paulo publicada no dia 12 de 
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outubro de 2003, abordou o problema do racionamento de água e da energia elétrica em 

São Paulo. A principal causa da falta d'água, conforme descrito por Antônio Ermírio, são os 

"gastadores": cidadãos que "exageram no tempo do banho", na "lavagem dos carros" ou 

outras práticas comuns. Ao remeter-se à exploração das águas subterrâneas indicou as 

habitações irregulares e o despejo de dejetos em rios e represas como uma fonte de 

poluição, o que, segundo o autor, "mais uma vez retrata a falta de educação de quem assim 

age". Diz então da necessidade de "intensificar nos currículos escolares e nos programas de 

televisão informações que levem os gastadores a controlar os maus hábitos" e conclui: "O 

resumo dessa trágica ópera é que falta água porque falta educação". (JORNAL A FOLHA 

DE SÃO PAULO, 12 de outubro de 2003) 

Estes dois exemplos, entre tantos outros, ilustram a enorme expectativa criada sobre 

a necessidade da Educação Ambiental (EA) no ensino formal, como condição necessária à 

solução dos problemas ambientais. 

No entanto, a definição do que vem a ser a EA, ou do que cada uma dessas pessoas 

dela espera, exige atenção – são diversas as concepções de EA, advindas dos mais 

variados conceitos relacionados à educação. Não se pretende aqui realizar um estudo das 

diversas concepções de educação, mas faz-se interessante a retomada de alguns princípios 

que norteiam a modernidade, já que muitas das mudanças de posturas demandadas pelos 

ambientalistas, assim como algumas das inovações na educação, se apresentam como um 

confronto a esses princípios. 

O foco do nosso estudo é a EA numa região de Belo Horizonte, a Pampulha. Visando 

buscar elementos que nos auxiliasse no entendimento dos processos educacionais atuais 

utilizamos como referencial teórico um estudo relacionado ao papel das escolas na 

formação da população da cidade planejada na virada do século XVIII/XIX. 

O projeto de educação na formação de Belo Horizonte 

As concepções urbanistas predominantes objetivaram moldar a cidade 

(escola) às novas necessidades modernas dos indivíduos. O pensamento 

educacional quis moldar os indivíduos à escola (cidade), uma combinação cuja 

essência esteve na busca da consolidação da homogeneização cultural e 

equilíbrio social. (VEIGA, 2002:330) 

Na formação da cidade de Belo Horizonte, tanto a cidade (seu desenho e sua forma 

de ocupação) como a escola compactuavam com os mesmos ideais: deveriam adequar a 

população crescente das cidades ao modo de vida urbano. 

Segundo Veiga, o Urbanismo e a Pedagogia, enquanto áreas de estudos, surgem no 

século XIX compartilhando a função de apresentar novos valores para uma sociedade em 
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transformação. O urbanismo se incumbe de dar novos contornos à cidade e a escola 

apresenta os conhecimentos (a moral, a ciência e a técnica) compatíveis com os novos 

valores da vida urbana. 

A escola tem como meta amenizar as diferenças culturais e de costumes 

considerados como elementos para a desorganização da sociedade. “Além dos mecanismos 

institucionalizados de exploração econômica, institucionalizam-se também mecanismos para 

difundir os novos valores e hábitos.”(VEIGA, 2002:285) 

Ao longo do século XIX foram se constituindo sob diferentes tipos de pressão 

os pressupostos da escola pública: afastar os trabalhadores da criminalidade e 

dos bares, para formar o cidadão na independência da razão, habituá-lo ao 

trabalho. (VEIGA, 2002:295) 

No entanto, o acesso ao saber, assim como o acesso à cidade, não se dá em 

igualdade de condições. Em Belo Horizonte, a delimitação da Zona Urbana6, ou, segundo 

Veiga, da “cidade dos privilegiados”, define uma hierarquia que inclui ou exclui a população 

do acesso aos privilégios da modernidade. A cidade moderna está cercada pela “cidade 

provisória”. 

Na nova capital de Minas Gerais o ideal de progresso apresentava-se como 

possibilidade de inserção de qualquer indivíduo na sociedade, bastando para isso a 

disciplina e a disposição para o trabalho. Mas na medida em que a população começa a 

aumentar, o “excedente da força de trabalho” vai fixar moradia na “cidade provisória”. 

A ‘cidade provisória’ é o espaço da irracionalidade, da precariedade das 

condições de vida e da acentuada repressão policial, onde seus habitantes são 

responsabilizados pela própria situação em que se encontram, seja em 

decorrência da dependência material, como pensavam os liberais, seja pela 

‘irracionalidade liberal’ dada a sua condição operária, como preferiam os 

positivistas. (VEIGA, 2002:185) 

A escola está presente na “cidade provisória”, porém dentro da mesma lógica 

hierárquica, com conteúdos e metodologias de forma a não abalar a ordem estabelecida. O 

processo de exclusão estará representado pelos projetos da escola pública que “negaram a 

incorporação da experiência social de amplas parcelas da população” e que se configuraram 

como “mais um símbolo da cultura urbana na sua dimensão excludente e repressora” 

(VEIGA, 2002:276). 

