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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projeto em rede intitulado “Impacto dos 
Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências na qualidade da Educação Científica”, do 
programa Observatório da Educação (OBEDUC), CAPES/INEP 2012 e buscou caracterizar 
e catalogar os produtos educacionais desenvolvidos nos Mestrados Profissionais em Ensino 
(MPE) no Estado do Rio de Janeiro com o tema Educação Ambiental, identificando quais as 
correntes desse campo de conhecimento estão subsidiando as práticas de ensino em 
ambientes de ensino formais e não formais. Esta pesquisa procurou perceber por meio de 
análise discursiva de dois egressos de MPE que abordaram em seus trabalhos temas 
relacionados à Educação Ambiental como essas práticas vem sendo desenvolvidas no 
cotidiano escolar. Essa análise, baseada nos conceitos translinguísticos de M. Bakhtin e 
estruturados no dispositivo analítico bakhtiniano proposto por Ferraz (2012) e Veneu (2012) 
nos possibilitou entender ainda qual o impacto dos MPE na trajetória de cada um dos 
entrevistados. Nossos resultados mostraram que, dentre os produtos que indicam uma 
corrente da EA para embasar seus pressupostos teóricos, a mais recorrente é a Educação 
Ambiental Crítica, entretanto, a maior parte das produções não apresenta nenhuma vertente 
como arcabouço teórico-metodológico.   O produto educacional elaborado durante essa 
pesquisa foi um website que agrupa todos os produtos educacionais disponíveis voltados à 
Educação Ambiental e que foram desenvolvidos no contexto dos MPE do estado do Rio de 
Janeiro.  

 

Palavras-chaves: Educação Ambiental, Produto Educacional, Mestrado Profissional, Ensino 
de Ciências.  

 

  



 
 

SUAREZ, AP. DE QUAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESTAMOS FALANDO? Uma análise do 
impacto dos mestrados profissionais da área de ensino de ciências--p. (150). Dissertação. 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Nilópolis, Nilópolis, RJ, 
2015. 

 

ABSTRACT 

This research was developed within the network project entitled "Impact of Master 
Professionals in Science Teaching in Science Education Quality", the Centre for Education 
(OBEDUC) program, CAPES / INEP 2012 and aimed to characterize and catalog the 
educational products developed in Professional Masters in Education (MPE) in the State of 
Rio de Janeiro with the theme Environmental Education, identifying current knowledge of this 
field are subsidizing teaching practices in formal education and non-formal environments. 
This research sought to realize through discursive analysis of two graduates from MPE who 
approached their work in subjects related to environmental education as these practices 
have been developed in everyday school life. This analysis, based on the concepts of M. 
Bakhtin and structured in Bakhtinian analytical device proposed by Ferraz (2012) and Veneu 
(2012) enabled us to further understand the impact of the MPE in the trajectory of each of the 
respondents. Our results showed that, among the products indicate a current EA to support 
their theoretical assumptions, the most recurrent is the Critical Environmental Education, 
however, most of the productions presents no strand as a theoretical and methodological 
framework. The educational product developed during this research was a website that 
brings together all available educational products aimed at environmental education and that 
have been developed in the context of the MPE of the state of Rio de Janeiro. 

Keywords: Environmental Education , Educational Product , Professional Master , Science 
Teaching . 
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1 INTRODUÇÃO  

 
Em 1999, a Lei Federal 9.795, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), definiu a Educação Ambiental (EA) em duas modalidades: a Educação Ambiental 

Formal e a Não-Formal. A primeira refere-se ao ambiente escolar, às salas de aula e às 

práticas inseridas no currículo, a segunda modalidade refere-se a ambientes externos e é 

direcionada às comunidades e à sociedade de forma geral. (BRASIL, 1999). Minha trajetória 

em Educação Ambiental (EA) teve seu início exatamente nesse momento, porém de forma 

mais estruturada no ano seguinte a esse marco legal.  

No ano 2000, a modalidade Não-Formal da EA ganhou oficialmente um espaço de 

fomento de ações e de práticas sustentáveis: as Unidades de Conservação.  A Lei Federal 

n° 9.985 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, como ficou 

conhecido. Amparando os espaços naturais através de sua regulamentação e categorização 

e estimulando a criação de novas áreas protegidas, o SNUC foi um marco na consolidação 

das leis de proteção da biodiversidade brasileira. Com o cenário ambiental promovendo 

diversas ações nesses ambientes, promovendo a proteção da fauna e da flora, surgiram 

então projetos, financiados com recursos de entidades diversas, em Educação Ambiental 

nas Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) 

Nesse mesmo ano, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de São Paulo, 

(SENAC) abriu sua segunda turma do Curso Técnico em Administração de Unidades de 

Conservação, prevendo uma demanda mercadológica que não se concretizou. O primeiro 

módulo desse curso levava o nome de Técnico em Guarda-Parque e era oferecido em 

parceria com a Instituição norte-americana Hocking College de Ohio que atua na formação 

dos Parks Rangers, profissionais ligados ao Fish and Wildlife Service. Além das cadeiras 

práticas de montanhismo, legislação ambiental, resgate em altura e combate a incêndio 

florestal entre outras, a EA se fazia presente em duas disciplinas específicas. Foi então que 

eu tive contato pela primeira vez com essa temática e com todos os seus questionamentos. 

Durante o curso, tivemos a oportunidade de conhecer a maioria das Unidades de 

Conservação do estado de São Paulo e pudemos vivenciar suas práticas e experiências na 

educação não formal. 

Com o fim da qualificação, fui estagiar no Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo 

Caraguatatuba e, posteriormente, fui efetivada na condição de Educadora Ambiental na 

Estação Ecológica de Bananal, também no estado de São Paulo. Ainda nessa última 

Unidade de Conservação, comecei a graduação em Ciências Biológicas e em 2009 defendi 

a monografia “Educação Ambiental em Unidades de Conservação. O Caso da Estação 

Ecológica de Bananal- SP”. Esse trabalho possibilitou a realização de algumas práticas com 
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os visitantes da Unidade, com a escola da região e principalmente com os moradores do 

entorno que me fizeram entender a complexidade das questões ambientais no âmbito social.  

Tais questões foram abordadas também nas salas de aula assim que comecei a 

lecionar em 2011 as disciplinas de Ciências e Biologia nas redes particular e pública de 

ensino.  

Em 2012 pude trabalhar as questões da Educação Ambiental e das Unidades de 

Conservação no âmbito da gestão pública quando assumi a Diretoria de Conservação da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Quatis – RJ. No entanto minhas ambições 

acadêmicas não permitiram que eu continuasse na gestão de projetos ambientais da 

Prefeitura Municipal e em 2013 solicitei a minha exoneração, dedicando-me somente à 

minha formação, ao meu trabalho com consultoria ambiental e principalmente a 

compreensão de uma de minhas maiores angústias: as questões ambientais dentro do 

ambiente formal de ensino. Qual  Educação Ambiental vem sendo implementada nas salas 

de aula? O que vem sendo ensinado aos nossos alunos? E fundamentalmente: o que eles 

estão apreendendo? 

 
A Educação Ambiental  
 
Vivemos um tempo de urgência em transformar nossa sociedade a fim de reverter as 

injustiças e desigualdades ambientais presentes no nosso cotidiano. O ser humano insiste 

em viver em meio a uma crise ambiental que afeta diretamente cada vez mais pessoas e 

pode ser constatada com simples observações em nosso próprio meio: escassez de água 

falta de energia elétrica, poluição atmosférica, epidemias de doenças provenientes da falta 

de saneamento básico, desequilíbrio nas relações ecológicas, perda do habitat natural de 

inúmeras espécies etc. A todo o momento percebemos os efeitos da degradação ambiental 

que nosso planeta vem sofrendo. Porém, ao contrário do que se alardeia, essa crise não é 

recente e a ideia de que nossos problemas ambientais surgiram após a Revolução Industrial 

é incorreta.  O início das sociedades em locais definidos como cidades levou à deterioração 

da qualidade de vida desde a Idade Média (CARVALHO, 2000), quando problemas 

ambientais de grande significância dizimaram quase metade da população do planeta. Na 

Inglaterra dos períodos de Tudor e Stuart, entre os séculos XV e XVII, a visão tradicional era 

que o mundo havia sido criado para o homem e as outras espécies, consideradas inferiores, 

deveriam subordinar-se a seus desejos e necessidades. (THOMAS,1989, p.42)  

Thomas (1989, p.43) ainda ressalta a visão antropocêntrica do homem, que o 

tornava senhorio de todas as coisas e dessa forma tinha a permissão de utilizar a natureza e 

os demais seres vivos como bem quisesse. Todo animal estava destinado a servir a algum 

propósito humano.  Os vegetais e minerais também supriam as necessidades do homem: 
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sem a madeira, as casas do homem se assemelhariam às tocas dos animais e sem os 

metais os homens não poderiam ter a pompa e a glória das grandes batalhas ornamentadas 

por espadas e armas.  (THOMAS, 1989, p.23). Até mesmo quem desejasse matar qualquer 

animal por puro deleite poderia invocar essa autorização divina para dominar as criaturas 

inferiores (THOMAS, 1989, p.28). No entanto, na medida em que astrônomos começaram a 

revelar que, não somente a Terra não era o centro do universo como também poderiam 

existir outros mundos, possivelmente habitados por espécies desconhecidas, a ideia de um 

planeta antropocêntrico foi sendo destituída de significados.  Concomitantemente, o 

microscópio começava a revelar, no fim do século XVII, milhões de outros seres vivos 

minúsculos como bactérias e protozoários. No século XVI, viajantes europeus encontravam 

em suas expedições cada vez mais pedaços de terra inabitados e na época de Lineu, o 

número de plantas conhecidas era dez vezes maior do que na Antiguidade clássica 

(LANDULFO, 2005) e diante de todas essas descobertas ficou perceptível que muitos 

animais e plantas deveriam ter se extinguido antes de se tornarem útil ao homem e que 

sendo assim, não poderíamos nos julgar tão elevados, pois o propósito desses seres não 

teria sido nos servir (THOMAS, 1989, p.35). Dessa forma, a destruição da ilusão 

antropocêntrica teve seu início pelos astrônomos, botânicos, zoólogos, geólogos, enfim, pela 

ciência que nos mostra que o único aspecto novo da crise ambiental que enfrentamos hoje é 

a sua dimensão. A situação, no entanto, se agravou com o acúmulo de prejuízos herdados 

pelas sociedades anteriores e, portanto, a preservação do meio ambiente não deve mais ser 

adiada.  

Porém, a construção de um mundo sustentável, ultrapassa o campo da produção 

científica e atinge a área que desenvolve competências para a formação de cidadãos 

conscientes de seu papel na sociedade: a educação. E ainda de forma mais específica, a 

sua qualificação que carrega a missão de salvar o mundo de nós mesmos: a educação 

ambiental. 

 A EA assume dessa forma, uma grande responsabilidade no enfrentamento dessa 

eterna crise, comprometendo-se a mudar valores e comportamentos, sentimentos e atitudes 

e que ainda deve estar disponível a todos, seja dentro das escolas ou inseridas em projetos 

sociais de naturezas diversas. 

A EA no Brasil aparece com várias nuances de um grande espectro. Diversas 

tendências e perspectivas sobre a questão ambiental vêm sendo observadas nesses últimos 

anos e variadas correntes em EA surgiram delimitando discussões sobre como mitigar os 

problemas ambientais com base no processo ensino-aprendizagem (SAUVÈ, 2005), uma 

vez que o ambiente escolar constitui um dos principais e por vezes, único, espaço de 

fomento para seu desenvolvimento. 
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E justamente dentro dos muros das escolas que é que percebemos a realização de 

diversos projetos e estudos na área principalmente após a inclusão do “meio ambiente” 

como um dos temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1997) e 

das recomendações do texto da Lei 9795/99 (Política Nacional da EA)  que diz em seu 2º 

parágrafo:  

“A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar   presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 
não-formal.” (BRASIL, 1999) 

 
Diante disso, é possível constatar que atualmente a EA tem uma institucionalização 

sólida. Ela se constitui como uma necessidade formativa permanente de todos os cidadãos.  

Essa inserção enfática da EA nas escolas, sobretudo na Educação Básica, nos leva 

a questionar e refletir acerca da formação dos professores, uma vez que a temática, sendo 

caracterizada como transversal, não pode ser tratada de maneira disciplinar e fragmentada 

apenas nos currículos de Ciências, Biologia e, por vezes, Geografia.  

Tal necessidade formativa e o aumento significativo dos Mestrados Profissionais 

(MP) na área de Ensino, após sua implantação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) na década de 1990, nos permitiu refletir acerca do que 

vem sendo produzido nessa modalidade de formação com a temática Educação Ambiental, 

pois existe a expectativa de que o docente passe a observar as práticas em EA de forma 

não reducionista, fazendo uso de uma reflexão filosófica ampla e baseada na interação 

discursiva dos atores envolvidos, para que ele possa então entender a formação para a 

cidadania como resultado do processo dialógico no ensino. 

Dessa forma, essa dissertação busca investigar o que vem sendo produzido pelos 

professores-alunos dos Mestrados Profissionais na área de Ensino do Estado do Rio de 

Janeiro abordando o tema da EA, quais as contribuições dessas produções acadêmicas 

para a Educação Básica e quais as tendências nesse campo de conhecimento vem sendo 

mais utilizadas pelos seus autores. 

Foram realizadas entrevistas com dois professores egressos dos MP a fim de 

identificar, através dos pressupostos do filósofo Mikhail Bakhtin, elementos discursivos que 

nos dão condições de perceber como essa modalidade de formação impactou sua vida 

profissional e sua relação com a temática da EA.  

Esse trabalho faz parte de um projeto de âmbito nacional intitulado Impacto dos 

Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências na qualidade da Educação Científica 

desenvolvido através do Edital do Observatório da Educação 2012 da CAPES/INEP. Trata-

se de um projeto em rede, desenvolvido na Universidade Federal Rio Grande do Sul 

(UFRGS), na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Universidade Estadual do 
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Rio de Janeiro (UERJ), no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro 

(CEFET-RJ) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ).  

 

Delineamento e contextualização do problema 
 

A expansão dos Mestrados Profissionais em Ensino (MPE) exigiu um olhar agudo 

para o sistema de avaliação desse segmento, o que vem se desdobrando, para além da 

avaliação oficial, na necessidade de uma avaliação do seu impacto na qualidade da 

educação básica. Considerando o contexto global da modalidade formal do Ensino de 

Ciências algumas questões apresentam-se de forma ressaltada no cenário atual. Entre elas 

Braz da Silva (2012) destaca:  

 
Falta de experimentação nas aulas, ensino livresco, ausência do 
estabelecimento de relações com o saber do cotidiano nas situações de 
ensino-aprendizagem, grade curricular hermética, consistindo em uma 
camisa de força para o desenvolvimento do trabalho criativo do professor, 
modelo de transmissão dos conhecimentos científicos como verdades 
neutras e absolutas, desinteresse dos alunos pelas aulas de Ciências, 
dificuldade de superação das concepções prévias trazidas pelos alunos, 
abordagens pedagógicas que desconsiderem a contextualização histórica e 
filosófica da construção científica, falta de clareza sobre a função social da 
alfabetização científico-tecnológica, lacunas na formação inicial do 
professor, necessidade de se repensar os modelos de formação continuada, 
falta de articulação entre a formação e a pesquisa, dificuldades para o 
desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar.  (pág. 2). 

 
Intrínseca a essas questões, podemos identificar uma tendência em relacionar a 

prática pedagógica em EA a projetos pontuais relacionados à preservação ambiental e a 

reciclagem de resíduos sólidos, práticas essencialmente típicas da corrente 

conservacionista. A visão reducionista e simplificada da EA ainda é bastante arraigada entre 

os docentes que trabalham com esse eixo temático e muitas vezes os objetivos não são 

alcançados de forma efetiva (RODRIGUES e RODRIGUES, 2001). Mesmo tendo convicção 

da abordagem crítica utilizada em suas dissertações, existem ainda muitas dúvidas em 

como realmente adotar práticas críticas e reflexivas em sala de aula. Nossa hipótese segue 

na direção de que apesar da visão crítica da EA estar sendo bastante citada nas produções 

acadêmicas dos Mestrados Profissionais (MP) em Ensino, seja pouco provável que seus 

produtos estejam impregnados com as características dessa corrente filosófica.  Visando 

obter elementos de confronto aos aspectos elencados, os MP em Ensino trazem como 

diferencial o trabalho de conclusão de curso que se define na elaboração de um produto 

educacional. Esse produto deve ser implantado no contexto escolar ou em ambientes não 

formais de ensino e deve ficar disponível para que qualquer docente ou educador possa 
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usá-lo e a fim de diversificar suas práticas pedagógicas e, portanto a avaliação dos MP 

perpassa obrigatoriamente pela sua produção.  

A CAPES, através de sua portaria nº 47 de 17 de dezembro de 1995, estabelece 

algumas diretrizes para os MP e uma delas descreve seus trabalhos finais:  

O estudante deve apresentar trabalho final que demonstre domínio do 
objeto de estudo e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele. De 
acordo com a natureza da área e com a proposta do curso, esse trabalho 
poderá tomar formas como, entre outras, dissertação, projeto, análise de 
casos, performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, 
equipamentos e protótipos. 

Deste modo e buscando olhar criticamente para este cenário, esta dissertação 

apresentará os resultados referentes à análise dos Produtos Educacionais (PE) produzidos 

nos MP em Ensino de Ciências do Estado Rio de Janeiro sob a temática Educação 

Ambiental.  

 

Objetivos e questão de pesquisa 
 
Delimitados pela questão de pesquisa: “Qual o impacto1 na Escola Básica dos 

produtos educacionais desenvolvidos no âmbito da temática Educação Ambiental na 

perspectiva dos egressos dos Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências?”, 

procuramos restringir nossa investigação aos trabalhos acadêmicos oriundos dos Mestrados 

Profissionais com a temática Educação Ambiental com a finalidade de perceber como esse 

campo de pesquisa vem sendo trabalhado dentro dos ambientes escolares. Uma vez que o 

Mestrado Profissional em Ensino é um modelo de formação que tem como preocupação 

básica a prática pedagógica, entender como as práticas em Educação Ambiental vêm sendo 

desenvolvidas em ambientes formais de ensino, nos permite entender melhor o cenário 

atual e as perspectivas das discussões acerca de meio ambiente e dos seus aspectos 

sociais e científicos. Complementando o cenário descrito, as entrevistas realizadas com os 

egressos e a análise discursiva dos mesmos, nos permite entender como a realização de 

um MP conformou suas práticas, seus entendimentos acerca da Educação Ambiental e do 

ensino e quais as expectativas ao fazê-lo.  