                                                 
6 O Plano de Belo Horizonte prevê uma Zona Urbana, limitada por uma avenida (a atual Av. do 
Contorno, para uma população de 30.000 habitantes. 
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Portanto, o processo de formação desse cidadão moderno não se deu sem conflitos. 

A intenção de homogeneização é “traída” pelas diferenças materiais e culturais. Assim como 

a cidade, a escola, como parcela do tecido social, não diz respeito somente aos projetos e 

intenções, mas se expressa “nas formas de sobrevivência material e cultural que se impõem 

no mundo ocidental”. (VEIGA, 2002:235) 

Essas seriam as bases nas quais, ao longo de boa parte do século XX, foi-se 

consolidando a educação formal em Belo Horizonte. O interesse em retomar esse contexto 

não é de realizar um levantamento histórico, mas de apresentar uma referência para a 

análise de questões atuais voltadas à educação ambiental. 

Histórico da Educação Ambiental 

Dentre os levantamentos históricos relativos à Educação Ambiental (EA) existe uma 

unanimidade quanto à sua origem no ensino formal: ela se relacionava à ecologia, ciência 

que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente com forte fundamentação nas 

ciências biológicas. 

 Por outro lado, os trabalhos que tratam dos primórdios da EA remetem aos 

movimentos de contestação ao modo de vida e aos valores da modernidade, as 

manifestações estudantis e o movimento hippie dos anos 60. Essas contestações 

incorporam outras abordagens para além da biológica. 

No campo da educação, concomitantemente à elaboração da crítica aos efeitos 

perversos da modernidade, iniciava-se um movimento de questionamento relacionado ao 

processo de ensino/aprendizagem nas escolas. Segundo a professora Naná Minnini Medina 

(BRASIL, 1998), os movimentos contestatórios dos anos 60 elaboraram críticas à educação 

tradicional e tecnicista no sentido de que estes visam somente à eficiência dos indivíduos 

com vistas à sua preparação para o mundo do trabalho. 

Paula Brügger (1999), na intenção de decifrar o que vem a ser a Educação 

Ambiental, formula a seguinte pergunta: “se antes a educação não era ambiental, o que 

mudou?” Através dessa pergunta ela destaca que a EA só seria mesmo efetiva ao propor 

novos paradigmas educacionais em substituição à educação tradicional (BRÜGGER, 

1999:32). 

Portanto, os ideais relativos à EA não se enquadram no projeto educacional 

tradicional. Dessa forma, a Educação Ambiental vem, desde os seus primórdios, procurando 

se enquadrar numa formatação pedagógica alternativa à educação tradicional. Porém, ao 

entrar em conflito com as propostas da educação tradicional, as propostas encontram 

resistências. Apesar de haver diversas propostas de ensino/aprendizagem na atualidade, a 

educação tradicional – que remete às concepções positivistas de conhecimento, que 
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apresenta o máximo de conteúdos possíveis para os alunos e os avalia pela sua capacidade 

de memorização, que tende a homogeneizar as diferenças etc., é o que ainda hoje 

predomina na representação de educação da maioria da população e de muitos 

profissionais. 

Segundo Paula Brügger (1999), a Educação Ambiental seria um sinônimo de 

“educação de qualidade”, uma educação que supera as limitações impostas pela educação 

tradicional. Portanto, essa autora considera que as práticas de EA inseridas na educação 

tradicional encontram-se impregnadas das visões tecnicistas, de uma perspectiva 

instrumental que “não ultrapassa as fronteiras da velha educação conservacionista e não faz 

jus, portanto, ao adjetivo a que se propõe” (BRÜGGER, 1999:78). 

 Da mesma forma, Moacir Gadotti (2000), diretor do Instituto Paulo Freire, em seu 

livro “Pedagogia da Terra”, ao comparar os sistemas educacionais da atualidade destaca 

tendências antagônicas: 

...de um lado existe uma forte tendência, fundada numa perspectiva neoliberal 

e neoconservadora, que reduz a escola e a sua qualidade à competitividade e, 

de outro, uma tendência concreta, surgindo na base da sociedade e que 

chamamos de ‘educação cidadã’, fundada numa visão democrática e 

participativa da educação. [...] e escola cidadã e ecopedagogia nasceram 

juntas na última década do milênio e mantêm estreita relação. [...] A escola 

cidadã e a ecopedagogia são um projeto histórico nascido da rica tradição 

latino-americana da educação popular e apontam para um novo professor, um 

novo aluno, uma nova escola, um novo sistema de ensino e um novo currículo. 

(GADOTTI, 2000:44-45) 

Segundo a ecopedagogia, a escola funcionaria como elemento articulador de “todos 

os espaços”, e seu projeto ético-político ultrapassaria os muros da escola. As questões 

ambientais se inserem no projeto educacional como um eixo estruturador, princípio que 

levaria a mudanças estruturais da sociedade. Essa utopia amplia-se para um 

questionamento do modo de produção capitalista e destaca que o desenvolvimento 

sustentável só teria sentido “numa economia solidária, numa economia regida pela 

compaixão e não pelo lucro”, mas para isso tem que haver uma educação com esses 

princípios (GADOTTI, 2000:61). 