Nossa pesquisa busca atingir os seguintes objetivos:  

 

 

 

 

                                                
1 Definimos impacto a partir de Ferreira 1999, p. 1080 apud HARTMANN, 2012, p. 18, como “efeito [...] 

que força mudança” ou simplesmente, “efeito, consequência”. 
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• Objetivo Geral 

 

Investigar os “produtos educacionais” desenvolvidos nos Mestrados Profissionais em 

Ensino de Ciências no Estado do Rio de Janeiro relacionados à temática da Educação 

Ambiental e mediante a análise bakhtiniana de entrevistas com professores egressos dos 

Mestrados Profissionais, identificar o impacto dessa modalidade formativa na prática 

docente de dois egressos que abordaram a Educação Ambiental em suas dissertações. 

 

• Objetivos específicos: 

 

- Identificar nos discursos dos egressos a vertente da Educação Ambiental proposta 

nos produtos educacionais; 

- Identificar os objetivos educacionais que conformam os produtos educacionais; 

- Analisar, a partir dos discursos dos egressos dos MPs, o impacto do Mestrado 

Profissional em suas práticas pedagógicas; 

- Elaborar site com informações e produtos oriundos dos Mestrados Profissionais do 

estado do Rio de Janeiro com a temática Educação Ambiental, 

 

 Estruturas dos capítulos 
 
Além desta introdução, a presente dissertação ainda apresenta nove capítulos: 

No capítulo 1 trazemos um breve apanhado histórico sobre os cursos de Mestrado 

Profissional no cenário da pós-graduação brasileira e do Ensino de Ciências a partir dos 

documentos legais e autores da área. 

No capítulo 2 abordamos a Educação Ambiental e realizamos uma breve revisão 

bibliográfica sobre práticas escolares relacionadas ao tema. 

No capítulo 3 trazemos o referencial teórico de Mikhail Bakhtin e seu arcabouço 

metodológico para ancorarmos nossas análises discursivas.  

No capítulo 4 é apresentada a construção metodológica da dissertação. 

Descrevemos as etapas percorridas para a conclusão da pesquisa e todos os instrumentos 

elaborados e utilizados para a coleta de dados.  

No capítulo 5 constam os resultados de nossa investigação acerca dos Produtos 

Educacionais (PE) elaborados nos Mestrados Profissionais e que abordam a Educação 

Ambiental sendo apresentadas as análises da pesquisa de investigação realizada nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem essa modalidade de pós-graduação no 

estado do Rio de Janeiro. 
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O capítulo 6 traz os resultados e análises bakhtinianas das entrevistas com dois 

egressos dos Mestrados Profissionais que trabalharam o tema Educação Ambiental em 

suas dissertações.  

A elaboração e desenvolvimento do PE apresentado nessa pesquisa estão 

destacados no Capítulo 7. 

O capítulo 8 desta dissertação traz as sínteses de nossas análises e a discussão dos 

resultados obtidos. 

Por fim, apresentamos as considerações finais  deste trabalho no capítulo 9.  

 

2 OS MESTRADOS PROFISSIONAIS 

 

2.1 A PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIA: A GÊNESE DOS MESTRADOS 
PROFISSIONAIS  

 

A pós-graduação tem suas origens na organização das universidades norte-

americanas que instituíam o “college” (graduação) como base única de estudos e como 

ponto de partida para estudos mais aprofundados em áreas específicas. O educador Paul 

Monroe, no início do século XX, definiu pós-graduação como o termo usual que designa os 

estudantes que terminaram o “college” e, no entanto, continuam com os estudos 

acadêmicos. (BRASIL, 1965) 

Nesses moldes, a universidade apresentava, como características principais e 

essenciais, a transmissão e a divulgação do conhecimento científico. A grande ruptura com 

essa especificidade teve início com a fundação da Universidade John Hopkins em 1876 que 

tinha como principal objetivo fomentar pesquisas científicas e acadêmicas. (BRASIL,1965) 

No século XX, o modelo norte-americano da pós-graduação já havia se instituído em 

quase todos os países devido ao grande acúmulo de conhecimento em cada área da ciência 

e por suas diversas especializações. Nesse período o Brasil já vislumbrava a necessidade 

da formação continuada de seus estudantes e em 1961 foi publicada uma das primeiras 

versões da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB) que direcionava um montante 

da verba pública para o setor da educação e estabelecia a pós-graduação como modalidade 

de formação a ser oferecida pelas instituições de ensino superior. Porém, as características 

e a natureza dessa pós-graduação ainda geravam dúvidas e incertezas nos 

estabelecimentos de ensino e no próprio governo. Para regulamentar e esclarecer as 

dúvidas acerca dessas questões, o educador e então Secretário de Educação Superior, 

Newton Sucupira, elaborou em 1965, o parecer 977, que normatizou e gerou regras e 

conceitos para a pós- graduação no Brasil de forma a estimular a formação de cientistas e 



18 
 

tecnólogos, com o objetivo de fortalecer a expansão industrial brasileira. Nesse documento, 

é possível notar a inclinação em implantar um programa de pós-graduação que atendesse 

às crescentes demandas do mercado, formando, sobretudo, mão de obra qualificada e 

instruída e pesquisadores capazes de conduzir o país na rota do crescimento econômico. 

(BRASIL, 1965) 

A intenção em suprir a necessidade por pesquisadores e especialistas em diversas 

áreas já estava explícita na criação da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, atual Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), em julho de 1951. Seu principal objetivo era “assegurar a existência de 

pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades 

dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país". 

(GOUVÊA,2012). 

Em plena Era Vargas, o Brasil requeria assegurar o patamar de nação autônoma e 

desenvolvida e a industrialização era o meio em se alcançar tal posição no mercado global 

naquele contexto. (BRASIL,1965) 

Sob essa aura tecnicista, no fim dos anos sessenta surge nos Institutos de Física da 

UFRGS e da USP a pós-graduação stricto sensu na área de Ensino de Ciências.  

Logo surgiram também áreas de concentração em Ensino de Ciências em 

Programas de Pós-Graduação em Educação. Seja em Institutos ou Faculdades de Ciências 

ou em Faculdades de Educação, a pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

cresceu e foi se consolidando até chegar ao ponto de buscar identidade própria. 

Em 1995, a CAPES, buscando a aproximação do mercado de trabalho com os 

cursos de pós-graduação, criou uma comissão para analisar e propor estratégias para esse 

cenário e foi elaborado então o documento intitulado: “Mestrado no Brasil – A situação e 

uma nova perspectiva”. (BARROS, VALENTIM E MELO, 2005). A partir desse momento, a 

instituição já sinalizava a necessidade em regulamentar e estimular a criação de cursos de 

pós-graduação com características mais profissionalizantes e publicou então a Resolução nº 

1/95, por meio da Portaria nº 47/95, que propunha a implantação de programas voltados à 

formação profissional e de rotinas de avaliação e acompanhamento dessa nova modalidade 

de mestrados que garantissem o nível da qualidade alcançado pelo sistema até então. A 

portaria nº 47/95 foi revogada pela Portaria nº 80/98 que trouxe orientações mais específicas 

no que se referia ao enquadramento das propostas dos mestrados profissionais. Surgia 

oficialmente no Brasil essa nova modalidade de pós-graduação. (BARROS, VALENTIM E 

MELO, 2005). 

Os Mestrados Profissionais emergem então como uma modalidade de pós-

graduação voltada a profissionais que desejam uma qualificação mais aprimorada, 

permeada pela aura acadêmica das pesquisas científicas, e, que seus resultados possam 
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ser aproveitados em sua prática diária proporcionando um aumento em sua qualidade 

(BARROS, VALENTIM e MELO, 2005).   

De acordo com Ostermann e Rezende (2009) inicialmente parte da comunidade de 

educadores e de pesquisadores em ensino de ciências mostrou certa resistência ao modelo 

do MP sendo elaboradas críticas às iniciativas sustentadas pela hipótese de que a formação 

profissional do professor seria condição essencial para garantir o aprendizado, o que 

responsabilizaria unicamente o docente pelo processo educativo de seus alunos. Ignorando 

tais críticas e motivados pela possibilidade de ascender à cargos mais altos no magistério , 

além de acrescentar uma base teórica às suas práticas,  os professores, principalmente das 

áreas de Ciências e Matemática, retornavam à academia por meio dos cursos de pós-

graduação, muitas vezes nos Mestrados Acadêmicos (MA).  Moreira (2004) enfatiza, porém 

que os docentes ao ingressarem nos MA são obrigados a atender uma demanda de 

exclusividade que os afasta das salas de aula e dos problemas que busca solucionar. Além 

disso, as disciplinas nos MA os direcionam a um trabalho de final de curso na forma de um 

relatório de pesquisa, que muitas vezes encontra-se distante de sua realidade profissional. 

Dessa forma, os MP em Ensino (MPE) emergem no contexto da pós-graduação no Brasil 

como forma de atender a uma procura de profissionais carentes de um modelo de educação 

continuada que atendesse às especificidades de suas áreas.  

2.2 OBJETIVOS E PRODUTOS EDUCACIONAIS 

Esse percurso formativo denominado MP foi criado a fim de atender os professores 

em exercício na educação básica e professores de ensino superior que atuam nas 

licenciaturas ou em disciplinas básicas de outras graduações. (MOREIRA E NARDI, 2009). 

Anterior à criação dos MPE, o mestrado profissionalizante (posteriormente 

denominado Mestrado Profissional) já havia sido tema de diversas discussões em reuniões 

do Conselho Superior e do Conselho Técnico Científico da CAPES (CTC) e a avaliação 

desses cursos, nos primeiros anos, gerou alguns embates e divergências quanto à sua 

operacionalização. 

Após uma primeira tentativa improdutiva do CTC em se discutir questões 

relacionadas às características e natureza do MP, a CAPES realizou em 2005 o seminário 

intitulado “Para Além da Academia - A Pós-Graduação contribuindo para a sociedade”. De 

acordo com Schäfer (2013 p. 12) esse evento teve como “foco principal de discussão o MP, 

a formação de público cientificamente qualificado e os modos pelos quais o conhecimento 

científico de alto nível chega à sociedade” (p.12). Além disso, durante o seminário ficou 

evidente a postura incisiva da CAPES quanto à importância dos MP para o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil (SCHÄFER, 2013 p. 8). 
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Alguns dos pontos discutidos nesse seminário foram as diferenças entre o Mestrado 

Acadêmico (MA) e o Mestrado Profissional (MP).  

Ribeiro (2011, p. 15) traz como principal divergência o resultado do processo de 

formação: enquanto o MA propicia ao aluno uma vivência na área da pesquisa acadêmica, o 

MP tem como objetivo formar pessoas que, mesmo fora do meio acadêmico, saibam utilizar 

a pesquisa de modo a atribuir qualidade2 às suas práticas profissionais.  

Os objetivos dos MP também foram bastante discutidos durante o Seminário. Barros, 

Valentim e Melo (2005, p.142) apontam para os principais resultados nessa questão:  

- explicar como a pós-graduação pode ajudar no desenvolvimento 
econômico e social na fabricação e na práxis, na melhora da economia e da 
sociedade; 

- considerar que o MP não deve ser apenas um instrumento de melhoria da 
produtividade das empresas, mas também um instrumento para promover o 
resgate social; 

- entender o MP como um conjunto de ferramentas que têm destinações 
diversas; 

- agregar o social ao pensamento do MP como ferramenta privilegiada para 
o mercado econômico; 

- desenvolver a compreensão de que o MP poderá ser importante para o 
setor produtivo (áreas hard), como também para as áreas sociais dos 
organismos públicos (formação de gestores) e para os organismos privados 
(ONGs); 

- capacitar recursos humanos para a prática profissional e transformadora, 
preservando a vinculação ensino versus pesquisa, pois é fundamental para 
a qualidade da formação; e - qualificar profissionais de alto nível aptos ao 
ingresso imediato no mundo do trabalho. 

Para Moreira (2004), O MPE tem como característica a preparação profissional 

voltada para as questões que envolvam a relação ensino-aprendizagem, o currículo, 

avaliação e todos os componentes do sistema escolar e deve estar orientado à resolução de 

problemas dos sistemas educacionais, seja por meio de ação direta na sala de aula, ou 

atuando na gestão escolar. 

As ligações com a prática profissional e a resolução de situações conflitantes estão 

emblematicamente caracterizadas nos MP. Um dos aspectos que revelam essa natureza é o 

seu produto final. De acordo com as expectativas da CAPES, esse produto “deve agregar 

valor social ao mercado de trabalho e à comunidade, focando na profissionalização e no 

gerenciamento das diversas atividades envolvidas, sejam essas sociais, tecnológicas ou 

culturais.” (SCHÄFER, 2013).  

                                                
2 Entendemos a questão da qualidade conforme a concepção de Moreira e Kramer (2007, p. 1046) que 

atribuem uma concepção renovada de qualidade, a “crença tanto em uma escola reformulada e ampliada, 
quanto em uma ordem social menos desigual e excludente”, observando que o conceito em questão é 
historicamente produzido e exige uma análise processual e dinâmica. 



21 
 

A CAPES, através de sua portaria 47 de 17 de dezembro de 1995, estabelece 

algumas diretrizes para os MP e uma dela descreve seus trabalhos finais:  

O estudante deve apresentar trabalho final que demonstre domínio do 
objeto de estudo e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele. De 
acordo com a natureza da área e com a proposta do curso, esse trabalho 
poderá tomar formas como, entre outras, dissertação, projeto, análise de 
casos, performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, 
equipamentos e protótipos (BRASIL, 1995). 

No âmbito dos MPE, o trabalho ou produto final, passa a ser denominado produto 

educacional (MOREIRA, 2004), uma vez que está voltado exclusivamente à prática docente. 

Moreira e Nardi (2009) enfatizam que “os trabalhos de conclusão devem, obrigatoriamente 

gerar um produto educacional que contribua para o Ensino de Ciências”. 

Moreira (2004) argumenta ainda que “o trabalho final do MPE deve ser uma pesquisa 

aplicada, descrevendo o desenvolvimento de processos ou produtos de natureza 

educacional, visando à melhoria do ensino na área específica, sugerindo-se fortemente que, 

em forma e conteúdo, este trabalho se constitua em material que possa ser utilizado por 

outros profissionais.”. 

Diante dessas observações acerca das características dos produtos educacionais 

paira um questionamento: uma vez que a pesquisa tem papel pouco contundente nesse 

formato de Mestrado, sobre quais as bases de conhecimento tais produtos educacionais são 

desenvolvidos e elaborados?  

Segundo Ostermann e Rezende (2009), esses produtos não poderiam ignorar a 

produção de conhecimento anterior “sob pena de estarmos fomentando práticas baseadas 

em metodologias e recursos didáticos ultrapassados, já superados pelos avanços 

investigativos”. Segundo as autoras, ao elaborar um produto final, as pesquisas anteriores 

não podem ser ignoradas, pois se corre o risco de “vestir o novo com roupas velhas”.  

 

3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AS PRÁTICAS NO AMBIENTE ESCOLAR. 

 
Para discutirmos o tema Educação Ambiental e suas abordagens no ambiente 

escolar, foi realizada uma revisão bibliográfica que teve início com uma pesquisa na base de 

dados dos Periódicos da CAPES. 

 
 
3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Selecionamos o descritor “Educação Ambiental” para identificarmos os periódicos 

específicos desse campo. O resultado nos apontou quatro periódicos: Ambiente e 

Educação: Revista de Educação Ambiental, Pesquisa em Educação Ambiental, Revista 
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Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental: REMEA e Revista Eletrônica em Gestão, 

Educação e Tecnologia Ambiental. Dentre esses periódicos selecionamos os que possuíam 

a classificação nos extratos A1, A2, B1 ou B2 na área de Ensino, para que pudéssemos 

traçar um panorama fidedigno à realidade da Educação Ambiental no ambiente formal de 

ensino. Dos quatro periódicos primeiramente selecionados, a Revista Eletrônica em Gestão, 

Educação e Tecnologia Ambiental não teve avaliação na área de Ensino e, portanto não 

teve seus artigos contemplados nessa revisão.  

O período que abrange a seleção de artigos para essa revisão foi de cinco anos, 

compreendidos entre janeiro de 2010 e janeiro de 2015, e em cada periódico foi realizada 

uma busca com os descritores “ensino de ciências” e “prática de ensino” no sentido de 

resgatar as pesquisas realizadas sobre as práticas escolares de Educação Ambiental e 

assim formar um corpus de análise que traga informações relevantes sobre a temática 

dentro das salas de aulas e ambientes não formais de ensino. 

 

Ambiente e Educação: Revista de Educação Ambiental  

O artigo de Charbaje et. al. (2014), é o relato da aplicação de um projeto de 

Educação Ambiental para alunos das séries iniciais do ensino fundamental que apresentou 

como objetivo a sensibilização dos alunos para as questões ambientais.  A análise dos 

resultados apontou para a necessidade em abastecer os alunos com informações de 

qualidade para que exista uma significativa mudança nos hábitos. 

O trabalho publicado por Sousa et. al (2014), observou a importância em reconhecer 

as percepções ambientais por trás de cada indivíduo e para a realização desse diagnóstico 

foi realizada a aplicação de questionários em uma escola de Goiânia com o tema Insetos. A 

análise dos resultados mostrou que a grande maioria dos alunos demonstra dificuldades em 

classificar taxonomicamente os insetos e por isso apresenta certo preconceito com relação 

ao grupo.  

Meirelles et. al (2014) apresentaram o letramento como ferramenta para a Educação 

Ambiental uma vez que a leitura  permite uma maior compreensão do mundo. Para tanto, os 

autores recorreram a propostas transdisciplinares de modo a desenvolver a ética e 

promover o respeito às necessidades humanas compatíveis com o uso sustentável dos 

recursos naturais. O trabalho apresentado procura contribuir para a reflexão sobre o meio 

ambiente a fim de preparar o indivíduo para viver e trabalhar de maneira sustentável. 

Ferreira (2013) realizou uma investigação a fim de identificar a efetiva aplicação da 

Educação Ambiental proposta nos materiais pedagógicos oficiais do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) em três escolas públicas do estado de São Paulo. Foram utilizadas 

entrevistas semiestruturadas com os docentes e observação direta das aulas desse nível de 

ensino. Os resultados demonstraram que nem sempre o assunto é contemplado nas aulas, 
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pois docentes sentem-se despreparados para aplicar esses conteúdos. Além disso, são 

mencionados problemas como excesso de alunos em sala e a falta de infraestrutura na 

escola. As questões ambientais ainda são apresentadas de forma superficial, pragmática e 

sem uma reflexão mais crítica.  