 Paula Brügger (1999) considera a enorme variedade de abordagens existentes na 

EA, mas considera que há a hegemonia de uma vertente que denomina como “educação 

conservacionista”. 
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... é preciso distinguir uma educação conservacionista de uma ‘educação 

ambiental’. [...] Uma educação conservacionista é essencialmente aquela cujos 

ensinamentos conduzem ao uso racional dos recursos naturais e à 

manutenção de um nível ótimo de produtividade dos ecossistemas naturais ou 

gerenciados pelo homem. Já uma educação para o meio ambiente implica 

também, segundo vários autores, em uma profunda mudança de valores, em 

uma nova visão de mundo, o que ultrapassa bastante o universo meramente 

conservacionista. (BRÜGGER, 1999:33-34) 

Visando exemplificar a “educação conservacionista”, Brügger descreve uma 

“campanha pelo plantio de árvores” que se restringe ao ato em si e não amplia a discussão 

ao não questionar as causas dos desmatamentos. Essa redução do problema a uma mera 

ação contra os efeitos do problema, sem a discussão de suas causas, leva a uma prática 

que Brügger denomina como “adestramento ambiental”, termo que dá nome ao seu livro. O 

adestramento é descrito como uma prática que apresenta o conhecimento como algo 

estanque, compartimentalizado em disciplinas e descolado de uma visão crítica e 

abrangente do problema, o que conduz à “perpetuação de uma estrutura social injusta” 

(BRÜGGER, 1999:34). 

Quanto aos conteúdos escolares, Brügger destaca a inserção de conteúdos 

científicos supostamente neutros, que reafirmam o caráter adestrador da educação. 

A ciência, por exemplo, é vista por muitos como neutra ou, no máximo, pouco 

influenciada por ideologias ou decisões político-econômicas. Mas na verdade 

ela é eminentemente histórica e deve, portanto, ser encarada como um 

produto construído no seio das relações sociais específicas. Um conceito de 

ciência ‘a-histórico’ e ‘apolítico’ fornece os alicerces para a aceitação de uma 

política de desenvolvimento (que é uma questão ambiental entre outras!) cujas 

principais características são a dependência e a subserviência aos interesses 

de uma minoria. (BRÜGGER, 1999:39) 

 A consideração de uma verdade científica acima de qualquer ideologia incorre na 

crença da possibilidade de resolução técnica de qualquer problema. Esses valores são 

transmitidos de forma subliminar. Brügger destaca que essa “fé acrítica na ciência e na 

tecnologia” é um princípio fundamental para se acreditar na possibilidade do 

desenvolvimento sustentável. 

Isabel Carvalho compartilha com Brügger a necessidade da superação de práticas 

que se restringem a estimular mudanças de comportamento sem que haja uma redefinição 

da função da educação. A educação passa a se colocar como uma ação efetiva de 
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mudança a partir do momento em que se torna possível a inserção do conhecimento e da 

prática escolar no contexto político e social da comunidade. 

Se a educação quer realmente transformar a realidade não basta intervir na 

mudança dos comportamentos sem intervir nas condições do mundo em que 

as pessoas habitam [...] Neste sentido, podemos redefinir a prática educativa 

como aquela que, juntamente com outras práticas sociais, está implicada no 

fazer histórico, é produtora de saberes e valores e, por excelência, constitutiva 

da esfera política e da pública, onde exerce a Ação Humana. (CARVALHO 

2002: 33) 

As ações educacionais precisam ultrapassar as práticas de condutas individuais para 

a esfera pública, explicitar seu caráter político e estimular o posicionamento crítico dos seus 

profissionais e alunos. 

A politização da educação pressupõe a explicitação do conflito não como algo 

negativo, mas como um estímulo para o envolvimento no diálogo e para a criatividade na 

busca de soluções. Portanto, a abordagem dos problemas ambientais não precisa se centrar 

nos detalhes técnicos, mas destacar as suas origens e suas implicações sociais do 

problema em questão. 

A educação adestradora se alicerça, em termos curriculares, em uma visão de 

mundo incluindo a de ciência, de tecnologia e de sociedade, que é 

essencialmente consensual e, portanto, vazia epistemologicamente. A 

educação [...] se torna uma mercadoria – e não qualquer mercadoria, mas um 

veículo de subordinação ao status quo – pois perde seu caráter negativo, seu 

potencial de talento e de criatividade. (BRÜGGER, 1999:97) 

Portanto, fica colocada a ambigüidade que é criada frente à possibilidade de uma EA 

efetiva. A educação possui um caráter formador, espera-se dos alunos a incorporação de 

práticas, valores, condutas e conhecimentos compatíveis com as diversas propostas 

pedagógicas. Seu alcance, portanto, vincula-se à ação dos alunos e professores, ao seu 

posicionamento frente à sociedade, à cidade e ao processo de sua reprodução como 

metrópole. 

No momento em que um empresário, detentor de consideráveis recursos financeiros 

e, portanto, de poder, declara que um determinado problema ambiental tem variadas 

causas, mas destaca como a causa principal a falta de educação da população, fica clara a 

perspectiva liberal do discurso. 

Quanto à perspectiva da pesquisa, em que quase a unanimidade da população 

acredita na necessidade de a abordagem da EA ser obrigatória na escola, permanece a 
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questão: o que essa população considera como EA? Quais os sentidos e propósitos que 

reconhecem nela? 