Franco et. al (2012) realizaram um estudo de percepção ambiental de alunos da 

quinta e oitava séries da Escola Municipal Pedro Aleixo, localizada no entorno do Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça. Foram realizadas algumas visitas à Unidade de 

Conservação (UC) para conhecimento do local de pesquisa, coleta de dados, identificação 

do público-alvo e aplicação de questionários. Os resultados mostraram que parte dos 

alunos, mesmo estudando e morando próximos dessa UC, não tem um conhecimento 

adequado do local e de seu contexto.  

Melo e Barros (2013) trouxeram em seu artigo a realização de uma oficina intitulada 

“Educação Ambiental associada à Educação Especial” que foi realizada no seminário 

interdisciplinar do curso de Pedagogia - Ênfase em Necessidades Educacionais Especiais 

da PUC Minas. O objetivo apresentado é que sejam trabalhados de forma conjunta a 

Educação Ambiental e a inclusão porém não  foram trazidas propostas de atividades 

relacionando esses dois temas.  

Franco et. al (2012) utilizaram a região da sub-bacia do rio Parauninha, para 

trabalhar questões ambientais com a população ribeirinha. Os primeiros resultados 

revelaram que as questões ambientais, para essa comunidade, estão diretamente ligadas 

ao seu contexto social e político. 

Silva e Almeida (2013) demonstraram a importância da pesquisa-ação, no processo 

ensino-aprendizagem, associada à construção de conhecimentos científicos em um projeto 

realizado com invertebrados e sua conservação, no em uma Unidade de Conservação (UC) 

costeira. Foram aplicados questionários após as práticas e a análise dos resultados apontou 

que houve qualidade no que diz respeito à sensibilização às questões da UC. 

Cardoso e Teixeira (2013) trabalharam com vinte e dois alunos do sétimo ano do 

ensino fundamental durante alguns encontros para realização de documentário sobre 

questões ambientais. Os resultados das observações das autoras indicam que “produzir 

documentário com os alunos torna-os atores da aprendizagem, capazes de conviver em 

grupo, promove a comunicação, favorece uma visão sob aspectos sociais, culturais e 

econômicos.”. 

Araújo e Formenton (2014) analisaram as contribuições de abordagens de ensino da 

Física alinhadas ao movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) para o 

desenvolvimento de elementos de Educação Ambiental entre alunos do curso 

profissionalizante em Automação Industrial do IFSP, campus Guarulhos  com o objetivo de 
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despertar a conscientização sobre impactos socioambientais advindos da Ciência e 

Tecnologia (C&T). Não foram apresentados resultados significativos nesse artigo.  

Magayevski et. al. (2014) demonstraram em seu artigo os resultados de uma 

pesquisa diagnóstica-avaliativa sobre a relação da escola do município de Tabaporã, 

situado no Mato Grosso, com a conservação da Amazônia e do Cerrado, através do 

mapeamento dos conteúdos e práticas de Educação Ambiental relacionadas a estes 

biomas. Foram analisados os projetos pedagógicos das escolas e os Planos de Ensino das 

disciplinas oferecidas pelas escolas de 6° ao 9° ano e realizadas entrevistas com os 

docentes. Os resultados demonstraram que existe uma grande dificuldade em incluir nos 

currículos os conhecimentos voltados ao reconhecimento e à valorização da experiência do 

aluno e da cultura local associada ao Cerrado e à Amazônia.   

A reflexão sobre a relação entre os seres humanos e o ambiente foi fomentada no 

artigo de Ventura e Sousa (2010) que traz as percepções de um grupo de estudantes do 

Ensino Médio sobre a crise ambiental. Os dados foram coletados através de questionários e 

grupos focais e, mediante os resultados analisados à luz da análise de conteúdo, as autoras 

criaram categorias temáticas. Dentre as temáticas mais contundentes ressaltam-se as que 

envolvem a relação entre natureza humana, valores capitalistas e a crise ambiental e a partir 

dessa observação algumas questões são levantadas como contribuições para a promoção 

de uma Educação Ambiental Crítica. 

Almeida, Costa-Santana e Tonso (2011) apresentaram em seu artigo o diálogo entre 

a arte e a Educação Ambiental através da literatura infantil, partindo do conceito de natureza 

de Rousseau. 

Oliveira, Andrade e Paprocki (2012) levaram para a sala de aula técnicas de 

identificação de organismos macroinvertebrados para a detecção de ações antrópicas a fim 

de sensibilizar os alunos às questões ambientais da região em que vivem.  

 

Pesquisa em Educação Ambiental 

Nesse periódico iniciamos com o artigo de Proença, Dal-Farra e Oslaj (2014) que 

apresentaram os resultados obtidos com 151 alunos de ensino fundamental que 

participaram de uma prática educativa relacionada com as espécies nativas e exóticas e os 

possíveis prejuízos à biodiversidade das ações do ser humano analisadas sob a perspectiva 

da CTSA. Os resultados indicaram que uma parcela elevada dos alunos desconhecia os 

possíveis impactos da agricultura e de forma mais ampla, da introdução de espécies 

exóticas no ambiente, demandando uma maior atenção a esse aspecto na Educação 

Ambiental e no Ensino de Ciências. 

Trópia, Viana e Guimarães (2013) analisaram discursos referentes à Educação 

Ambiental (EA) em um recurso didático chamado “Protocolo para avaliação da saúde de rios 
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e lagoas”. Foram realizadas algumas discussões com enfoque CTSA a fim de coletar o 

material de análise.  Os resultados apontaram discursos referentes à EA exclusivamente 

associados à atividade científica, afastados das relações e implicações com a sociedade. 

Apontamos o enfoque CTSA como uma possibilidade de articular a atividade científica com 

outras áreas do saber, permitindo uma visão mais ampla dos conhecimentos científicos 

diante das questões ambientais. 

O artigo de Guimarães et. al (2012) apresentou dados quantitativos e qualitativos de 

estudos exploratórios em escolas da rede pública do Distrito Federal relativos a projetos de 

Educação Ambiental que têm como objetivo identificar a sistematização e continuidade 

desses projetos e outras informações relevantes à discussão da temática.  Os resultados 

indicaram que a maioria dos projetos investigados não tem continuidade, foi desenvolvida de 

maneira isolada, com pouca sistematização e participação de professores. Entre as 

dificuldades apontadas pelos professores destaca-se a falta de apoio e de recursos para os 

projetos.  

Araújo et. al (2014) utilizaram a prática científica para testar a eficiência dos 

ambientes de educação não-formal em candidatos de treinamento para certificação de 

professores em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás. O campus conta 

com uma trilha interpretativa para a Educação Ambiental em que foi realizada essa prática. 

Os resultados pré e pós teste, indicaram que a prática teve  resultados positivos, com o 

aumento do conhecimento por parte dos participantes.  

Cavalheiro e Nishijima (2014) fizeram uma análise da situação dos riachos 

degradados intermediada pela Educação Ambiental em uma escola. A metodologia consistiu 

no desenvolvimento de uma Situação de Estudo com estudantes entre seis e sete anos, do 

primeiro ano do Ensino Fundamental do Centro de Educação Básica Francisco de Assis 

(EFA), Ijuí, RS. As atividades oportunizaram aos estudantes analisar e repensar sua relação 

com a natureza e postura frente à preservação dos riachos.  

Neta e Fonseca (2012) compararam em seu artigo projetos de Educação Ambiental 

(EA) desenvolvidos em escolas públicas (PU) e particulares (PA) do Distrito Federal (DF). 

Entre as instituições entrevistadas, as PU se apresentaram melhores do que as PA em 

relação ao número de pessoas envolvidas e ao índice de participação e interesse, 

mostrando maior preocupação com as questões ambientais. 

Silva e Abílio (2012) apresentaram o resultado de uma pesquisa com um grupo de 

estudantes de uma escola pública no bairro Mutirão da cidade de Bayeux – PB. Foram 

realizadas oficinas baseadas no Teatro do Oprimido com a discussão de temas relacionados 

às questões ambientais. Para averiguar o resultado da pesquisa ou autores aplicaram  

questionários às turmas do 9° ano do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio ao 

início e ao término do trabalho. Foi constatado um crescimento no nível de entendimento da 
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maioria dos educandos das referidas turmas acerca da problemática ambiental. Baseado 

nesses resultados os autores indicam as oficinas como metodologia positiva de Educação 

Ambiental.  
Souza e Almeida (2013) analisaram ações educomunicativas como mediadoras do 

processo ensino-aprendizagem no ambiente escolar. A pesquisa foi realizada em uma 

escola pública de ensino fundamental, situada em uma Área de Proteção Ambiental (APA) 

na região costeira do Rio Grande do Norte, com os alunos de 4º e 5º anos. Os resultados 

comprovaram a necessidade de desenvolver práticas pedagógicas, envolvendo ações 

educomunicativas para além do chão da escola, promovendo a interação e vivência dos 

alunos com o meio a partir do espaço onde moram. 

Radi (2013) em seu artigo caracterizou e identificou as contribuições do Programa 

Agrinho em suas ações voltadas para a educação ambiental. Para atender aos objetivos 

propostos pelo Programa foram feitas entrevistas com ex-alunos maiores de 18 anos. O 

modelo de análise baseou-se na construção de categorias e nos pressupostos da Educação 

Ambiental crítica. As narrativas revelaram que os jovens tiveram um contato bastante breve 

com o programa ao longo da vida estudantil, daí a razão de serem poucas as lembranças 

relacionadas ao Agrinho. No que tange aos assuntos ligados ao meio ambiente, os ex-

alunos demonstraram estar cientes da gravidade da questão ao mesmo tempo em que 

relacionaram os problemas ambientais às ações antrópicas. 

Lopes et al.(2012) realizaram uma pesquisa em uma escola rural com estudantes da 

7ª e 8ª série do ensino fundamental de uma escola de Araras (SP) a fim de construir um 

diagnóstico socioambiental, identificar a percepção dos alunos sobre o meio em que vivem e 

suas perspectivas de futuro e problematizar questões sobre a realidade rural. Foram 

aplicados questionários semi estruturados e dinâmicas.  

Silva e Campina (2012) também trabalharam com as concepções ambientais e 

aplicaram uma tipologia para identifica-las em materiais e práticas escolares. Para a 

tipologia foram eleitas três categorias de concepção de educação ambiental: conservadora, 

pragmática e crítica. A tipologia foi utilizada em três pesquisas: análise de filmes didáticos, 

imagens de capas de revistas e práticas escolares e foram constatadas diferentes tipos de 

concepção em cada material analisado.  

 

Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental: REMEA 

Gallego et.al (2014) apresentaram em seu artigo a  metodologia investigativa 

utilizada por bolsistas do PIBID com subprojeto intitulado Ensino de ciências e biologia por 

investigação: uma relação entre teoria e prática, para desenvolver o experimento do forno 

solar, o qual se apresenta como relevante para investigar diversos temas da Educação 

Ambiental, tais como aquecimento global, tecnologias sociais, utilização de energias 
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renováveis, efeito estufa, bem como conteúdos científicos como radiação solar, óptica, 

transformação de energia, ciclo da água entre outros. O estudo foi realizado com alunos do 

6º ano de uma escola da rede pública de ensino em Cascavel-Pr. Os resultados revelaram 

que esse tipo de prática favorece a participação e formação da consciência ambiental nos 

alunos. 

Oliveira e Rocha (2014) abordaram a forma em que é desenvolvido o conteúdo 

transversal da Educação Ambiental na modalidade da Educação de Jovens e Adultos do 

programa ProJovem Urbano, realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio 

Aires de Almeida, no município de Gravataí/RS. A investigação foi realizada através de 

pesquisa bibliográfica sobre o assunto e os resultados foram analisados através do método 

da análise textual discursiva, onde se verificou que as disciplinas que abordam a temática 

da Educação Ambiental estão relacionadas às Ciências Humanas e às Ciências da 

Natureza.  

Costa et. al (2014) analisaram de forma positiva e contributiva a experiência do 

Projeto Guias Ecológicos do Arquipélago de Santana realizado no ensino fundamental do 

extinto Colégio Municipal de Pescadores de Macaé localizado em uma região receptora de 

atividades de exploração de petróleo no Estado do Rio de Janeiro. A prática de mergulho 

livre em Unidades de Conservação, a valorização da pesca tradicional, o trabalho em equipe 

e o contato com as diferentes práticas pedagógicas ampliaram as possibilidades de se 

reinventar os modelos educativos no colégio, bem como possibilitaram incorporar 

importantes elementos para pensar a formação de professores de ciências e biologia. 

Os jogos de tabuleiro foram trazidos como instrumento didático na pesquisa de 

Carvalho e Chacur (2012) na tentativa de tornar-se uma ferramenta de qualidade para ser 

utilizado em salas de aula e em eventos públicos. Os autores ressaltam que o conteúdo 

informativo do jogo foi cuidadosamente elaborado, tendo como base as premissas do tema 

transversal “Meio Ambiente” para terceiro e quarto ciclos conforme os PCNs. No entanto, a 

percepção dos alunos sobre questões do meio ambiente esteve ancorada em conceitos 

sustentados por ideias antropocêntricas e ecológicas. Após a aplicação do jogo os alunos 

apresentaram um repertório de novos conceitos sobre meio ambiente, levantando 

características mais críticas de reflexão principalmente relacionadas ao conteúdo explorado 

no jogo.  

Pineli et. al (2013) relataram em seu trabalho um projeto desenvolvido com alunos do 

segundo ano do Ensino de uma escola pública de Elói Mendes, Sul de Minas Gerais e que 

tinha como objetivou conhecer a relação de dependência da água limpa da bacia 

hidrográfica do Ribeirão da Onça e a qualidade de vida da população do município. As 

atividades realizadas incluíram um questionário pré-diagnóstico sobre conhecimentos 

ambientais, leitura e interpretação de textos, poesias, peça teatral, música, visitas em duas 
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nascentes e na Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA), rodas de conversa, 

elaboração coletiva de palestra realizada pelos alunos, além de uma feira de projetos 

ambientais e doação de mudas aos sitiantes. Foi possível perceber a aprendizagem de 

conceitos e mudanças de atitudes na prática cotidiana dos alunos. As autoras concluem: “o 

lúdico na educação ambiental é uma forma diferenciada para a transmissão de 

conhecimentos. A prática na educação ambiental consolida a teoria. O trabalho 

interdisciplinar provoca uma reflexão e mudanças de atitudes”. 

Brusse, Barbosa e Veiga (2012) desenvolveram um modelo de Educação Ambiental 

Agrícola com linguagem apropriada a alunos do ensino fundamental no Centro Experimental 

Central (CEC), do Instituto Agronômico (IAC), Campinas-SP. Foram mostrados aos alunos 

os resultados das pesquisas e das vantagens das boas práticas agrícolas, visando à 

sustentabilidade ambiental. Os autores afirmam em seu artigo que o “modelo aplicado aos 

alunos das escolas selecionadas foi considerado altamente positivo, pois ocorreu maior 

aproximação e interesse dos alunos ao ambiente rural regional, aumentando a sensibilidade 

dos envolvidos para questões da sustentabilidade agrícola e ambiental”.  

 

Revista Práxis e Ciências e Ideias 

 

Além dos periódicos analisados, incluímos em nossa revisão bibliográfica as revistas 

Práxis e Ciências e Ideias, publicações científicas oriundas respectivamente dos dois 

programas analisados nessa dissertação: o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da 

Saúde e do Meio Ambiente (MECSA) do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e 

o Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências (PROPEC) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Nilópolis (IFRJ).  

Nesta análise, o recorte temporal foi mais abrangente e percorreu todas as edições 

publicadas. Para a seleção dos artigos utilizamos o descritor “Educação Ambiental”, no 

título, resumo ou palavras-chave e o resultado é apresentado a seguir:  

 

Revista Práxis 
 

Rodrigues (2009) demonstrou em seu artigo como aplicar conceitos de Física de 

maneira contextualizada, empregando pressupostos da Educação Ambiental. Para isso a 

autora trabalhou por quatro semanas com seis turmas do primeiro ano do ensino médio de 

uma escola pública da cidade de Resende-RJ. O tema abordado foi “as formas de 

transmissão de calor e o meio ambiente”, com ênfase no efeito estufa e no aquecimento 

global. Os resultados indicaram que os alunos tiveram bom desempenho em relação aos 

conceitos desenvolvidos.  



29 
 

Miranda, Miranda e Ravaglia (2010) enfocaram o conceito de interdisciplinaridade em 

Educação Ambiental abordado por diferentes autores. Nesse trabalho são descritos os 

desafios em se trabalhar a Educação Ambiental na educação formal sob a ótica 

interdisciplinar em consonância com as Diretrizes da Política Nacional de Educação 

Ambiental (Lei 9795/99).  

Torres e Balassiano (2010) analisaram documentos provenientes de comitês e 

grupos de estudo para discutir a educação ambiental no âmbito global e identificar os 

conceitos que definem as práticas de Educação Ambiental que estão sendo realizadas ao 

redor do mundo.  

Sampaio e Oliveira (2011) criaram uma metodologia para construção de mapas 

utilizando GPS a fim de diminuir o grande hiato que há entre os conteúdos de Geografia e 

Educação Ambiental. Os autores pontam em melhora na assimilação de conteúdos por 

parte dos alunos.  

Oliveira et al (2013) relataram uma pesquisa realizada com alunos da licenciatura em 

Ciências Biológicas da Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro a fim de identificar a visão da Educação Ambiental de cada um deles.  Os 

resultados preliminares apontam uma visão de EA centrada no conceito de conscientização 

e na resolução de problemas ambientais 

Junior e Gonçalves (2013) trouxeram em seu artigo uma oficina pedagógica de 

Educação Ambiental organizada pelos bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à 

Docência (PIBID) de biologia da Universidade Federal de Lavras, MG, em que os jogos 

pedagógicos são apresentados como importante ferramenta para disseminação de 

conceitos ecológicos da educação ambiental, sendo uma estratégia interessante para a 

formação de professores.  

Alves e Rodrigues (2013) relataram a aplicação do projeto piloto do produto de 

dissertação do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente. 

O tema da pesquisa é a coleta seletiva de lixo e educação ambiental que resultou no 

desenvolvimento de um jogo, denominado “Lixo Amigo”.  