O que se espera é que a educação dê conta da formação de novas condutas ou que 

a escola seja um local de produção e divulgação de um conhecimento que auxilie a 

comunidade no entendimento de sua realidade. No entanto, “é preciso reconhecer que só 

educação, quer tenha ela o adjetivo ‘ambiental’ ou não, não será suficiente para dar conta 

dos complexos problemas que nos desafiam neste final de século.” (BRÜGGER, 2002:114) 

Reconhecer os limites da educação é uma necessidade que se relaciona, 

entre outras coisas, com o fato de haver hoje, mais do que nunca, uma 

tendência de se dividir desigualmente os problemas ‘ambientais’ e que embora 

uma mudança nas idéias possa gerar uma mudança nas condições materiais, 

só o mundo das idéias é insuficiente para concretizar determinadas mudanças 

materiais. (BRÜGGER, 2002:114) 

ESTUDO DE CASO – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA PAMPULHA 

 A Represa da Pampulha foi construída em 1938 com a função de abastecimento de 

água potável para a população residente na região norte de Belo Horizonte. Posteriormente, 

o então prefeito Juscelino Kubistchek decide por tirar partido da beleza da represa e 

transformá-la num pólo de lazer para a elite da cidade. Em 1943 era inaugurado o Complexo 

Arquitetônico da Pampulha. 

 Como não poderia deixar de ser, como decorrência desse empreendimento, diversos 

loteamentos foram lançados na região. No entanto, os lotes permaneceram por décadas 

com baixa ocupação - a elite da cidade permaneceu na região sul da cidade, próxima à 

Zona Urbana. 

A partir da década de 70 a cidade cresce para a região norte e nordeste e a 

Pampulha torna-se passagem para regiões periféricas da metrópole, onde a população de 

baixa renda encontrava possibilidade de moradia. Nenhum cuidado foi tomado no sentido da 

preservação dos mananciais da Pampulha e a população de baixa renda passa a ocupar os 

vales e encostas dos córregos alimentadores da represa. 

A Bacia da Pampulha ocupa uma área de 97 km², sendo que 44% desta área está 

localizada no município de Belo Horizonte e 56%, no município de Contagem7. 

                                                 
7 Cf. SMMA/URBEL, 1999 
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 O alto grau de poluição da água da represa fez com que essa fonte de 

abastecimento fosse interrompida nos anos 80. A partir de 1989 diversos projetos passaram 

a ser elaborados e parte deles foram implementados visando a despoluição das águas e o 

desassoreamento da Lagoa. 

 Em 2000 a Prefeitura de Belo Horizonte elaborou o Programa Pampulha, visando o 

saneamento da região da bacia pertencente ao Município de Belo Horizonte. Esse Programa 

não pôde ser implementado, pois a instituição financiadora considerou que sem a inclusão 

do Município de Contagem o programa seria inviável. Formou-se, portanto, o Consórcio de 

Recuperação da Bacia da Pampulha; entidade civil, com representantes dos dois 

municípios, com a finalidade de implementar o PROPAM, programa de saneamento 

ambiental da Pampulha. 

Através do PROPAM diversas intervenções8 vêm sendo realizadas na Lagoa da 

Pampulha visando a sua despoluição, o desassoreamento, o embelezamento e a criação de 

áreas de lazer. 

Em 2000, a população residente na área da bacia estava estimada em 330.000 

habitantes, sendo que 70% encontravam-se entre as faixas de renda baixa e muito baixa. 

                                                 
8 Em 2002 foi implantada uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no local da descarga dos 
córregos Ressaca e Sarandi, os que mais contribuem para a poluição da Lagoa da Pampulha – no 
entanto o problema da poluição dos córregos não foi resolvido, somente na descarga na Lagoa; em 
dezembro de 2003 foi concluída a construção do novo vertedouro da represa e no aniversário da 
cidade foi inaugurada a pista de Cooper na orla da Lagoa; em maio de 2004 foi inaugurado o Parque 
Ecológico Francisco José Lins do Rêgo Santos, com área de 300 mil metros quadrados, na Ilha da 
Ressaca (enorme acúmulo de terra remanescente de dragagens anteriores). Quanto ao patrimônio 
arquitetônico, houve recentemente a restauração da Casa do Baile, que hoje funciona como um local 
de exposições. A Igreja de São Francisco de Assis, que se encontra em estado lastimável de 
conservação está sendo restaurada através do patrocínio da iniciativa privada. 
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Parte dessa população reside em áreas com urbanização muito precárias, 

onde os índices de mortalidade infantil chegam a 65 óbitos para cada 1.000 

nascidos. Nessa situação encontram-se cerca de 36 vilas e favelas com 

aproximadamente 50.000 habitantes. Nestes locais existem focos de erosões 

que o classificam como áreas de risco para a população, que não contam 

também com sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário, nem com 

coleta regular de lixo. (PROPAM, 2000:5) 

No entanto, apesar do PROPAM prever intervenções importantes nas áreas de vilas 

e favelas, essas não foram priorizadas – a maior parte das intervenções estão restritas ao 

“cartão-postal” da Pampulha. No entorno, nas áreas da bacia alimentadoras da Lagoa da 

Pampulha, grande parte das intervenções partiram da mobilização da população desses 

locais. 

A educação ambiental na Pampulha 

Através do estudo de caso na Pampulha9 pudemos realizar uma análise do que vem 

sendo praticado em nome da Educação Ambiental nas escolas dessa região. 

Visando conhecer os trabalhos desenvolvidos pelas escolas, o primeiro momento da 

pesquisa de campo baseou-se em entrevistas, participação em reuniões e visitas às 

instituições que se propõem ao desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental na 

região. Estes contatos permitiram conhecer as propostas institucionais e, a partir de 

indicações e observações, foi possível identificar uma escola que se destaca por seus 

projetos de EA e que se mostrou disponível para a realização de um estudo aprofundado. 

Portanto, o trabalho de campo se divide em duas etapas: 

- Levantamento do apoio institucional à implantação da EA nas escolas da Pampulha 

- Estudo da Escola Municipal Anne Frank. 

As entrevistas foram semi-estruturadas, gravadas e transcritas. 

Considerações a respeito do apoio institucional 

As instituições que se propõem a apoiar a implementação da EA nas escolas da 

Pampulha são: 

- Projeto Manuelzão: Surgiu em 1997, vinculado à Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Minas Gerais, com uma proposta de abordagem da saúde a 

                                                 
9 Nosso recorte territorial tem como base a interseção de dois referenciais: a área compreendida na 
bacia hidrográfica da Pampulha, devido às peculiaridades do tema em estudo; e a Regional Pampulha, 
recorte administrativo da Prefeitura de Belo Horizonte, como meio de  operacionalização da pesquisa. 
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partir de um enfoque ambiental, tendo como principal foco a despoluição da Bacia do 

Rio das Velhas, da qual a Bacia da Pampulha é constituinte. 

- Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha, já citado. 

- CEMAP (Centro de Educação e Mobilização Ambiental da Pampulha), foi criado em 

2000 através do PROPAM e do Consórcio. Hoje encontra-se vinculado à Regional 

Pampulha da Prefeitura de Belo Horizonte. 

- Grupo de Educação Ambiental da Regional Pampulha, vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação. 

A atuação das diversas instituições, na maior parte das vezes, não se dá de forma 

integrada. 

 O Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha e o Projeto Manuelzão 

apresentam-se como possibilidade de integração entre as escolas de ambos os municípios. 

No entanto, suas práticas estão restritas à abordagem pontual das questões ambientais 

junto a um grande número de escolas, não efetivando vínculos mais efetivos e amplos. 

O grupo da Regional Pampulha vem agregando esforços no sentido de estabelecer 

projetos comuns entre as escolas municipais da região. Embora esteja encontrando 

dificuldades na efetivação de seu principal projeto, a implementação da Coleta Seletiva nas 

escolas, apresenta-se como o mais importante fórum de debate entre os representantes das 

escolas para a abordagem de temas relativos à Educação Ambiental. 

O CEMAP, localizado em área “nobre” da orla da Lagoa (próximo à Igrejinha da 

Pampulha), embora se encontre desvinculado do Consórcio continua a desenvolver 

semelhantes práticas educativas, ambos promovem circuitos ambientais na Bacia da 

Pampulha. Porém, essas práticas acontecem de forma paralela e independente. 

Através das entrevistas e da análise de documentos constatamos que as propostas 

de abordagem da Educação Ambiental estão totalmente vinculadas à necessidade de 

mudanças de hábitos e atitudes, assim como às inovações educacionais. 

Em todas as instituições, com exceção do Consórcio, a participação da 

representante da Escola Municipal Anne Frank - Belo Horizonte, Sandra Mara de Oliveira, 

se destacou. Sandra estava presente e participou ativamente das reuniões, apresentando-

se como articuladora entre as escolas e instituições e demandando novos encontros. 

Através de Sandra nos aproximamos da Escola Anne Frank e pudemos constatar 

que o envolvimento com o tema tem encontrado eco na equipe da escola. Os educadores 
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vêm desenvolvendo projetos com a intenção de envolver a comunidade para além da 

própria escola. 

Outro fator que auxiliou na escolha dessa escola como foco da pesquisa foi a sua 

localização: a escola encontra-se num bairro próximo à Lagoa da Pampulha que vem se 

constituindo como uma comunidade comprometida com o local onde vive, e que vem ao 

longo da última década se mobilizando e conquistando efetivas melhorias urbanas no bairro 

– o bairro Confisco. 

O bairro Confisco 

O Bairro Confisco está localizado no limite entre os municípios de Belo Horizonte e 

Contagem, a montante da Lagoa da Pampulha. Entre o bairro e a Lagoa está a Fundação 

Zoobotânica, bastando a sua travessia (aproximadamente 800 metros) para se alcançar a 

orla. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Município de Belo Horizonte 
         sem escala 
 
 
 
 
 

 
 
Localização do Bairro Confisco no 
Município de Belo Horizonte 
FONTE: PRODABEL/URBEL 2000 

 
Detalhe: localização do Bairro Confisco no Município de Belo Horizonte – sem escala  

O bairro originou-se a partir da implantação do Conjunto Habitacional Confisco, em 

1988, pelo governo estadual (Sr. Newton Cardoso). A distribuição dos lotes do conjunto 

seguiu critérios pouco claros. As casas foram construídas em regime de mutirão e ainda 

hoje não há documento que assegure a posse, a não ser um “crachá”. 