Foi realizado um pré-teste foi em um colégio particular do município de Volta 

Redonda, RJ e em seguida implementado um jogo didático. Os resultados apontaram para 

um ganho cognitivo por parte dos alunos após a realização do jogo.  

Cavalcanti, Costa e Chrispino (2014) realizaram uma revisão de literatura, que se 

propõe a destacar a importância da Educação Ambiental e do ensino com uma abordagem 

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) como caminhos possíveis para a contextualização dos 

conteúdos na educação. Para a seleção dos documentos analisados, os autores utilizaram o 

Banco de dissertações e teses da CAPES, revistas e periódicos da área.  
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Revista Ciências & Ideias  

 

Avancini (2009) relata uma experiência que indica a possibilidade por meio da 

sensibilização pelas questões ambientais, mobilizar indivíduos na busca de soluções para 

os problemas causados pelo ser humano ao ambiente e contribuir para a formação de uma 

nova sociedade. 

 

Síntese crítica 
Após a leitura e análise dos 39 artigos apresentados, podemos iniciar algumas 

discussões sobre qual Educação Ambiental vem acontecendo dentro das salas de aula  e 

como esse tema vem sendo abordado: 

 Grande parte das pesquisas realizadas com o intuito de identificar possíveis causas 

da não inserção da temática nas práticas escolares aponta para a falta de formação docente 

e o pouco conhecimento dos professores sobre os temas ambientais como principais 

motivos. Além disso, existe ainda uma grande dificuldade em incluir nos currículos os 

conhecimentos oriundos da experiência dos alunos e da cultura local. Outro resultado 

significativo diz respeito ao pouco conhecimento de conceitos biológicos por parte dos 

alunos como fator limitante para práticas em Educação Ambiental. Essa falta de 

embasamento científico também é prejudicial quando se busca realizar conexões entre a 

realidade do aluno e as questões ambientais. 

É importante ressaltar também que, embora existam no Brasil aproximadamente de 

1.676 Unidades de Conservação (UC) (CNUC,2014), criadas com a finalidade de 

preservação e conservação da biodiversidade e da promoção da Educação Ambiental, 

poucas práticas são realizadas nesses espaços. Os principais fatores que podem estar 

contribuindo para essa falta de utilização provavelmente estão relacionados à falta de 

estrutura de visitação e capacitação de professores. 

Nessa análise foi perceptível o fato de que os aspectos socioambientais aparecem 

mais comumente relacionados às práticas quando estas acontecem em comunidades que 

vivem da exploração de recursos naturais. Nos grupos que vivem em grandes centros ou na 

zona urbana, esse enfoque não tem muita relevância. Essa observação pode nos levar à 

constatação de que vertente da Educação Ambiental mais contemplada nas práticas 

escolares é a Conservadora, embora a Educação Ambiental Crítica seja o referencial teórico 

mais utilizado nos artigos levantados.  

É recorrente também que os resultados observados a partir das pesquisas e das 

práticas apresentem a questão do aumento da qualidade do conhecimento acerca da 

temática EA. No entanto, poucos artigos trouxeram a definição de “qualidade”. Outro ponto 

que deve ser considerado nesse item é que a “qualidade” mencionada na maior parte do 
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material analisado corresponde à “aquisição”, propriamente dita, ou seja, o conhecimento 

através das práticas foi adquirido, e não melhorado. 

Outra observação é que na maior parte dos artigos analisados, percebemos que a 

realidade e a experiência prévia dos alunos não são consideradas pelo docente no momento 

em que ele realiza as práticas em EA. Os artigos mostram que essa inserção é pouco 

significativa, o que poderia justificar o pouco interesse dos alunos pela temática de forma 

geral e ainda notamos que muitos artigos trazem práticas destinadas ao conhecimento das 

percepções ambientais dos alunos, mas poucos autores buscam utilizar essas percepções 

na elaboração de atividades específicas para essas identidades, perdendo dessa forma, o 

conhecimento adquirido através dessas pesquisas. 

Outro fato apresentado nos trabalhos apreciados é que a grande maioria dos 

projetos em Educação Ambiental que acontecem nas escolas é pontual e não se desdobra 

além do seu ponto de culminância. 

Assim como o aumento da qualidade, citado em resultados das práticas, o aumento 

da sensibilidade dos alunos frente às questões ambientais também foi bastante citado como 

aspecto positivo dos trabalhos desenvolvidos, porém essa observação é bastante subjetiva 

e seria necessário um aprofundamento das apropriações conceituais dos alunos.  

3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL COMO CAMPO SOCIAL DE INVESTIGAÇÃO: 
ESPECTROS DE UM CONCEITO. 

Não é objetivo de essa pesquisa fazer um levantamento detalhado sobre a Educação 

Ambiental no Brasil e sim ressaltar alguns pontos de relevante importância para 

entendermos suas raízes, sua gênese e sua natureza.  

A princípio, podemos afirmar que a EA é um tema amplo e com diversas abordagens 

na área acadêmica (FRACALANZA et al., 2008). Inúmeras tendências e perspectivas sobre 

a questão ambiental vêm sendo observadas nesses últimos anos e diversas correntes em 

EA surgiram delimitando discussões sobre mitigação dos problemas ambientais, com base 

no processo ensino-aprendizagem. (SAUVÈ, 2005).  

Particularmente no Brasil, a EA se constituiu como um campo de conhecimento e de 

atividade pedagógica e política a partir das décadas de 1970 e já nasceu como um campo 

plural e diferenciado que “reunia contribuições de diversas disciplinas científicas, matrizes 

filosóficas, posições político-pedagógicas, atores e movimentos sociais” (LIMA, 2009).  

Para conhecer e entender as distintas as vertentes da EA no Brasil, Layrargues e 

Lima (2011) trouxeram das Ciências Humanas o conceito de Campo Social, defendido por 

Pierre Bourdieu com a finalidade de perceber os valores, os objetivos e toda a dinâmica de 

relacionamentos que orientam um dado espaço social. De acordo com os autores,  
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Compreender a diferenciação interna de um Campo Social particular 
responde, ao menos, a dois objetivos relevantes: um de natureza analítica e 
outro de natureza política. Analiticamente, trata-se de discriminar, classificar 
e interpretar fenômenos ou processos que são diferentes entre si, mas 
devido a certas semelhanças ou elementos comuns tendem a ser 
confundidos como uma totalidade homogênea o que é, inclusive, algo 
recorrente na Educação Ambiental. Assim, a diferenciação pode produzir 
um conhecimento mais fiel à realidade do objeto ou processo observado. 

 
Neste contexto, Bourdieu (2004 p.75) define um Campo Social como um espaço 

dinâmico em que ocorrem as interações entre os indivíduos, grupos e estruturas sociais, que 

obedece a leis próprias, dinamizada pelas disputas interiores e cujo objetivo é ser bem-

sucedido nas relações estabelecidas. Por ser um espaço concorrencial, o “campo pressupõe 

relações internas assimétricas derivadas da desigual distribuição de poder entre os grupos 

dominantes e dominados.” (LAYRARGUES e LIMA, 2011). 

A noção de Campo Social permite perceber as diferenças internas ao campo da 

Educação Ambiental e identificar assim seus valores, objetivos e tendências. Ao 

deslocarmos a EA para dentro do conceito de Campo Social, podemos assumir que ela é 

composta por uma série de atores e de instituições, cada qual com suas ideologias, com 

seus conceitos e suas concepções sobre meio ambiente, educação e ainda com formas 

distintas em se abordar as questões ambientais.   Dessa maneira, o conceito de Campo 

Social soma à análise da Educação Ambiental as ideias de diversidade e de disputa por 

uma forma legítima de conduzir a “práxis”, reconhecendo assim, diversas correntes dentro 

desse um grande campo de conhecimento. 

 

 

Breve histórico 
 
Em Estocolmo (1972) aconteceu um dos primeiros encontros internacionais para se 

discutir as questões ambientais que estavam mudando o cenário do planeta. Nessa ocasião 

o Brasil foi contrário à diminuição dos impactos ambientais, pois naquele momento, o 

posicionamento oficial era que “a poluição é o preço que se paga pelo progresso”. Dessa 

forma aconteceu um grande número de instalações de empresas e indústrias multinacionais 

que tinham algum tipo de impedimento de operação em seus países de origem o que 

acarretou graves consequências socioambientais (REIGOTA,1994 p.24). 

Neste momento as discussões e ações em torno da questão ambiental no Brasil 

começavam a surgir no cenário político, porém foi somente na década de 1980, com a 

redemocratização e a anistia, que a EA passa a se fortalecer no país (REIGOTA, 2009).  

Ainda neste contexto histórico foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), e uma abordagem mais crítica de EA passou a ser constituída com a inserção de 
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conceitos freireanos e as pedagogias críticas, com movimentos sociais e com a entrada de 

militantes ambientalistas nas universidades (REIGOTA, 1999, 2009).  

Foi então realizada no Rio de Janeiro em 1992, a II Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92 que foi um marco 

das discussões ambientais e contribuiu para que a EA solidificasse seus pressupostos e se 

instituísse como campo social no Brasil. 

Neste evento foram produzidos diversos acordos, protocolos, convenções, mas um 

dos mais importantes foi a Agenda 21; a partir da qual se estabeleceram metas para 

alcançar o desenvolvimento sustentável, sendo assinada por 179 países. 

É interessante notar a diferença na concepção de Meio Ambiente entre a primeira e a 

segunda Conferência. A primeira, em Estocolmo, estava ancorada na relação homem e 

natureza e a segunda no Rio, já apresentava um viés social norteado pela ideia de 

desenvolvimento econômico. (REIGOTA, 1994).  

Nesse contexto social dos anos 1990, foi possível constatar por meio dos discursos 

de seus representantes, correntes distintas em EA. Loureiro e Layrargues (2001), por 

exemplo, observam que a partir dos anos 90, a EA brasileira passa a reconhecer 

efetivamente a dimensão social do ambiente e diante disso já era necessária a qualificação 

da EA a fim de identificar a sua corrente política e pedagógica. Czapski (2008) observa 

também que a reflexão sobre os diferentes conceitos em Educação Ambiental surgiram nas 

redes de EA em 2003 ancorados na discussão sobre a Alfabetização Ecológica3, vertente 

defendida pelo físico Fritjof Capra (2003 p.21).  

Dessa forma, podemos dizer que a EA não é constituída por um único discurso e não 

tem signos e significados únicos até mesmo quando desenvolvida nos mesmos espaços 

educativos e todas as suas vertentes possuem entre si interesses e conceitos diferentes 

sobre cada elemento que constitui o campo: sociedade, o meio ambiente, a natureza e a 

educação e por isso suas práticas se apresentam em formatos variados.   

Essas variadas concepções ambientais e pedagógicas, por sua vez se fundamentam 

em interesses e posições políticas diversas que oscilam entre tendências à conservação ou 

à transformação das relações sociais e das relações que a sociedade mantém com o seu 

ambiente (LIMA, 2005, p.16). 

Neste momento havia a compreensão de que as questões ambientais eram 

burguesas e o que importava era a resolução dos problemas sociais que afetavam o povo 

brasileiro. Além disso, até então falava mais alto o discurso do progresso e desenvolvimento 

                                                
3 Segundo Capra (2003) ser ecologicamente alfabetizado significa um tríplice aspecto: a) conhecer os princípios 

ecológicos, b) pensar sistematicamente; c) praticar valores ecológicos, estabelecendo-se assim um paradigma social 
definido como: “um novo conjunto de conceitos, valores, percepções e práticas compartilhados por uma comunidade e que 
produz uma maneira particular de ver a realidade, dando base para que a comunidade se organize”. 
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nacional por meio da colonização de territórios. Posteriormente, houve a percepção de que 

as questões ambientais não eram antagônicas às questões sociais, constituindo-se o que 

alguns preferem chamar de problemática socioambiental; tal fato foi  um avanço para esse 

campo de estudo. 

 

A Educação Ambiental polarizada: EA Crítica X EA Conservadora 
 

Delimitar os diferentes campos de atuação da EA não é uma tarefa simples, pois não 

existe um consenso entre os pesquisadores de quais os critérios podem servir como base 

dessa delimitação.  Traremos nesse trabalho as concepções e classificações de Layrargues 

e Lima (2011) no trabalho “Mapeando as macrotendências político-pedagógicas da 

educação ambiental contemporânea no Brasil”. Segundo os autores, no inicio de seu 

surgimento a educação ambiental caracterizava-se por ser conservacionista, ou seja, 

possuía como objetivo despertar a sensibilização ecológica dos envolvidos num lema 

bastante conhecido “conhecer para preservar”. Essa vertente, também pode ser 

denominada de preservacionista. 

 

Layrargues e Lima (2011) indicam que a educação ambiental conservacionista está 

estruturada em:  
práticas educativas que investem em crianças nas escolas, em ações 
individuais e comportamentais no âmbito doméstico e privado, de forma 
ahistórica, apolítica, conteudística, instrumental e normativa não superam o 
paradigma hegemônico que tende a tratar o ser humano como um ente 
genérico e abstrato, reduzindo os humanos à condição de causadores e 
vítimas da crise ambiental, desconsiderando qualquer recorte social. (p. 7).  

 

Lima (2009) complementa que o conceito conservacionista da educação ambiental 

traz a influência dessa corrente proveniente do “ethos das ciências naturais, de forma que 

seus conceitos e suas teorias encontram-se ancoradas numa “visão de mundo biologizante” 

Lima (2005) ainda explica que tal fato vem da natureza pioneira das ciências naturais em 

perceber e divulgar os impactos ambientais e a degradação da natureza. O autor ainda traz 

como implicação dessa primeira abordagem a tendência em se destacar “os aspectos 

naturais ou ecológicos dos problemas ambientais em detrimento de seus aspectos sociais, 

políticos, econômicos e culturais”.   

Essa separação entre os aspectos biológicos e os aspectos políticos e sociais das 

questões ambientais é de acordo com Lima (2005) o principal pressuposto da EA crítica, 

que parte do caráter civilizatório da crise ambiental para buscar práticas transformadoras e 

emancipatórias. Segundo o autor, os impactos ecológicos são apenas efeitos que 
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denunciam a “degeneração de todo um modelo civilizatório baseado em opções políticas e 

valorativas predatórias e nocivas à vida social e natural”.  

Após os anos 90, nota-se o esvaziamento da corrente conservacionista e o 

surgimento de uma educação ambiental crítica, cujo objetivo era a realização de um 

contraponto com a educação ambiental conservadora. (LIMA, 2009) 

Conforme Guimarães (2004), a EA deve se enquadrar no conceito de educação 

plena em que o conhecimento deve ser compartilhado para não se tonar mero conteúdo a 

ser transmitido e sim saberes a serem discutidos. Para o autor, esse é o paradigma a ser 

quebrado com a EA Crítica. Guimarães ressalta também que a EA Crítica tem como objetivo 

promover uma mudança comportamental através do trinômio homem/sociedade/meio-

ambiente e que se faz necessário pelo indivíduo um posicionamento crítico diante dessa 

experiência.  

Por referencial, a Educação Ambiental Crítica abraça a Teoria Critica da Escola de 

Frankfurt, que ao ser fundada em 1924 e estruturada por filósofos como Theodor Adorno, 

Herbert Marcuse, Jürgen Habermas e Max Horkheimer, elaborou uma proposta em oposição 

a todo o pensamento de identidade, da não-contradição, típico da filosofia tradicional. A 

Teoria Crítica realiza então uma incorporação do pensamento dos filósofos ditos 

“tradicionais” como Descartes e os coloca em tensão com o mundo presente. (PUCCI,2003) 

Num primeiro momento é o que a EA Crítica se propões a fazer: confrontar a EA 

Conservacionista com um conceito holístico e interdisciplinar de ambiente, envolvendo 

inclusive seus aspectos sociais e políticos. Esse embate na prática não fica muito evidente e 

de forma geral só apenas reconhecemos uma ação da EA Crítica através dos discursos dos 

seus proponentes. Para orientar as análises acerca dos produtos educacionais e as 

discussões dessa pesquisa, trabalhamos então com os dois polos da EA no Brasil descritos 

nesse capítulo: a EA Conservacionista e a EA Crítica, apesar de entendermos que no 

campo teórico da EA não existe um consenso sobre as 

concepções/correntes/identidades/grupos que permeiam suas práticas. 
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4 CAPÍTULO III – DIÁLOGOS COM BAKTHIN 

  Ser significa comunicar-se pelo diálogo.   (Bakhtin, 1983) 

 

 

Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975) é um teórico da linguagem que deixou uma 

produção intelectual de grande importância para as Ciências Humanas. Suas teorias vêm 

sendo descobertas, estudadas e referenciam trabalhos e pesquisas de diferentes áreas do 

conhecimento, principalmente a partir de 1967, quando Julia Kristeva, intelectual búlgara 

radicada na França, publicou um estudo sobre Dostoievski e Rabelais sob o título: Bakhtin, o 

discurso, o diálogo, o romance. (FIORIN, 2006 p.35) 

Mikhail Bakhtin celebrava as relações dialógicas apesar de não sentir-se confortável 

em conversas pessoais. Não escrevia cartas, evitava o telefone e sentia-se pouco à vontade 

em entrevistas formais. Raramente falava de suas próprias experiências. Gostava de ouvir.  

Para ele, a escuta é a arte da palavra, o seu fazer, o seu ofício e serve à arte verbal, à 

escrita. O pior mal que pode acontecer à palavra é a ausência de interlocutor, e não o calar, 

pois o silêncio também contém significados. Para Bakhtin, que se orgulhava de seu rigor 

filosófico, as múltiplas relações do mundo textual vinham sempre em primeiro lugar e a 

interação com o interlocutor acontecia quando as ideias dos textos eram expressas com a 

própria entonação. Ironizava o formato acadêmico com que eram publicadas algumas ideias 

ou artigos. Seu primeiro ensaio tinha um mínimo de documentação. Explicou assim no 

parágrafo de abertura: “muitas notas de pé de página são, para o leitor competente, 

desnecessárias e, para o incompetente, inúteis” (EMERSON, 2003 p. 9). O filósofo gostava 

mesmo era de dialogar com as ideias, que sempre interpretava antes de compartilha-las. 

Era um homem de livros e valorizava duas coisas pelas quais o século XXI perdera o gosto: 

profundidade e duração. Para ele, ambas são necessárias para desenvolvermos aptidão e o 

desejo de nos demorarmos sobre alguma coisa, tempo suficiente para conhecê-la. 

(EMERSON, 2003) 

Compreender hoje o que se denomina pensamento bakhtiniano significa percorrer 

um caminho que envolve não apenas o indivíduo Bakhtin, mas um conjunto de intelectuais, 

cientistas e artistas que, especialmente nas décadas de 1920 e 1930 dialogaram em 

diferentes espaços políticos, sociais e culturais. O Círculo de Bakhtin, assim era chamado o 

grupo que reunia-se sistematicamente para discutir a linguagem, se distinguiu por suas 

ideias e seus estudos em áreas que Marx e Engels haviam apenas tocado: a ideologia, as 

superestruturas, o papel dos signos, a caracterização da linguagem verbal com relação a 

outros sistemas sígnicos, as características da arte, as peculiaridades da palavra literária. 

(PONZIO, 2008 p.22) 
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Bakhtin desde os primeiros escritos interessa-se por questões filosóficas e todas as 

vezes que tem de falar de si próprio, da sua reflexão, da sua perspectiva particular recorre 

aos termos filosofia e filósofo. Era assim que ele se via. Mas, os interesses originais de 

Bakhtin são pela filosofia moral e acima de tudo, pela questão da responsabilidade. Filosofia 

para ele é o não aceitar fechar-se no interior de um campo disciplinar no mundo já pronto, já 

lido. Esse movimento além daquilo que podemos contemplar essa passagem da fronteira é 

expresso em sua obra pela palavra “meta”. Bakhtin denomina a sua obra como 

metalinguística, por ir além das classificações palpáveis dos estudos linguísticos. Ele 

considera imprescindível ir além dos textos escritos, refletir sobre o enunciado que não se 

expressa apenas com as palavras ditas, mas também com as sufocadas e por isso os textos 

com que Bakhtin se ocupa não são somente verbais. (PONZIO, 2008 p. 18) 

Mesmo com sua obra chegando ao Brasil há pouco mais de 30 anos, Bakhtin e seu 

Círculo têm merecido grande atenção por parte dos estudiosos de diversas áreas do 

conhecimento. Tal fato se dê, provavelmente pela natureza multidisciplinar do grupo de 

intelectuais que se reunia regularmente entre 1919 e 1929 e que debatia ideias sobre a sua 

paixão em comum: a filosofia. 

O filósofo preocupa-se em analisar as relações intertextuais entre todos os signos. E 

dessa análise extraímos alguns conceitos que serão abordados na investigação acerca dos 

discursos dos entrevistados: enunciado, contexto extraverbal, vozes (que acompanha o 

conceito de polifonia), destinatário e alteridade. 

4.1 A TRANSLINGUÍSTICA: VISITANDO UM POUCO DA HISTÓRIA 

Essa dissertação abraça neste item a área da linguagem para estruturar seu 

instrumento de análise discursiva. Passamos a fronteira do conhecido, do seguro, saímos da 

zona de conforto e nos enveredamos para outro campo de conhecimento: a linguística. Mais 

precisamente a translinguística de Bakhtin. 

Bakhtin e seu Círculo propõem a princípio a “metalinguística” 4 para observar e 

entender o discurso, compreendido como “a língua em sua integridade concreta e viva” e 

suas relações dialógicas, as relações de sentido desencadeadas (BAKHTIN, 2009 p.207).  

Brait (2005, p.8), nessa perspectiva, observa que os estudos bakhtinianos “têm 

merecido, nos últimos anos, grande atenção por parte de diferentes áreas do 

conhecimento”, como em diversas traduções, ensaios e “especialmente, na circulação de 

                                                
4 A palavra translinguística, no entanto foi utilizada por alguns autores e a usaremos no decorrer desse 

trabalho, como e Morson e Emerson (2008) por ser mais coerente com o movimento de ir além do sistema da 
linguística a que se propõe o conceito.  A translinguística, desse modo, sem desconsiderar as relações lógicas, 
preocupa-se em observar a vida da linguagem, sua dinamicidade e caráter de novidade, o acontecimento, que 
permite a circulação de posições avaliativas de sujeitos situados histórico-socialmente e a permanente 
renovação de sentidos. 
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noções, categorias, conceitos advindos diretamente do pensamento bakhtiniano, com ele 

aparentados ou, ainda, por ele motivados”.  

A translinguística de Bakhtin implica o reconhecimento da inevitabilidade da relação 

com o outro, da confusão entre a sua palavra e a palavra do interlocutor. O comportamento 

crítico da filosofia da linguagem está no reconhecimento da inevitável abertura da palavra, 

do enunciado. O discurso é dialógico, pois se relaciona com o outro independentemente da 

posição do outro no diálogo. (KHALIL,2001) 

O diálogo para Bakhtin consiste no fato de que a palavra sempre se refere à palavra 

do outro e, portanto não é reflexão e sim refração ao outro. Conforme André et al. (2005) ao 

inaugurar a crítica da razão dialogal, Bakhtin orienta que o diálogo não é o meio conveniente 

para comprovar um ponto de vista, pois o filósofo entende o diálogo não como o resultado 

de uma iniciativa pessoal, mas uma imposição do viver em sociedade, com outros. Diálogo 

dessa forma, não é o resultado da abertura ao outro, mas sim o resultado da impossibilidade 

em nos fecharmos, de nos comportamos de maneira indiferente ao outro. (ANDRÉ et al, 

2005 p.151) 

Entendemos dessa forma, que a grande contribuição da translinguística de Bakhtin 

(2009), definida pelo próprio autor como “a própria aproximação ao signo, ao enunciado, ao 

texto, aos gêneros de discurso, à relação entre a escritura literária e as expressões não 

verbais da cultura popular” (p.44), consiste em haver inaugurado uma crítica da razão 

dialógica. Esta é concentrada na responsabilidade sem álibi, na qual cada um encontra-se 

na sua individualidade.   

Fundamentalmente podemos entender a filosofia da linguagem de Bakhtin como a 

voz do outro, e a voz do outro se transmite através de palavras ou signos, que demanda por 

sua vez o ato da escuta. A metalinguística ou a translinguística em essência transformam-se 

na arte de ouvir. Ouvir mesmo que não existam palavras.  

O ouvir, coloca Bakhtin, é um elemento constitutivo da palavra que pode ser revelado 

somente por uma análise que não fique em um nível superficial, por uma análise que de 

linguística transforme-se em metalinguística. (PONZIO,2008) 

4.2 PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS: CONSTRUINDO LAÇOS 

A concepção ideológica de linguagem de Bakhtin e do Círculo é o principal elemento 

unificador dos conceitos que aqui serão apresentados. Para dar conta do estudo e da 

compreensão da linguagem sob essa perspectiva, nos dedicamos a temas que abordam 

especificamente a interação verbal, e que abrigam elementos que vão se revelando quando 

nos relacionamos com o outro, por intermédio da linguagem. 
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 Enunciado 
Bakhtin (2009) afirma que o enunciado é a real unidade da comunicação discursiva. 

Para ele, “o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso” (2009, p.273). É o texto, a fala, as palavras 

ditas, proferidas. Mas o enunciado não é só o palpável, o concreto o audível. Para Bakhtin, o 

enunciado é um emaranhado de sentidos, entendimentos, signos e elementos. Em seu texto 

Para uma filosofia do ato, o autor qualifica a linguagem como sendo uma atividade (p.31) e o 

enunciado como um ato singular, irrepetível, concretamente situado e emergindo de uma 

atitude ativamente responsiva. O enunciado não é um conceito meramente formal; um 

enunciado é sempre um acontecimento. Ele demanda uma situação histórica definida, 

atores sociais plenamente identificados, o compartilhamento de uma mesma cultura e o 

estabelecimento necessário de um diálogo. Todo enunciado demanda outro a que responde 

ou outro que o responderá. Ninguém cria um enunciado sem que seja para ser respondido. 

Conforme Brait e Melo (2012) a noção de enunciado tem papel central na concepção 

de linguagem que rege o pensamento bakhtiniano justamente porque a linguagem é 

concebida de um ponto de vista histórico, cultural e social que inclui para efeito de 

compreensão e análise, a comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos. 

Bakhtin e o Círculo, ao elaborarem uma teoria enunciativo-discursiva da linguagem propõem 

reflexões acerca de enunciado/enunciação e sua estreita relação com signo ideológico, 

palavra e formas de interação. A própria concepção de enunciado não se encontra pronta e 

acabada numa determinada obra, num determinado texto. Vai se ampliando conforme 

outros elementos da narrativa vão se incorporando ao conjunto. Dessa forma, podemos 

entender o enunciado quando analisamos em conjunto o contexto extraverbal. Isso implica 

que o enunciado anuncia muito mais do que aquilo que está incluído dentro dos parâmetros 

linguísticos. Nessa perspectiva podemos afirmar que o enunciado é então um processo 

interativo, que é construído ao somarmos os aspectos linguísticos de forma, gênero, 

palavras e frases aos aspectos extraverbais que o dimensiona. 

Brait e Melo (2012) trazem ainda conceitos extraídos da obra Discurso na Vida e 

Discurso na Arte – sobre poética sociológica, que possibilitam a identificação de três fatores 

intrínsecos ao enunciado: o horizonte espacial comum aos interlocutores, que significa o 

ambiente visível em que os mesmos se encontram (sala, quarto, jardim etc), o conhecimento 

e compreensão comum por parte dos interlocutores e a avaliação comum dessa situação.  

Ferraz (2012) acrescenta a esse conceito a questão do enunciado ser um ato de 

linguagem destinado a um “outro” e seus limites solicitam que este “outro” atribua um valor  

àquilo que falamos ou escrevemos, numa alternância de sujeitos falantes.  
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Segundo a autora: “ele não se reduz a formas sintáticas ou morfológicas isoladas, 

como orações ou parágrafos, nem tampouco a quantidade de palavras do discurso, pois 

pode ir de um polissêmico “Ai!”a um romance completo de Dostoievski” (p.56). 

Outro índice substancial do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de estar 

voltado ao destinatário, que é nosso próximo conceito utilizado. 

 

Destinatário  
O destinatário em Bakhtin é uma entidade intrínseca ao enunciado, a tal ponto que 

ele é considerado um coautor do enunciado. Todo o discurso é organizado em torno de sua 

própria destinação, o que nos leva ao princípio existencial do dialogismo: mesmo no seu 

momento conceptivo, um enunciado não se encontra monológico, ele está sempre 

dialogando com quem presumidamente irá ouvi-lo.  

Em relação à destinação, é preciso levar em essas duas vozes que falam no interior 

de um enunciado: o destinatário suposto, aquele para quem foi feito o texto, o discurso e o 

destinatário real, que é quem lê efetivamente o texto e ouve o discurso. (AMORIM,2002) 

A consideração dos destinatários nos leva ao que Bakhtin se refere como atitude 

responsiva do ouvinte, que interfere, pelo fenômeno da antecipação, sobre a formação do 

enunciado pelo enunciador: 

“o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), 
completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc; essa posição 
responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo de 
audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a 
partir da primeira palavra do falante” (BAKHTIN, 2009, p. 271). 
 

Alteridade 
Bakhtin escreveu diversos ensaios cujo tema principal era a relação entre o eu e os 

outros e ser é ação da pessoa. Uma forma particular da ação é o diálogo.  

O princípio dialógico institui a alteridade como constituinte do ser humano e de seus 

discursos. Para Bakhtin, a palavra do outro é que nos traz ao mundo exterior. O filósofo 

menciona que,  

a experiência verbal individual do homem toma forma e evolui sob o efeito 
da interação contínua e permanente com os enunciados individuais do 
outro. É uma experiência que se pode, em certa medida, definir como um 
processo de assimilação, mais ou menos criativo das palavras do outro, e 
não as palavras da língua”. (BAKHTIN, 1997, p.314). 

E continua: 

Nossa fala, isto é, nossos enunciados (...), estão repletos de palavras dos outros, 

caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela assimilação, caracterizadas, 

também em graus variáveis, por um emprego consciente e decalcado. As palavras dos 
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outros introduzem sua própria expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, 

reestruturamos e modificamos (p.316). 

Bakhtin dá importante ênfase ao fenômeno da alteridade ao discutir o dialogismo. 

Para ele, a comunicação é uma relação de alteridade e, esta é a essência pela qual constrói 

o princípio do dialogismo. A comunicação só existe na reciprocidade do diálogo e significa 

mais que a transmissão de mensagens. É por meio da comunicação que o homem se 

constitui como sujeito consciente, numa relação de alteridade, pelo autoconhecimento e pelo 

reconhecimento do outro. 

 

Vozes: a essência da polifonia. 
O mundo que nos rodeia, segundo Bakhtin, está povoado de vozes de outras 

pessoas, vozes são palavras no sentido de enunciados: 

Vivo em um mundo povoado de palavras alheias. E toda a minha vida, então, não é 

senão a orientação no mundo das palavras alheias, desde assimilá-las, no processo de 

aquisição da fala, e até apropriar-me de todos os tesouros da cultura (1997, p. 347) 

Essa situação polifônica é o pressuposto básico da concepção de mundo do filósofo 

russo, porém as vozes das quais fala Bakhtin são construtoras do sentido de nossas 

enunciações por nos incitar à resposta, não necessariamente agressões a nosso ser. Para 

forjar um novo sentido a partir das vozes alheias, envolvemo-nos em um processo de 

compreensão do que se disse antes e tratamos de ouvir a possível resposta de nossos 

interlocutores, antecipando-a.  

Conforme Bubnova, Baronas e Tonelli (2011) todas as palavras são direcionadas a 

alguém e são de alguém: elas não existem por conta própria e dizer palavras próprias, as 

que pertencem a alguém, só é possível em resposta a algo que foi dito antes de nós. É no 

processo da comunicação verbal, da interação com o outro, que alguém se faz sujeito 

forjando seu próprio eu. O “eu” só existe na medida em que está relacionado a um “tu”. Ser 

significa comunicar-se, e um “eu” é alguém a quem se dirigiu como um “t”u.  

Contexto extraverbal  
Bakhtin afirma que o discurso verbal em si não é suficiente, tendo de estar ligado a 

uma situação extraverbal para garantir sua significação.  

Miotello (2006) insere para a discussão acerca desse conceito o texto "Discurso na 

vida e Discurso na Arte", escrito em 1926 e assinado por Volochinov5, em que Bakhtin já se 

perguntava: "Como o discurso verbal se relaciona com a situação extraverbal que o 

                                                
5 Autor pertencente ao chamado Círculo de Bakhtin, grupo multidisciplinar de intelectuais russos que 

se reunia entre 1919 e 1929. Há, inúmeras dúvidas quanto de alguns textos produzidos pelo Círculo, como o 
caso do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem que, inicialmente, foi assinado por Voloshinov, mas, 
posteriormente, foi atribuído ao próprio Bakhtin. 
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engendrou?" E também se perguntava: "De que forma o analista deve proceder 

metodologicamente para descobrir o sentido e a significação?" Contando com a análise dos 

fatores fonéticos, morfológicos e semânticos certamente o analista não chegaria a bom 

termo. Segundo Bakhtin estaria faltando a análise do "contexto extraverbal", que seria 

composto basicamente da extensão espacial comum aos interlocutores, do conhecimento e 

da compreensão comum da situação existente entre os interlocutores e da avaliação comum 

dessa situação. Esse caminho articularia o verbal e o não verbal, o dito e o não-dito, o posto 

e o pressuposto, o entendido e o subentendido. Assim o extraverbal para Bakhtin não é 

causa mecânica, mas parte constitutiva essencial.  

4.3 O CAMPO EDUCACIONAL: CONTRIBUIÇÕES BAKTHINIANAS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 

Bakhtin se considerava um filósofo, embora tenha vivido na condição de professor de 

literatura durante a maior parte de sua vida. Ele teria dito sobre a profissão docente: “é uma 

profissão interina em seu exercício, pois para sê-lo é necessário ser filósofo ou artista”. 

(EMERSON, 2008) 

E a filosofia bakhtiniana certamente permeia e direciona o campo educacional uma 

vez que seus pressupostos estão presentes em toda a ação educativa, pois se baseiam no 

outro como ser vivo e falante. Não há educação fora da relação entre eu e o outro. E tal 

como em Bakhtin, desta relação com alteridade nenhum dos dois sai inalterado. Se no 

mundo da vida não saímos de um diálogo sem com ele nos enriquecermos, também nos 

processos educativos professor e aluno saem diferentes, porque nessa relação ambos 

aprendem. (GERALDI, 2013) 

A esse princípio estruturante do arcabouço bakhtiniano acrescenta-se o caminho da 

aproximação entre o eu e o outro, não o único possível, mas o diálogo, que é a maneira 

mais criativa e produtiva do “eu” se aproximar com suas palavras às palavras do outro, 

construindo assim uma compreensão, que por não ser de mero reconhecimento dos signos 

usados, é sempre uma proposta, uma oferta, uma resposta aberta a negociações e novas 

construções.  Essas construções são evocadas à despeito de sua plurivocalidade, suas 

múltiplas evocações conduzidas e abduzidas por diversas vozes.  

Em cada palavra são inúmeras as vozes que falam por ela, e que estão 

sobrecarregadas de sentidos e emoções. 

Mas é o próprio Bakhtin (2009) que fala sobre o processo de ensino da palavra do 

outro:  

O ensino das disciplinas verbais conhece duas modalidades básicas 
escolares da transmissão que assimila o de outrem (do texto, das regras, 
dos exemplos): “de cor” e “com as próprias palavras”. Esta última 
modalidade coloca em pequena escala um problema puramente estilístico 
para a prosa literária: relatar um texto com as próprias palavras é até certo 
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ponto, fazer um relato bivocal das palavras de outrem; pois as nossas 
palavras não devem dissolver completamente a originalidade das palavras 
alheias, o relato com nossas próprias palavras deve trazer um caráter misto, 
reproduzir no lugares necessários o estilo e as expressões do texto 
transmitido. Essa segunda modalidade de transmissão escolar da palavra 
de outrem “com as nossas palavras” inclui toda uma série de variantes da 
transmissão que assimila a palavra de outrem em relação ao caráter do 
texto assimilado e dos objetivos pedagógicos de sua compreensão e 
apreciação. (p.124) 

Trazer os conceitos de dialogismo para a sala de aula permite enriquecer cada ato 

realizado. A escola é um ambiente em que circulam muitas vozes, algumas espacialmente e 

temporalmente bastante distantes e que são trazidas plurivocalmente por alunos e 

professores. Pensar a diferença entre as vozes como valor e não como algo a ser 

suplantado significa implantar um relacionamento dialógico e polifônico no ambiente escolar. 

Esta relação dialógica não se entende como submissão do outro à autoridade, mas sim 

como uma atividade essencialmente estética, realizada eticamente, operando com a 

cognição como instrumento. 