Os lotes foram entregues sem que houvesse qualquer infra-estrutura urbana. A 

existência de uma grande voçoroca propiciou o acúmulo de lixo e o abrigo de diversos 

animais, formando o “buracão”, como veio a ser denominado. 
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 Segundo um trabalho escrito por uma aluna, Josiane Gomes, da escola Anne Frank, 

ao qual tive acesso: 

O conjunto foi todo planejado com espaço para a construção de escola, centro 

de saúde, igreja e um posto policial, sobrando um terreno com uma área verde 

com várias qualidades de fruta e uma bica que usávamos para lavar roupas, 

tomar banho e mesmo cozinhar, pois nem sempre o caminhão pipa aparecia. 

Alguns meses depois a Prefeitura de Belo Horizonte construiu uma piscina de 

cimento para servir como reservatório de água, mas não funcionou, pois não 

tinha tampa e as crianças jogavam tudo o que podiam e até mesmo nadavam 

no mesmo e, como nem tudo eram flores, existia um buraco imenso entre meio 

o conjunto, que fazíamos depósito de lixo, pois não tínhamos coleta, e esse 

entulho produzia muitos ratos, baratas, cobra e até escorpião. 

[...] 

Nessa época ainda podíamos gozar de um lugar que muitos não conheceram, 

pois atrás do conjunto, indo para o São Joaquim, existia uma pequena 

cachoeira onde muitas vezes fazíamos piquenique além de lavar roupas, tinha 

muitas pedras e dava para as crianças brincarem. Com as chuvas de janeiro 

de 1991 a parte alta do conjunto desmoronou causando perda de algumas 

casas e enorme erosão, acabando com as ruas. Começou outro sofrimento, 

pois nós ficamos novamente sem água e energia e a defesa civil constatou 

que aquele local não era apropriado para a construção de casas, devido ao 

aterro. [...] Eram tantos problemas na parte alta do conjunto que ninguém 

queria resolver, alegando que no mapa aquela região pertencia à cidade de 

Contagem. A Prefeitura de Belo Horizonte dizia que a responsabilidade era de 

Contagem e a de Contagem que era de Belo Horizonte [...], como filho feio não 

tem pai, ficamos por anos abandonados. (Josiane Gomes) 

Ao longo do tempo a comunidade foi se mobilizando em torno de associações e, 

através dessa mobilização, conseguiram transformar o espaço do bairro. A maioria das ruas 

hoje é asfaltada e no lugar do “buracão” foi construída uma grande praça – Praça Dr. César 

Campos. 

As relações políticas entre as associações comunitárias e o poder público são muitas 

vezes caracteristicamente clientelistas, principalmente na relação com o poder público de 
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Contagem. Outro meio encontrado para a mobilização da comunidade foi através dos 

Orçamentos Participativos10 da Prefeitura de Belo Horizonte. 

De acordo com o Diagnóstico da Regional Pampulha, comparado às outras 

localidades da Regional Pampulha, o Confisco é uma das que mais se destacam pelo grau 

de miserabilidade. 

A Escola Municipal Anne Frank 

Acompanhamos por 15 dias letivos do mês de maio de 2004 algumas práticas 

desenvolvidas pela escola. Entrevistamos educadores dos três turnos e pessoas reputadas 

como importantes na comunidade11. 

A escola é de Ensino Fundamental e atende a 1013 alunos residentes em Belo 

Horizonte ou Contagem, distribuídos em três turnos. Vinculada à Secretaria Municipal de 

Educação de Belo Horizonte, está inserida no Projeto da Escola Plural e possui autonomia 

para desenvolver seu próprio Projeto Político Pedagógico anualmente. 

Como a região é de extrema pobreza, os profissionais entrevistados consideram que 

a maioria das crianças encontra-se em situação de risco, ou pela condição de desemprego 

ou subemprego de seus pais, ou pela necessidade de passarem o dia sozinhos. Um dos 

principais reflexos dessa condição na vida escolar dessas crianças é a dificuldade de 

letramento. 

Na entrevista com Sandra ela diz da urgência de serem introduzidas inovações 

relacionadas à alfabetização e destaca a necessidade de estimular junto aos analfabetos 

funcionais12 a “leitura do mundo” através de atividades de estímulo à percepção da 

realidade imediata. Para tal, considera que as atividades de Educação Ambiental podem 

servir como estímulo. 

Os profissionais da escola mostram-se bastante interessados em estreitas os laços 

da escola com a comunidade. Diversas ações vêm sendo realizadas nesse sentido. Através 

de um evento promovido pela escola foi criado um Centro de Referência para a 

                                                 
10 Obras aprovadas através do Orçamento Participativo: 
OP/95 – Ruas K, I, J, G do Conjunto Confisco: tratamento do fundo do vale, drenagem, pavimentação, 
contenção e proteção de talude; OP/96 – Ruas A, E, F, H do Conjunto Confisco: asfaltamento, 
pavimentação poliédrica, drenagem e área de lazer; OP/97 – Ruas B, C, D, 1, 2, 3: infra-estrutura, 
pavimentação e drenagem; OP/98 – Remoção de uma casa de dentro da área de lazer do Conjunto 
Confisco. 
11 Dona Maura – uma senhora que atua junto à Associação Comunitária do Conjunto Habitacional do 
Confisco e “cuida” da nascente da Praça do Confisco; o senhor Eustáquio, marido da atual Diretora da 
Associação Comunitária do Conjunto Habitacional do Confisco, e Maria do Socorro Figueiredo, 
Presidente da ASTEMARP (Associação dos Trabalhadores em Materiais Recicláveis da Pampulha). 
12 Trata-se de pessoas que apresentam a capacidade de leitura, mas que não compreendem o sentido 
do texto. 
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comunidade, o CERPOP, com a finalidade de oferecer cursos profissionalizantes aos 

adolescentes e adultos, assim como uma possibilidade de implementação da assistência à 

saúde. O CERPOP está requerendo um terreno junto à Prefeitura de Belo Horizonte e desde 

2003 vem participando do Orçamento Participativo com o intuito de sua construção. 

Uma outra proposta da escola em conjunto com a comunidade é a de promover a 

apropriação da Praça do Confisco e, visando alcançar esse objetivo, tem transferido os 

eventos, até então promovidos no interior da escola, para a praça. A praça, construída no 

lugar do “buracão” vem se transformando em tema de pesquisas escolares e alunos 

vinculados ao Projeto Guernica13 fizeram recentemente um vídeo contando sua história14. 

Dentre os atrativos da praça está uma nascente que tornou-se o principal foco do 

trabalho relacionado à EA na escola a partir de 2003. Constantemente os alunos vão até a 

Praça para plantar e replantar mudas de árvores próximas à nascente e para retirada do 

lixo. 

Visando trabalhar com temas relacionados à EA a escola vem fazendo diversas 

parcerias. Com relação ao tema “água” é interessante o depoimento dos professores 

envolvidos. Esses afirmam não possuírem informações necessárias para trabalhar tal tema 

e procuram buscar materiais em ONGs e outras instituições. O contato com o Projeto 

Manuelzão, que está em processo de uma aproximação mais efetiva, introduziu o conceito 

de bacia no grupo e o grande desafio do momento é entender e trabalho dentro do conceito 

de bacia. O contato com a ONG Amigos da Água resultou na montagem de uma peça de 

teatro que relata a história da nascente da Praça, que vem sendo apresentada em diversos 

eventos pela cidade. 

No entanto, ainda que a escola como um todo venha se empenhando no sentido de 

criar possibilidades integração com a comunidade e de apropriação de espaços importantes 

do seu entorno, suas práticas de EA encontram-se fortemente vinculadas ao discurso 

institucional eminentemente preservacionista. 

A partir dos depoimentos dos educadores nota-se que esses percebem a 

necessidade de superação da visão preservacionista, embora não se sintam seguros com 

relação aos caminhos a tomar. 

                                                 
13 O Projeto Guernica foi criado em 2000 pela Prefeitura de Belo Horizonte tendo como principal 
objetivo a inserção dos grafiteiros da cidade. O Projeto possui vários núcleos distribuídos pela cidade, 
sendo um deles na Escola Anne Frank. 
14 Enquanto realizava a pesquisa um integrante do Guernica estava levando esse vídeo para a  
Bélgica, para um evento anual onde representantes de cinco países do mundo se encontram para 
discutir o que se espera de uma cidade ideal. 
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A incorporação da dimensão urbana na abordagem da educação ambiental mostra-

se como um grande desafio. Esse desafio se estabelece na dicotomia entre o ideal de 

preservação do meio ambiente (áreas verdes e córregos sem lixo) versus a necessidade de 

mobilização pela justiça social, dicotomia esta explícita no discurso de parte dos 

educadores. 

Maria Luísa Soares (professora do 2o ciclo do turno da manhã), logo no início da 

entrevista, destaca que visando minorar os conflitos da turma decidiu-se por abordar “as 

relações sociais” e, a partir delas, enfocar os conflitos dentro da sala. No entanto, em função 

do projeto da escola, decidiu-se por enfocar nesse momento o ecossistema brasileiro. 

A gente começou a trabalhar com a cadeia alimentar, levamos os meninos 

para a praça, trabalhamos a questão do lixo, a questão da água, os levamos 

na nascente, agora estamos trabalhando a noção de ecossistema, fomos na 

zoobotânica. [...] Tudo isso é muito novo, porque na realidade eu comecei a 

tratar da questão ambiental neste ano praticamente. [...] A Sandra está 

fazendo a minha cabeça, porque a minha visão política era muito essa questão 

da classe social, agora eu entrei com essa visão do meio ambiente, eu não 

tinha isso não.15

Questionada se o trabalho com as questões ambientais vinha em substituição à 

abordagem das questões sociais, ela responde: 

Falar sobre meio ambiente com um pessoal no limite da sobrevivência é 

complicado, não é? Com esse histórico de violência e a gente falando de 

harmonia, de harmonia do homem com a natureza. O quadro é todo de 

desarmonia... Aí eu fico sempre tentando articular com isso, às vezes eu acho 

que dou conta, mas sempre acho que está faltando alguma coisa. Eu tenho 

que formular melhor, eu tenho que conciliar essas duas coisas, a questão da 

classe social e a questão do meio ambiente.16

Para Maria Luísa, a abordagem da Educação Ambiental implica uma mudança de 

foco das questões sociais para as ambientais. Quando estimulada a refletir a respeito da 

relação entre as abordagens, indica que existe a possibilidade, mas que “ainda está 

começando a articular”. 