Kramer (2013) também nos acrescenta que o principal tema de Bakhtin ao lado do 

diálogo é a liberdade. A autora enaltece que existe uma estranheza grande com relação ao 

pensar diferente, e que o ambiente educacional preza mais as conquistas nos currículos do 

que os desconcertos do conhecimento trazido por um modelo de ensino ultrapassado (p.43). 

Acrescentando a visão individualista do ensino na atualidade que Kramer nos traz, nos 

impregnamos do conceito de polifonia de Bakhtin e com ele visualizamos o que poderíamos 

esperar de uma ciência que não compartilha e que não dialoga, que não acrescenta 

sentidos e significados ao enunciado do outro. Enxergamos a ciência desprovida de sua 

principal essência: sua natureza social. 

Por isso, Geraldi (2013 p.15) enfatiza a necessidade da relação dialógica na 

educação quando apresenta o outro como ser vivo e falante na percepção de Bakthin.  Para 

o autor, é precisamente esse o mesmo preceito da ação educativa, pois não há educação 

fora da relação entre o “eu” e o “outro” “e tal como em Bakhtin, desta relação com a 

alteridade nenhum dos dois sai inalterado, ninguém sai como entrou” (p.15). 

Tratar de educação a partir referencial de Mikhail Bakhtin implica pensa-la como 

experiência humana na articulação entre ciência, vida e arte. Para o filósofo, a produção do 

conhecimento se dá sempre numa esfera tensa e diversa e essa diversidade é o elemento 

que constitui o pensamento (Kramer,2013 p.30). 

Kramer (2013 p.30) indica que o conhecimento que deve estar presente na escola de 

hoje é o que considera as especificidades de cada ser, a pluralidade cultural presente nas 

relações culturais e implica simultaneamente, garantir o conhecimento universal por meio da 

inserção científica de todos os alunos.  



44 
 

O papel do ensino de ciências, dentro de uma perspectiva bakhtiniana seria atuar 

dialogicamente na construção de um conhecimento produzido por um grupo social, 

considerando todos os contextos sociológicos e que contribui para distribuir igualmente 

direitos sociais, políticos e ambientais. Essa concepção interfere no trabalho pedagógico em 

todos os níveis de ensino e nos convoca a lidar com problemas de conteúdo, forma e do 

próprio ato de ensinar. (KRAMER,2013 p.31)  
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5 CAPÍTULO IV: PERCURSO METODOLÓGICO 

Essa é uma pesquisa essencialmente qualitativa e, portanto segue alguns 

pressupostos teóricos que embasam essa metodologia. Flick, von Kardoff e Steinke (2000 

p.21) apontam sobre as bases epistemológicas desse tipo de investigação:  

 a realidade social é vista como construção e atribuição social de significados,  

 a ênfase no caráter processual e na reflexão, 

 as condições objetivas de vida tornam-se relevantes por meio de significados 

subjetivos, 

  o caráter comunicativo da realidade social permite que o refazer do processo 

de construção das realidades sociais torne-se ponto de partida da pesquisa. 

Quanto às características das pesquisas qualitativas, nos remetemos à Bogdan e 

Biklen (1994, p. 47) para elencar seus principais atributos: 

 sua fonte direta de dados é o ambiente natural, onde o investigador é o instrumento 

principal e sua preocupação se volta ao contexto, 

 os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números, 

podendo ser transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos etc., 

 os investigadores qualitativos se interessam mais pelo processo que simplesmente 

pelos resultados ou produtos e tendem a analisar os seus dados de forma 

investigativo-compreensiva, 

 o significado é de vital importância neste tipo de abordagem. 

Desse modo, procuramos perceber, diante dos dados gerados a partir das análises 

das dissertações dos Mestrados Profissionais sob a temática Educação Ambiental e 

mediante a análise bakhtiniana das entrevistas com professores egressos dos Mestrados 

Profissionais, quais as vertentes da Educação Ambiental estão presentes no ensino formal, 

como essas orientações teóricas refletem-se na prática do professor e principalmente, qual 

foi o impacto do Mestrado Profissional na carreira e na trajetória dos egressos.  

Buscamos em Schwartz e Rezende (2013), a perspectiva de Bakhtin para enquadrar 

a pesquisa dentro de uma proposta dialógica e que possibilite o olhar da produção de 

sentidos percebidos nos discursos dos entrevistados a partir dos conceitos bakhtinianos 

elencados e vinculados ao contexto histórico e sociocultural.  

Em um primeiro momento selecionamos por meio de pesquisas no site da CAPES 

todas as Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem Mestrados Profissionais na 

área de Ensino no estado do Rio de Janeiro de acordo com a avaliação da última trienal 

(2014) e que estão expostas na tabela a seguir: 
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Tabela 5-1: Mestrados Profissionais na área de Ensino no estado do Rio de Janeiro 

PROGRAMA IES NATUREZA 

Diversidade e Inclusão UFF Pública 

Educação Matemática USS Privada 

Ensino das Ciências UNIGRANRIO Privada 

Ensino de Ciências IFRJ Pública 

Ensino de Ciências da Natureza UFF Pública 

Ensino de Ciências da Saúde e 
do Ambiente UNIPLI Privada 

Ensino de Ciências e 
Matemática 

CEFET/RJ Pública 

Ensino de Física UFRJ Pública 

Ensino de Química UFRJ Pública 

Ensino em Ciências da Saúde e 
do Meio Ambiente 

UNIFOA Privada 

Ensino em Educação Básica UERJ Pública 

Práticas de Educação Básica CPII Pública 

 

Após essa primeira seleção, buscamos nas bases de dados online destas IES e de 

seus respectivos Programas de Pós-Graduação (PPG) por dissertações e Produtos 

Educacionais (PE) com o tema Educação Ambiental. Como critério para elencar essas 

produções foram procurados os termos: Educação Ambiental, Meio Ambiente e Ambiente, 

no título, no resumo e nas palavras-chave.   

Encontramos a seguinte configuração sobre o número de produções em Educação 

Ambiental: 
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Tabela 5-2: Número de produções em Educação Ambiental 

 PROGRAMA IES 
QUANTIDADE 

DE 
PRODUÇÕES 

EM EA 

Diversidade e Inclusão UFF 0 

Educação Matemática USS 0 

Ensino das Ciências UNIGRANRIO 1 

Ensino de Ciências IFRJ 15 

Ensino de Ciências da Natureza UFF 0 

Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente UNIPLI 12 

Ensino de Ciências e Matemática CEFET/RJ 0 

Ensino de Física UFRJ 2 

Ensino de Química UFRJ 0 

Ensino em Ciências da Saúde e do Meio 
Ambiente UNIFOA 13 

Ensino em Educação Básica UERJ 0 

Práticas de Educação Básica CPII 0 
 

Das IES que mostraram tendência em realizar pesquisas em Educação Ambiental, 

foram selecionadas as duas mais representativas, uma de natureza pública e outra privada, 

respectivamente o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) para selecionarmos os egressos 

que seriam entrevistados. Identificadas as IES, o momento seguinte foi o levantamento dos 

produtos e dissertações em EA e uma primeira categorização desses dados, para a qual foi 

elaborada uma ficha organizacional. (Anexo I)  

Entretanto, para a elaboração do catálogo de produtos fez-se necessária uma 

abordagem qualitativa mais aprofundada e para isso, foi confeccionado outro instrumento de 

coleta de dados, que foi utilizada de forma complementar ao instrumento organizacional. 

(Anexo II) 

Após a análise e categorização dos produtos educacionais, partimos para a 

entrevista com os egressos e para isso, selecionamos um professor de cada IES 

representativa para a pesquisa em Educação Ambiental. Foram contatados por rede social 

aproximadamente 15 egressos dessas IES e as entrevistas foram realizadas com aqueles 

que dispunham de tempo e mobilidade para a realização dos encontros. Para analisar e 

compreender os enunciados nos discursos dos sujeitos foi utilizado a Análise de Discurso 



48 
 

sob o viés das contribuições de Mikhail Bakhtin na metodologia de análise desta pesquisa 

qualitativa. 

 

Dispositivo Analítico 
 
O gênero entrevista escolhido como procedimento metodológico a ser utilizado nesta 

pesquisa possui particularidades e características que permitem a delimitação dos 

enunciados que são determinados pela alternância dos sujeitos do discurso. A entrevista 

dialógica é concebida como uma situação social de produção de linguagem que supõe a 

interlocução com o outro como lugar de construção de sentidos e significados.  

Scwartz e Rezende (2013) concluem que “assim, em sintonia com a teoria 

bakhtiniana, na enunciação há no mínimo duas vozes, a do locutor e a do destinatário real 

(aquele que de fato lê o texto). E na composição do texto, há outras perspectivas que falam 

em seu discurso”.  

Para a análise dos enunciados, Schafer (2013) esclarece que os conceitos 

bakhtinianos favorecem a estruturação teórica para uma análise dialógica desde os anos 

1970, repercutindo de forma mais contundente a partir dos anos 90.  A autora afirma que: 

“seu arcabouço teórico apresenta grande destaque na academia, em diversas áreas do 

conhecimento, fundamentando novas pesquisas que tratam da linguagem, das relações 

dialógicas e da possibilidade de levar em conta os sujeitos, a historicidade e o social.”  

Dessa forma, para a análise dos discursos dos egressos nos apropriamos do 

Dispositivo Analítico Bakhtiniano proposto por Veneu, Ferraz e Rezende (2012). Este 

dispositivo baseia-se na seguinte ordem metodológica para o estudo da língua apresentada 

por Bakhtin (2009, p. 127): 

i) As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 
concretas em que se realiza; 

ii) As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em 
ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, 
as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se 
prestam a uma determinação pela interação verbal; 

iii) A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação 
linguística habitual. 

 
De acordo com Bakhtin, essa metodologia é justificada, pois, 

É nessa mesma ordem que se desenvolve a evolução real da língua: as 
relações sociais evoluem (em função das infra-estruturas), depois a 
comunicação e a interação verbais evoluem no quadro das relações sociais, 
as formas dos atos de fala evoluem em consequência da interação verbal, e 
o processo de evolução reflete-se, enfim, na mudança das formas da língua 
(p.129). 
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As etapas relacionadas no Dispositivo Analítico são apresentadas da seguinte forma 

por Veneu, Ferraz e Rezende (2012):  

1 - Identificação do enunciado. O enunciado inicia-se no momento em que 
o falante toma a palavra para si e finaliza-se no momento em que este 
termina o que gostaria de dizer, permitindo que o outro também fale. 
2 - Leitura preliminar do enunciado. O objetivo desta etapa é estabelecer 
o primeiro contato com os enunciados propriamente ditos, identificando 
preliminarmente seus elementos linguísticos (léxico, sintaxe, estilo, 
construção composicional, unidade temática, relação com o falante/outros 
participantes, conclusibilidade) e procurando fazer uma articulação prévia 
entre o material linguístico, as questões de pesquisa e os conceitos 
bakhtinianos. 

3 - Descrição do contexto extraverbal. A partir da leitura preliminar e da 
articulação prévia das questões de pesquisa aos conceitos bakhtinianos, 
será realizada uma investigação do contexto extraverbal para identificar, 
dentre seus vários elementos, aqueles que mais contribuirão para a análise. 
Esses elementos serão então descritos e articulados com vistas a 
estabelecer o horizonte espacial comum dos interlocutores, seu 
conhecimento e compreensão da situação, sua avaliação comum dessa 
situação e o momento social e histórico em que ocorre. Essas informações 
descritas nesta etapa são coletadas anteriormente ao ato da enunciação.  
4 - Análise do enunciado. Consiste em articular os elementos linguísticos 
(léxico, sintaxe, estilo, construção composicional, unidade temática, relação 
com o falante/outros participantes), o contexto extraverbal e os conceitos 
bakhtinianos envolvidos para responder as questões de pesquisa. 

 

De acordo com os autores,  

enquanto a primeira e a segunda etapas têm início, meio e fim bem 
delimitados,  a terceira etapa poderá ser revista e ampliada a qualquer 
momento da análise caso seja necessário buscar outros elementos do 
contexto extraverbal para  melhor compreensão do enunciado. (Veneu, 
Ferraz e Rezende, 2012). 

Instrumento de coleta de dados 
Como instrumento metodológico para coleta de dados na entrevista semiestruturada 

foi utilizado um roteiro com questões previamente elaboradas pelo grupo de investigadores 

do OBEDUC (Anexo III). As entrevistas foram filmadas e gravadas com auxílio de um 

gravador de áudio e um aparelho celular, mediante prévio consentimento dos entrevistados 

por meio da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

IV) 

Tratando-se de uma entrevista semiestruturada, o roteiro utilizado apenas nos serviu 

de forma a orientar as questões que deveriam ser respondidas, esquivando-se dessa forma 

do perfil de questionário. Dessa maneira, as entrevistas aconteceram de maneira fluida e 

conseguimos assim alcançar nosso objetivo que consistia em  entender o contexto social e 

profissional de cada egresso, assim como a sua realidade durante e após a conclusão do 

MP. Para apreender tais elementos durante a entrevista, deveríamos perceber e a captar os 
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conceitos da translinguística bakhtiniana que emerge do discurso em sua forma mais livre e 

flexível.   

Após a gravação das entrevistas, foram realizadas as transcrições das mesmas para 

que assim pudéssemos analisar os discursos mediante o dispositivo analítico já 

apresentado.  As transcrições foram realizadas de forma a preservar a essência de cada 

enunciado, deixando inalterada a fala do entrevistado e considerando os aspectos não 

verbais como pausas, silêncios, entonações e momentos de reflexão a fim de podermos ter 

“uma compreensão mais profunda e contextualizada dos discursos” (CATARINO, 2013, p. 

97).  

Em síntese, a metodologia empregada na presente investigação se deu nas 

seguintes etapas: 

 Levantamento de cursos de MP relacionados ao Ensino de Ciências em 

Instituições IES públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro de acordo 

com a CAPES; 

 Levantamento de dissertações e PE de egressos de MPE no Estado do Rio 

de Janeiro tendo como recorte o tema “Educação Ambiental”. As fontes de 

dados foram os bancos de dados das IES; 

 Confecção de catálogo organizacional e catálogo analítico dos produtos 

oriundos dos MPE com o tema Educação Ambiental; 

 Elaboração de website composto pelo catálogo apresentado; 

 Localização e seleção dos egressos para a realização das entrevistas 

semiestruturadas, tendo seus discursos como fonte dos dados a serem 

analisados; 

 Realização de entrevistas semiestruturadas com cada egresso selecionado;  

 Análise dos enunciados provenientes das entrevistas por meio do dispositivo 

analítico bakhtiniano (FERRAZ, 2012; VENEU, 2012), com base nos 

conceitos da teoria de Bakhtin e identificações de Educação Ambiental 

apresentadas na revisão bibliográfica dessa dissertação. 
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6 CAPÍTULO V: RESULTADOS E ANÁLISES – PRODUTOS EDUCACIONAIS  

Apresentaremos neste capítulo os resultados da catalogação dos produtos 

educacionais desenvolvidos no âmbito dos MPE sob a temática Educação Ambiental (EA).  

6.1 MAPEAMENTO DOS PRODUTOS E DISSERTAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NOS MESTRADOS PROFISSIONAIS EM ENSINO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO.  

A partir dos resultados obtidos no site da CAPES, consultados em janeiro de 2015 e 

apresentados na tabela 1, foi realizada pesquisa nos repositórios on line de cada IES a fim 

de localizar e catalogar cada produto educacional elaborado com a temática Educação 

Ambiental. Devemos enfatizar que, uma vez que os produtos educacionais são constituídos 

por materiais de formas variadas que podem ser utilizados por outros profissionais a fim de 

contribuir significativamente com o Ensino em Ciências (Moreira, 2004) seria imprescindível 

que os mesmos se encontrassem disponíveis para todos os docentes, fato esse que não 

representa o cenário atual de algumas IES que oferecem os cursos de Mestrados 

Profissionais.  

Devido a essa situação, elencamos a situação de cada IES em relação à 

disponibilização de sua produção acadêmica, levando em consideração que a pesquisa foi 

realizada durante o mês de janeiro de 2015: 

 
Tabela 6-1: Situação da disponibilidade das produções acadêmicas em EA no site das IES. 

 
 IES  DISSERTAÇÃO 

COMPLETA/RESUMO  
PRODUTO 

EDUCACIONAL  

UNIGRANRIO  Resumo  Produto 
Indisponível  

IFRJ  Completa  Produto 
Disponível  

UNIPLI  Resumo  Produto 
Indisponível  

UFRJ  Completa  Produto 
Disponível  

UNIFOA  Completa  Produto 
Disponível  

 
  
A partir dessa etapa, passamos a coleta de dados dos produtos e das dissertações, 

o que nos forneceu o seguinte quadro organizacional: 
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Tabela 6-2: Produtos e Dissertações 

TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

Programação Placa 
Arduíno 

Programa de 
Software 

O Ensino Através da 
Pesquisa: Uma Proposta 

Prática em base 
multidisciplinar 

Sandro 
Monteiro da 

Costa 

Hélio Salim 
de Amorim UFRJ Ensino de 

Física Pública 2012 

Abordagem de 
problemas 

ambientais nas aulas 
de física do ensino 

Médio 

Guia 

Uma proposta para 
abordagem de problemas 
ambientais de uma escola 
nas aulas de física para o 

ensino médio 

Almir Guedes 
dos Santos 

Fernando de 
Souza 

Barros e 
Helio Salim 
de Amorim 

UFRJ Ensino de 
Física Pública 2012 

Não fornecido no site 
da IES 

Não fornecido 
no site da IES 

Meio Ambiente utilizado 
como recurso para o Ensino 
de Química e da Educação 
Ambiental na formação de 

futuros docentes. 

Hélio Ernani 
Capilé 

Cristina 
Novikoff UNIGRANRIO Ensino das 

Ciências Privada 2012 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Jornal 
Impresso 

A inserção da temática 
ambiental em uma sala de 

leitura do ensino 
fundamental: o jornal 

impresso como divulgação 
científica na educação formal. 

Adriana Bedim 
de Souza 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 
2012 

 
 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Roteiro de 
Atividades 
Práticas 

Experimentação e Ensino de 
Biologia:possibilidades 

geradas pela inserção de 
temas locais 

Gustavo 
Jocaib Jardim 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

 
 
 

Privada 

 
 
 
 

2012 
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TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Proposta de 
Grade 

Curricular 

A formação do técnico em 
segurança do trabalho: o 

currículo e a temática 
ambiental. 

Eliane Ayrolla 
Navega 
Chagas 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 2012 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Não fornecido 
pelo site da IES 

Linguagens visuais e 
educação ambiental: a busca 

por um novo olhar 

Lourdes De 
Jesus Ferreira 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 2012 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Proposta de 
Ensino 

Introdução da Temática 
Ambiental no Primeiro Ciclo 

de Alfabetização de uma 
Escola Pública da Rede 
Municipal de Duque de 
Caxias: um relato de 

experiência com 
metodologias participativas 

Lucia Helena 
Liris 

Fernandes 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 2012 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Não fornecido 
pelo site da IES 

Educação Ambiental no 
ambiente escolar: 

trabalhando para uma melhor 
percepção da preservação do 

ambiente 

Luciene 
Maria 

Miquelon 
Nascimento 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 2012 

Não fornecido pelo 
site da IES 

CD com 
orientaçãoes 

técnicas 

Construção de protótipo de 
biodigestor: uma proposta de 

inserção da temática 
ambiental na escola 

Márcia Regina 
Do 

Nascimento 
De Souza 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 

 
 
 

2012 
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TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Folder 
explicativo 

Elaboração e implementação 
de um programa de gestão 

em saúde ambiental no 
instituto nacional de 

educação de surdos (INES) 

Maria Lucia 
Corrêa 
Correia 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 
 
 
 
 
 
 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 2012 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Não fornecido 
pelo site da IES 

A construção e o 
desenvolvimento de um 

protótipo de energia solar, em 
sala de aula 

Myrna Da 
Cunha 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 2012 

Não fornecido pelo 
site da IES 

Não fornecido 
pelo site da IES 

O curso de Pedagogia, a 
prática dos professores dos 

anos iniciais do Ensino 
Fundamental e a Interface 
com a Educação Ambiental 

Neusa Bastos 
Ruiz Lanna 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 2012 

Não fornecido pelo 
site da IES CD 

A Educação Ambiental 
através de charges, cartuns e 

quadrinhos nas aulas de 
geografia: um estudo de caso 

Roberta De 
Sousa 

Carvalho 

Não 
fornecido 

pelo site da 
IES 

UNIPLI 

Ensino de 
Ciências 
da Saúde 

e do 
Ambiente 

Privada 

 
 
 
 
 

2012 
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TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

Educação Ambiental 
nas  Universidades: 
Reflexões sobre o 
processo ensino-
aprendizagem da 

Educação Ambiental 
no Centro 

Universitário de Volta 
Redonda – UniFOA 

Cartilha 
Eletrônica 

Educação Ambiental nas 
Universidades 

Dario Aragão 
Neto 

Adilson da 
Costa Filho UniFOA 

Ensino 
em 

Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

 

Privada 2010 

Manual de 
Elaboração do Jogo 

Cooperativo do 
Tabuleiro 

Manual 

Elaboração de Práticas 
Educativas visando a 

Interrelação da Saúde e Meio 
Ambiente na Educação 

Ambiental formal 

Pamela Ullio  UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

 

Privada 2011 

Jogo Virtual para o 
Consumo 

Consciente: Uma 
proposta para o 

Ensino em Educação 
Ambiental 

Jogo Virtual 

Jogo Virtual para o Consumo 
Consciente: Uma proposta 

para o Ensino em Educação 
Ambiental 

Débora 
Cristina Lopes 

Martins 

Denise 
Celeste 

Godoy de 
Andrade 

Rodrigues 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

 

Privada 2012 

Blog 
Educar Para O 

Cuidado 
Blog 

Uso De 
Blog 

Em Educação Ambiental: 
Uma Possibilidade 

Pedagógica 

Fátima Helena 
Da Fonseca 

Miranda 

Rosana 
Aparecida 
Ravaglia 
Soares 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 

 
 
 
 

2012 
 
 
 
 
 
 



56 
 

TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

 

Não disponível Não disponível 
O uso do GPS como 

ferramenta na Educação 
Ambiental 

Daniel de 
Sampaio 

Dra. Maria 
de Fátima 
Alves de 
Oliveira 

UniFOA 

Ensino 
em 

Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 2012 

Curso de 
Especialização 

Docente em 
Educação Ambiental 

Proposta de 
criação curso 
Lato Sensu 

para formação 
de Educadores 

Ambientais 

Representações sociais 
acerca de Educação 

Ambiental de graduandos em 
Pedagogia: experiência 
geradora de curso de 

especialização docente em 
Educação Ambiental (Lato 

Sensu) 

Mariza 
Teixeira Vieira 

Azevedo 

Dra. Cristina 
Novikokff UniFOA 

Ensino 
em 

Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 2012 

Trilha Interpretativa 

Placas para 
implantação de 

trilha 
interpretativa 

no Parque 
Natural 

Municipal 
Fazenda Santa 
Cecília do Ingá, 

Volta 
Redonda/RJ 

Trilhas interpretativas como 
ferramenta para educação 

ambiental. 

Vanusa Tubbs 
de Souza 

Profa. Dra. 
Rosana 

Aparecida 
Ravaglia 
Soares. 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 

 
 
 
 
 
 

2013 
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TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

Não disponível Não disponível 

Representações sociais de 
educação ambiental para 

estudantes: jornalismo como 
estratégia pedagógica. 

Angélica 
Aparecida 

Silva Arieira 

Profa. Dra. 
Cristina 
Novikoff 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 2013 

Oficina: A Carta da 
Terra 

Oficina 
pedagógica 

A educação ambiental 
na/para formação do eco-

professor. 

Maria 
Aparecida 
Silva de 
Souza 

Profa. Dra. 
Cristina 
Novikoff 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 2013 

Pós-Graduação em 
Educação Ambiental 

Proposta de 
curso de pós-

graduação Lato 
sensu 

A educação ambiental na 
formação de professores 

(normalistas): um estudo das 
representações sociais. 

Adelmo 
Cosendey 

Lopes 

Profa. Dra. 
Cristina 
Novikoff 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 2013 

Lixo Amigo 
Jogo didático 
sobre coleta 

seletiva 

Kit sobre coleta seletiva de 
lixo: ensino didático da 

responsabilidade social. 

Patrícia 
Soares Rocha 

Alves 

Profa. Dra. 
Denise 
Celeste 

Godoy de 
Andrade 

Rodrigues 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 2013 

Criando Saberes em 
Educação Ambiental 

Crítica 

Proposta 
Pedagógica 

Educação ambiental crítica e 
mediação: possíveis 

intervenções no cotidiano 
escolar. 

Maria Wilma 
dos Santos 
Mynssen 

Prof. Dr. 
Marcelo 
Paraíso 
Alves 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 

 
 

2013 
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TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

Blog Semear Blog 

Ciberespaço como 
ferramenta de pesquisa e 

ensino para educação 
ambiental. 

Rhanica 
Evelise Toledo 

Coutinho 

Profa. Dra. 
Cristina 
Novikoff 

UniFOA 

Ensino em 
Ciências 
da Saúde 
e do Meio 
Ambiente 

Privada 2013 

 Jogo Educativo 

VIAGEM AO CENTRO DA 
TERRA: OS JOGOS 

EDUCATIVOS E O ENSINO 
DE SAÚDE AMBIENTAL NO 

ENSINO MÉDIO. 

Marcos 
Antonio dos 

Santos 

Giselle 
Rôças de 

Souza 
Fonseca. 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 2010 

Jogo Água e Vida Jogo 

O Uso dos Jogos Didáticos 
no Ensino de Ciências no 

Primeiro Segmento do Ensino 
Fundamental da Rede 

Municipal Pública de Duque 
de Caxias 

Leandro Pinto 
Trindade 

José Celso 
Torres IFRJ Ensino de 

Ciências Pública 2009 

Guia de Referências 
em Educação 

Ambiental 

Guia de 
Referências 

Formação de Professores: 
Concepções e Práticas 

Pedagógicas de Educação 
Ambiental 

Carla 
Fernanda 

Bernardino 
Ferreira 

Alexandre 
Lopes de 
Oliveira 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 2010 

Para Fazer 
Educação Ambiental Blog 

Os Fazeres da Educação 
Ambiental nas Escolas da 
Baixada Fluminense (RJ): 

Um estudo sobre práticas e 
suas concepções. 

Carmen 
Simone 
Macedo 

Figueiredo 

Alexandre 
Maia do 
Bomfim 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 2011 

A Alma do Negócio Cartilha 

Propaganda, Consumo e 
Sustentabilidade: uma 

análise narrativa da 
publicidade como aporte à 

Educação Ambiental Crítica. 

Denise 
Azevedo dos 

Santos 

Alexandre 
Maia do 
Bomfim 

IFRJ Ensino de 
Ciências Públicas 

 
 
 

2011 
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TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

 

Tuberculose. 
Previna-se Vídeo 

Tuberculose: Uma Conversa 
Necessária entre Saúde, 

Ambiente e Educação 

Giuseppe 
Francesco 

Antonio 
Donato Júnior. 

Giselle 
Rôças de 

Souza 
Fonseca 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 2011 

Educação Ambiental 
e Promoção da 

Saúde 
Cartilha 

Educação Ambiental como 
domínio da promoção da 

saúde: conversações 
pedagógicas no âmbito da 
estratégia de saúde família 

Francisco 
Tavares 

Guimarães 

Rodrigo 
Siqueira 
Batista 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 2010 

Trabalhando uma 
Unidade de 

Aprendizagem 
acerca do tema 

ambiente e saúde 

Apostila 

Estudo das Concepções 
Prévias dos Alunos do 1º ano 

do Ensino Médio da Rede 
Pública acerca de meio 

ambiente e saúde 

Henri 
Maximiliano 

de Assis 
Mendes 

Sheila 
Pressentim 

Cardoso 
IFRJ Ensino de 

Ciências Pública 2010 

Educação Ambiental 
e Agenda 21 Escolar: 

Construindo o 
Espaço da Cidadania 

DVD 

Análise da Proposta para 
Formação Continuada de 
Professores em Educação 

Ambiental e Agenda 21 
Escolar na Rede Estadual de 

Ensino no Rio de Janeiro 

Jacqueline 
Bento 

Marques 
Pereira 

Flávia 
Monteiro 
Barros 
Araújo 

IFRJ Ensino de 
Ciências 

Pública 
 
 

2010 

CooperAção: Um 
Jogo para Educação 
Ambiental de Jovens 

e Adultos 

Jogo 
Cooperativo 

Trabalho, Ambiente e Saúde 
na Educação de Jovens e 

Adultos: Uma Experiência de 
Avaliação Formativa à 

Alfabetização Científica. 

Márcia 
Mascarenhas 

dos Reis 

Alexandre 
Maia do 
Bomfim 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 

 
 
 

2012 
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TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

Vamos para a Rede 
Professor ? DVD 

Educação e Meio Ambiente 
na Baixada Fluminense: Uma 

proposta de Educação 
Ambiental Crítica numa 

Escola Municipal em Duque 
de Caxias- RJ 

Márcio 
Douglas 
Floriano 

Alexandre 
Maia do 
Bomfim 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 

 
 
 

2011 
 
 
 
 

Saúde e Ambiente: 
Um Olhar Integrador Texto de Apoio 

Educação Ambiental Crítica 
no cotidiano escolar: uma 
experiência na formação 

inicial de professores 

Priscila 
Cardoso 
Moraes 

Giselle 
Rôças IFRJ Ensino de 

Ciências Pública 

 
 

2012 
 
 
 
 
 

Nova Iguaçu nos 
caminhos da 

Educação Ambiental 

Caderno 
Didático 

Educação Ambiental: Um 
Estudo Investigativo junto à 

professores da Rede Pública 
de Nova Iguaçu – RJ 

Simone 
Romito 
Moreira 

Jorge 
Cardoso 
Messder 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 2010 

Entrevistas com Seis 
Pesquisadores 

Publicação na 
Revista 

Eletrônica 
Ciência & 

Ideias e Vídeo 

Em busca de uma Práxis em 
Educação Ambiental Crítica: 

Contribuições de Alguns 
Pesquisadores do Brasil 

Bárbara de 
Castro Dias 

Alexandre 
Maia do 
Bomfim 

 
 
 
 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 

 
 
 
 
 

2013 
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TABELA PRODUTOS E DISSERTAÇÕES  -  Educação Ambiental em Mestrados Profissionais - RJ 

Título Produto Tipo Dissertação Autor Orientador Instituição Curso Natureza Ano da 
Defesa 

A Aprender Pode ser 
Lúdico: Uma 

Proposta Crítica de 
Ludo educação e 

Educação Ambiental 

Texto de Apoio 

O lúdico diante da educação 
ambiental crítica: reflexões 
com estudantes do Colégio 

Estadual São Cristóvão. 

Teresa 
Cristina Lopes 

Medeiros 
Faruolo 

Alexandre 
Maia do 
Bomfim 

IFRJ Ensino de 
Ciências Pública 2012 
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Os produtos disponíveis relacionados nessa primeira organização foram então 

submetidos à uma segunda análise a fim de categorizá-los de acordo com sua 

natureza e suas características. É importante e necessário salientar que o instrumento 

de coleta de dados utilizado nesse trabalho foi elaborado no âmbito do projeto 

OBEDUC e com finalidade que extrapola a presente pesquisa, portanto os alguns 

dados coletados que não foram considerados relevantes para as análises nessa 

dissertação não foram incluídos nos resultados apresentados.  

6.2 A NATUREZA E AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS EDUCACIONAIS 
(PE) SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.  

A categorização analítica dos produtos nos traz algumas informações 

importantes que nos fornecem subsídios para a discussão acerca dos Mestrados 

Profissionais e de suas respectivas produções acadêmicas em Educação Ambiental. É 

nesse momento, por exemplo, que identificamos a quantidade de produtos efetivados 

junto ao público para o qual foi elaborado e  o tipo de cada produto. 

Devemos ressaltar ainda que todas as informações descritivas, tais como 

vertentes da EA que estruturam o produto, público-alvo e implementação em situações 

de ensino-aprendizagem, foram relacionadas com dados e referências apresentados 

nas próprias dissertações e/ou produtos, não acontecendo nesse momento a 

interpretação do pesquisador em questão. Nas situações em que a informação não 

está destacada na dissertação, incluímo-la na categoria “Não apresenta” de nosso 

instrumento de coleta de dados.  

Apresentamos nestes subitens os resultados encontrados nas análises dos PE 

disponíveis nos sites das IES. 
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6.2.1 Tipo dos PE 
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De acordo com o Comunicado da Diretoria de Avaliação da CAPES nº 

001/2012 que orienta sobre novos cursos na Área de Ensino, a dissertação do 

Mestrado Profissional da Área de Ensino deve, necessariamente, apresentar um 

produto educacional que possa ser disseminado, analisado e utilizado por outros 

professores. Este produto deve ser independente do corpo da dissertação. Conforme 

tal documento, o PE pode estar dentro destas tipologias:  

• Mídias educacionais (vídeos,simulações,animações, experimentos 
virtuais, audios, objetos de aprendizagem, aplicativos de 
modelagem, aplicativos de aquisição e análise de dados, ambientes 
de aprendizagem, páginas de internet, eblogs, jogos educacionais 
etc.);  

• Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais;  

• Propostas de ensino (sugestões de experimentos e outras 
atividades práticas, sequências didáticas, propostas de intervenção, 
etc.);  

• Material textual (manuais, guias, textos, de apoio, artigos em 
revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, 
histórias em quadrinhos e similares);  

• Material interativos (jogos, kits e similares);  

• Atividades de extensão (exposições científicas, cursos, oficinas, 
ciclos de palestras, exposições, atividades de divulgação científica e 
outras);  

Para efeito de avaliação, devem ser considerados apenas os 
produtos educacionais que passarem por pelo menos uma das 
seguintes instâncias de validação:  

• Banca examinadora de dissertação;  

• Comitê científico de evento;  

• Comitê editorial de periódico;  

• Órgãos de fomento (CNPq, CAPES, FAPs, pró‐reitorias,secretarias 
de estado, etc.)  

• Patentes;  

• Prêmios reconhecidos na área.  

 
Mediante essas orientações, observamos que ainda existem PPG que não 

disponibilizam os produtos educacionais derivados dos MP nos respectivos sites. Tal 

fato demonstra incompatibilidade com os objetivos dos Mestrados Profissionais e 

dificulta a divulgação de material elaborado por meio de pesquisa aplicada e que 

poderia auxiliar a comunidade docente em suas práticas pedagógicas. Observamos 

também a grande variabilidade de tipos de produtos enfatizando as novas tecnologias 

como uma tendência em crescimento nessa área. 

Outro ponto que devemos destacar é a dificuldade em encontrar informações 

sobre os produtos educacionais dentro das dissertações. Muitas vezes elas são 
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apresentadas em capítulo específico, no entanto não é raro aparecerem em meio às 

outras informações e discussões das pesquisas.  

Dentro de uma análise mais crítica podemos indicar alguns tópicos 

encontrados no estudo qualitativo dos produtos educacionais e que posteriormente 

poderão ser aprofundados em outros trabalhos: conteúdo e enunciados inadequados 

ao público a que se destinam, erros conceituais, apresentação pouco atrativa, 

dificuldade na replicação do uso, dificuldade de localização de instruções e 

orientações para o uso e desacordo com referenciais apresentados na dissertação e 

que denotam a desvinculação com a pesquisa realizada. 
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6.2.2 Justificativa 
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É preciso enfatizar que as justificativas apresentadas para a confecção do 

produto diferem das justificativas das pesquisas apresentadas na dissertação, muitas 

vezes sendo bastante difícil a localização desse item dentro das especificações do PE. 

Em alguns trabalhos, a justificativa de elaboração do produto final não estava tão 

explícita e para chegarmos aos resultados foi necessário percorrer todo o texto 

dissertativo.  

De acordo com Moreira (2004), o trabalho final do MPE deve ser uma pesquisa 

aplicada, que descreva o desenvolvimento de processos ou produtos de natureza 

educacional, com objetivo primordial da melhoria do ensino na área específica, 

sugerindo-se enfaticamente, em forma e conteúdo, este trabalho se constitua em 

material que possa ser utilizado por outros profissionais, fato esse corroborado por 

diretrizes da CAPES. Entende-se ainda que tais trabalhos devam ser derivados de 

questões trazidas de dentro do ambiente de ensino-aprendizagem do mestrando e, 

portanto justifiquem o seu processo de construção e a pesquisa realizada.  