Um outro indicativo da abordagem conservacionista das questões ambientais está 

presente na fala de uma educadora do turno da manhã. Luíza é apresentada pela 

coordenação como uma excelente educadora, mas que “odeia” o meio ambiente! Por não 

                                                 
15 professora da E. M. Anne Frank. 
16 professora da E. M. Anne Frank. 
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ter “afinidade com animais e plantas”, Luíza diz não se sentir a vontade com o trabalho de 

Educação Ambiental. No entanto, apresenta-se bastante articulada quando diz da 

especulação imobiliária e dos interesses dos proprietários dos imóveis em lucrar com os 

investimentos ditos ambientais – aponta para a especulação imobiliária realizada pelos que 

“têm só o interesse deles e não estão preocupados com a natureza”17. 

Eles culpam mesmo é o pessoal de baixa renda, o pessoal mais pobre que 

está lá na beirada, exposto a tudo, à doença, às enchentes. Lá, onde eles 

estão tentando melhorar, ninguém procura o córrego para melhorá-lo, querem 

melhorar o bonito lá, o cartão postal da Lagoa.18

Portanto, fala da sua indignação com relação aos interesses econômicos que estão 

em jogo quando o assunto é a preservação ambiental da Lagoa da Pampulha, mas não 

relaciona essa discussão como uma possível abordagem da EA. 

Em algumas entrevistas surgiram relatos de uma situação ocorrida com educadores 

que, ao entrarem em contato com a realidade de uma família que possui filhos na escola, 

ficaram espantados com suas condições de vida. 

Eu me assustei tanto quando eu cheguei na casa dela! É um lote com muro e 

portão. Quando abrimos o portão, vários barracos dentro do lote. O lugar onde 

a gente entra é um beco com esgoto a céu aberto que passamos pulando. [...] 

Não tem banheiro dentro de casa, é um banheiro para todo mundo lá fora, com 

uma portinha caindo aos pedaços [...] É um quarto só, sem janela, para uma 

família que tem quatro filhos (além da criança de nove anos, tem um de sete, 

um de 17 e um de 13).”19

As educadoras mostraram-se impressionadas, pois a aparência dessa aluna não 

revela as condições de miséria apresentada em sua moradia. 

Se você ver (sic) a conversa dela, não imagina o meio que ela vive.20

Essa experiência, ocorrida em março de 2004, detonou uma série de 

questionamentos relacionados à abordagem do problema ambiental na e pela escola. 

Eu voltei muito triste e fiquei pensando – Meu Deus, a gente fica trabalhando 

com o tema meio ambiente, pedindo para não desperdiçar água e às vezes 

não tem nem água; trabalhando a higiene pessoal, a questão de tomar banho, 

escovar os dentes e eles não têm um banheiro para ser usado! 

                                                 
17 professora da E. M. Anne Frank. 
18 professora da E. M. Anne Frank. 
19 professora da E. M. Anne Frank. 
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Ao serem questionados sobre como abordar a Educação Ambiental diante dessa 

realidade, os educadores demonstram estar instalado um problema: 

Eu estava morrendo de medo de você me perguntar isso!21

Os educadores estão num impasse, pois percebem que suas práticas pedagógicas 

têm estado restritas à formação de atitudes dos alunos. O que perceberam, ao se deparar 

com a dura realidade, foi que essa prática pode não estar fazendo o menor sentido, pois 

estão colocadas sérias restrições socioeconômicas-culturais que acabam dificultando o 

cumprimento de tais atitudes. 

No entanto, muitas das práticas educativas continuam se restringindo à formação de 

hábitos e atitudes, mesmo depois de conhecer as limitações das ações individuais. Portanto, 

nota-se pelo discurso desses educadores, que existe um distanciamento entre os conteúdos 

escolares e as situações concretas de vida de parte da comunidade escolar. 

A possibilidade de superação da condição de miserabilidade da comunidade é 

apresentada pelo grupo de professores numa perspectiva muito distante. A questão da 

pobreza permanece encoberta, como se essa fosse a-histórica e apolítica, e a prática 

educadora, dotada de um imenso conformismo. 

Eu acho que a gente tem que colocar para ele que ele tem que dar graças a 

Deus que tem aquele quartinho, que ele tem que se organizar naquele 

quartinho, que ele tem que viver bem ali. Que aquele é o ambiente dele e ele 

tem que se organizar, é isso que a gente tem que passar para eles. Por pior 

que seja o lugar, sou pobre, mas sou limpinho.22

Fica colocada a questão: por que esses educadores, conhecedores da história do 

bairro e das suas complexidades, apresentam tantas dificuldades em superar a prática de 

formação “adestradora” (conforme descrita por Paula Brügger)? 

Como tornar possível uma Educação Ambiental que não reforce, ainda mais, o 

processo de culpabilização da população pobre por suas próprias penúrias? 
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