Os produtos analisados, em sua maioria se justificavam de forma pouco 

contundente, em grande parte alegando a necessidade documental de sua elaboração 

como parte da produção necessária para a obtenção de mestre ou ainda a 

obrigatoriedade legal da inserção do tema Educação Ambiental em todos os 

segmentos de ensino. Essa abordagem está demonstrada no gráfico por meio da 

legenda “Conformidade com Base Legal” e pode sinalizar um deslocamento dos 

objetivos essenciais dos MP que é atender a uma demanda da prática docente.  

Podemos perceber através dos dados sobre a tipologia dos PE que poucos 

produtos surgem em um formato realmente “inovador”. Sabemos que isso não é 

requisito obrigatório para a sua elaboração, mas esse aspecto nos faz refletir sobre a 

real justificativa para se produzir mais cartilhas ou apostilas sobre o tema, uma vez 

que esse tipo de material comumente é abundante nas escolas da rede pública do 

estado do Rio de Janeiro. 
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6.2.3 Público Alvo 
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A orientação da CAPES no Comunicado da Diretoria de Avaliação da CAPES 

nº 001/2012 de que em essência os PE são elaborados a fim de serem introduzidos 

em ambientes formais e não formais de ensino a fim de subsidiar práticas pedagógicas 

já nos induz a declarar que o público-alvo de todos eles é a comunidade docente, fato 

este corroborado pela quantidade de produtos elaborados para essa categoria (17).  

De fato, alguns PE foram elaborados essencialmente para professores, como 

guias e outras ferramentas de reflexão, no entanto, percebemos também uma 

significante quantidade de trabalhos dirigidos para o público em geral, distorcendo o 

enfoque dos objetivos dos MP. Entendemos que Os PE podem ser ferramentas 

importantes em ocasiões distintas para um público diverso, mas criar uma ferramenta 

ou instrumento que não foi idealizado para servir às práticas de ensino tira o propósito 

de sua elaboração dentro de um Mestrado Profissional em Ensino. 

Sem lançar mão de uma análise crítica neste tópico, os resultados 

apresentados nos remetem a algumas perguntas: de fato, para quem se destinam os 

produtos educacionais? Eles chegam às mãos de seus supostos destinatários? E em 

que circunstâncias eles são elaborados? Emergem de situações reais de ensino? 
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6.2.4 Implementação 
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Identificamos durante essa pesquisa que os PE apresentam características 

distintas de elaboração e implementação tendo como referencial a pesquisa 

acadêmica. Apresentamos as três categorias  mais expressivas:  

a) Emergente: o PE é desenvolvido a partir de demandas emergidas no 

decorrer de uma pesquisa que já contém um tema e um percurso metodológico 

estabelecido. Nesse caso, o PE é desenvolvido junto ao seu público-alvo e a sua 

proposta de implantação é apresentada na dissertação. Na grande maioria dos PE 

enquadrados nessa categoria, o seu uso após a conclusão não ocorre no período da 

pesquisa e esta se limita a sugerir práticas pedagógicas que incluam o produto e 

prováveis formas de utilização do mesmo.  

b) Complementar: o PE é desenvolvido após o percurso metodológico de uma 

pesquisa, desenvolvido com a finalidade de complementar junto à dissertação, as 

exigências documentais para a conclusão do MP. Nesse caso ele não foi 

implementado junto ao público-alvo para o qual foi elaborado, e em alguns casos, não 

está relacionado diretamente à pesquisa apresentada.  

c) Catalisador: O PE surge como protagonista e objeto de estudo da pesquisa 

do mestrando, sendo o elemento catalisador de todo o processo teórico-metodológico. 

Nesta situação ele é implementado junto ao seu público-alvo, avaliado durante a 

pesquisa e seus resultados são apresentados na dissertação. Observamos alguns 

casos em que o produto já existia e apenas foi validado por meio da pesquisa 

científica.  

Outras possibilidades de categorização dos PE também foram visualizadas, no 

entanto destacamos as que apareceram de forma recorrente6.  

Para efeito da análise desses gráficos, é necessário ressaltar que entendemos 

como não implementado o produto que foi elaborado durante a pesquisa e 

apresentado na dissertação, porém esta não apresenta seus resultados uma vez que 

o PE não foi utilizado após a sua conclusão junto ao seu público-alvo. Essa 

interpretação considera principalmente as orientações sobre Avaliação de Propostas 

para Cursos Novos dentro da Área de Ensino da CAPES, inseridas no Comunicado 

001/2012, da Diretoria de Avaliação dessa Instituição que dispõe: “O Mestrando deve 

desenvolver um processo ou produto instrucional e utilizá-lo em condições reais de 

sala de aula ou de espaços formais ou não-formais de ensino, relatando os resultados 

dessa experiência”. (CAPES,2012)  

                                                
6 Alguns produtos não nos fornecem elementos descritivos para que possamos esclarecer em 

quais contextos e com quais finalidades foram elaborados. Podemos presumir dessa forma que tais 
produtos tenham sido confeccionados apenas para complementar a produção acadêmica do Mestrado 
Profissional em Ensino.  
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Referindo-se às categorias apresentadas, poderíamos incluir como não 

implementados os PE Emergentes e Complementares. Por produto implementado, 

entendemos como aquele que foi utilizado junto ao seu público-alvo, validado e 

avaliado durante a pesquisa e seus resultados são apresentados na dissertação. 

Poderíamos destacar como implementado os produtos inseridos na categoria 

Motivador.  

Diante desses esclarecimentos e ponderações, podemos perceber que todos 

os Mestrados Profissionais analisados possuem grande parcela de sua produção 

acadêmica em Educação Ambiental em desacordo com as orientações de 

aplicabilidade da CAPES. 
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6.2.5 Corrente em EA que ancora o produto 
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Como já mencionado no capítulo II, a EA apresenta-se sob diversas 

qualificações e vertentes, porém nessa pesquisa iremos nos fundamentar na EA 

Crítica e em seu contraponto, a EA Conservadora. Devido ao fato de nos basearmos 

nas afirmações dos autores e não na interpretação das informações no momento em 

que apresentamos os resultados, nenhum trabalho foi conceituado sob a ancoragem 

da EA Conservadora, uma vez que é sabido pela comunidade de pesquisadores da 

área que esta é a corrente que deve ser superada. No entanto, grande parte dos 

produtos, não está definida sob nenhuma categorização de EA, o que pode sinalizar 

uma tendência a apresentar elementos da EA Conservadora, ou ainda, pode apenas 

indicar a possibilidade em se debater a EA sem que seja necessária a orientação de 

algum referencial teórico e epistemológico.  

Seria necessária uma pesquisa ancorada em critérios analítico-discursivos para 

um levantamento cartográfico das produções em EA a fim de identificar as diversas 

correntes ideológicas presentes nos trabalhos. No entanto, mesmo não sendo essa a 

orientação dessa pesquisa, foi perceptível a falta de apreensão por parte dos 

mestrandos das diversas vertentes e conceituações em EA. Aquelas dissertações que 

se autodenominam como críticas são oriundas de profissionais que já pertenciam à 

área antes do ingresso no MP e, portanto traziam um maior conhecimento sobre o 

tema. Poderíamos ponderar, uma vez que é grande o número de produções 

acadêmicas com a temática da EA, a necessidade de uma ênfase maior nas questões 

epistemológicas em EA nos MP a fim de orientar os professores-alunos acerca dessa 

discussão e de suas implicações na prática docente. 
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7  RESULTADOS E  ANÁLISES – ENTREVISTAS COM OS EGRESSOS.  

 
Com a finalidade de analisarmos as entrevistas realizadas com os egressos 

dos Mestrados Profissionais que elaboraram seus PE em torno do tema EA, nos 

orientamos pelo dispositivo analítico bakhtiniano descrito no capítulo IV. Esse roteiro 

metodológico ancorado nos preceitos bakhtinianos para a análise translinguística de 

discursos nos orienta a desdobrar os textos e enunciados de forma que possamos 

identificar todos os elementos que constituem a fala do outro, do interlocutor. 

Para preservarmos a identidade dos entrevistados, usaremos nomes fictícios.  

 

Identificação dos enunciados 
Nossos objetos de análise são os enunciados de duas professoras da rede 

pública do estado do Rio de Janeiro que realizaram Mestrados Profissionais e 

desenvolveram suas pesquisas com temas relacionados à Educação Ambiental. 

Apesar desse horizonte comum, as entrevistadas possuem contextos e trajetórias 

bastante distintos.  

Como ponto de partida para a seleção dos egressos que seriam entrevistados, 

localizamos as dissertações no site dos PPG já relacionados e descritos no capítulo IV 

E a partir daí foi realizada uma busca nas redes sociais para a localização dos 

autores. Foram localizados 15 egressos que retornaram as mensagens e a solicitação 

de contato. Tanto Mariana quanto Priscila se mostraram bastante solícitas e 

conseguiram rapidamente encontrar uma data para a realização das entrevistas que 

aconteceram depois de explicação prévia sobre a pesquisa e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Essa configuração foi bastante produtiva, 

pois poderíamos assim abranger duas instituições de naturezas diferentes na análise 

dos resultados. 

Dessa forma, os encontros foram efetuados e as entrevistas realizadas.  

Leitura Preliminar dos Enunciados 
Entrevista 1: Mariana  

Mariana é uma professora de Biologia da rede pública estadual do Rio de 

Janeiro. Possui duas matrículas e trabalha em duas escolas da região sul fluminense.  

Tem uma trajetória marcada pela superação de obstáculos, tanto na esfera 

financeira como algumas dificuldades pessoais em sua formação. Concluiu o ensino 

médio em instituições particulares de ensino o que fomentou a expectativa em 

ingressar no nível superior em uma instituição pública, fato que não aconteceu. Na 

graduação ainda não pensava em desenvolver qualquer trabalho em Educação 

Ambiental, na realidade o ativismo relacionado ao tema a afastava desse campo de 
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atuação. Apenas após a realização de um curso lato sensu sobre recursos hídricos, o 

qual abordava as questões ambientais passou a perceber a importância em inserir a 

Educação Ambiental em sua prática docente. A vontade de elevar seu nível 

acadêmico e financeiro e a perspectiva de melhorar a sua prática a fizeram buscar 

uma pós-graduação. Novamente a expectativa em pertencer a uma Universidade 

pública não se concretizou e Mariana realizou então o processo seletivo na UNIFOA, 

localizada no município de Volta Redonda e, portanto na mesma região em que reside 

o que facilitaria a participação nas aulas. Após a sua aprovação, desenvolveu sua 

pesquisa com temas relacionados à práxis ambiental, porém ainda tentando se 

localizar mais precisamente dentro de seu campo de atuação. 

A grande questão que ancora tanto suas perspectivas profissionais quanto a 

sua prática em sala de aula é a religião. Adepta do espiritismo, segundo Mariana, 

apenas conseguiu concluir seu mestrado com ajuda de seu guia espiritual.  

Atualmente seus preceitos religiosos a auxiliam no ensino da Biologia, que 

segundo Mariana, se completa com a religião.  

 

Entrevista 2: Priscila 

Ao contrário de nossa primeira entrevistada, Priscila estudou durante toda a 

sua trajetória acadêmica em instituições públicas. Em comum entre elas está a 

docência. Priscila é professora da rede pública estadual do Rio de Janeiro e leciona 

aulas de Ciências para o ensino fundamental e Biologia para jovens e adultos. Como 

Mariana, a Educação Ambiental apareceu para Priscila com a prática em sala de aula. 

Através de alguns projetos pontuais de reciclagem e artesanato com materiais 

reutilizados entrou em contato com as questões ambientais. Soma-se a isso o fato de 

ter ingressado no Projeto Elos da Cidadania, que tem por objetivo promover e debater 

a temática socioambiental no ambiente escolar. Foi nesse projeto que Priscila 

entendeu que a EA possui inúmeras vertentes e a que mais se identificava com a sua 

realidade era a Educação Ambiental Crítica. A partir daí começou uma busca 

incessante pela práxis nessa vertente. Como desenvolver uma prática reflexiva e que 

inclui elementos sociais dentro de concepções tão endurecidas e baseadas em 

conceitos científicos? Essa pergunta a levou ao Mestrado Profissional do IFRJ e 

consequentemente a um trabalho de pesquisa que buscasse responder essa questão. 

Não foi identificado, no entanto, em seu discurso, se essa busca chegou ao seu fim 

com a defesa da dissertação. Porém, as agruras da vida profissional e as dificuldades 

em se desenvolver um trabalho que realmente faça a diferença levaram Priscila a se 

entregar a uma nova paixão: a fotografia. 
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Contexto Extraverbal: as Instituições 
O contexto extraverbal dos entrevistados apresenta um horizonte comum: o 

Mestrado Profissional. Dessa forma buscamos traçar um perfil de cada programa 

tentando observar seus elementos nos enunciados dos egressos, não sendo objetivo 

dessa pesquisa realizar uma análise mais aprofundada sobre os PPG em questão.   

Todas as informações sobre os respectivos programas foram extraídas dos sites 

oficiais das Instituições e do site da CAPES e os nomes dos docentes relacionados 

neste subitem foram trocados por nomes fictícios.  

 Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA   

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) foi criado em 1999 a e o  

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (MECSA) 

em 2007 (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012). Tem como tem como 

objetivo a formação de profissionais de diferentes áreas que desempenhem atividades 

relacionadas ao ensino ou queiram inserir-se na docência. O programa busca uma 

discutir a interface entre saúde e meio ambiente, alegando ser essencial para o meio 

ambiente o planejamento estratégico na ocupação de área.  

De acordo com a descrição do Programa, o MECSA está direcionado à 

formação de mestres que estarão aptos a atuarem em atividades de ensino nos 

diversos níveis.  

O Programa, que obteve a nota 4 na última trienal, define como meta  a 

aproximação das culturas acadêmico-científicas, escolares e populares por meio da 

formação de profissionais que possam produzir recursos didáticos e tecnológicos e 

indica como público-alvo portadores de diploma de nível superior em áreas 

Biomédicas, Ambientais, Humanas, Sociais Aplicadas e Educacionais (Licenciaturas e 

Pedagogia), obtidos em cursos de graduação com duração plena, autorizados e/ou 

reconhecidos pelo MEC, que atuem ou pretendam atuar na mediação da apropriação 

social do conhecimento científico, preferencialmente educadores e profissionais do 

Ensino. 

O MECSA possui 2 Linhas de Pesquisa:  

- Ensino em Ciências da Saúde: Pesquisa e elaboração de Recursos Didáticos 

e Tecnológicos em temas da área de saúde para o ensino formal e não formal. 

- Ensino em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Pesquisa e 

elaboração de recursos didáticos nos temas: Desenvolvimento Sustentável; Meio 



78 
 

Ambiente; Gestão Ambiental; Monitoramento Atmosférico; Qualidade da Água e Águas 

residuárias; Reciclagem de Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos para o ensino 

formal e não formal. 

Disciplinas oferecidas: 

O = Obrigatória E= Eletiva 

 
Corpo Docente: 

No site do MECSA não existe informação dizendo se os membros do corpo 

docente, constituído por 13 doutores, é permanente ou não. Elencamos as áreas de 

formação de cada um deles.   

- 1 Professor Doutor em Filosofia; 

- 1 Professor Doutor em Biotecnologia Industrial; 

- 1 Professor Doutor em Tecnologia Bioquímico; 

 -1 Professore Doutor em Fisiopatologia Médica; 

- 1 Professor Doutor em Enfermagem; 

- 1 Professor Doutor em Saúde Coletiva; 

Disciplinas Regime Carga 
Horária Créditos

Fundamentos de Ciências da Saúde O 30 2 
Fundamentos de Ciências Ambientais O 30 2 

Métodos e Técnicas de Pesquisa O 45 3 
Ética, Bioética e Biossegurança O 30 2 
Prática Docente Supervisionada O 45 3 

Avaliação de Estratégias Educativas O 30 2 
Teorias de Aprendizagem em Ensino O 30 2 

Seminários de Temas emergentes O 30 2 
Eletivas 

Gestão em Saúde e Meio Ambiente E 30 2 
Competência Textual e Redação Acadêmica E 30 2 

Oficina de Pesquisa Científica E 30 2 
Didática Pragmática E 30 2 

Biodiversidade e Conservação E 30 2 
Filosofia e História das Ciências E 30 2 

Saúde Ambiental E 30 2 
Tecnologia de Informação e Ensino de Ciências e 

Meio Ambiente E 30 2 

Etapas obrigatórias antes da qualificação  
Exame de Proficiência na Língua Inglesa O - - 

Exame de Qualificação (3º semestre) O - - 
Dissertação e Desenvolvimento de Produto 

Educacional O 90 6 
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 - 1 Professor Doutor em Ciências Sociais; 

- 1 Professor Doutor em Educação; 

- 1 Professor Doutor em Ensino de Biociências; 

- 2 Professores Doutores em Ecologia; 

- 1 Professor Doutor em Engenharia Metalúrgica; 

- 1 Professor Doutor em Biologia Celular e Molecular.  

 

Considerações 

Essas informações, todas disponíveis no site da IES, chamou-nos a atenção 

para alguns pormenores. O primeiro deles é o fato do objetivo do curso almejar a 

discussão acerca da interface entre saúde e meio ambiente e as linhas de pesquisas 

apresentarem-se de forma separada. Outro ponto importante é sua grade de 

disciplinas. Como disciplinas obrigatórias com maior carga horária, temos Métodos e 

Técnicas de Pesquisa e Prática Docente Supervisionada, ambas com 45 horas e as 

específicas que caracterizam o curso apresentam-se como disciplinas eletivas. Como 

as ementas não se encontram disponíveis, não pudemos analisa-las de forma a 

perceber os seus objetivos, ficando superficial uma leitura a partir do título da 

disciplina. 

A análise dos produtos, relacionados no capítulo V nos indicou como 

orientadora da maior parte dos trabalhos em EA uma professora que não está 

relacionada no corpo docente permanente no site do PPG. Em uma breve análise de 

seu currículo disponível na plataforma Lattes, observamos que a mesma possui 

formação em Educação e seu trabalho apresenta destaque na avaliação de 

instituições, planos e programas educacionais, porém não está ligada sob nenhum 

aspecto a temas relacionados à Educação Ambiental. Essa configuração não 

necessariamente apresenta-se conflituosa para a realização de suas orientações, no 

entanto nos indica o motivo dos trabalhos de seus orientandos não apresentarem a EA 

qualificada ou especificada em uma ou outra corrente, com exceção do trabalho de 

alunos que já pertenciam à área de EA antes do ingresso no MP.  Nesses trabalhos, 

essa discussão não existe e os produtos elaborados apresentam-se ancorados em 

uma racionalidade técnica e baseados em práticas conservadoras da EA como, por 

exemplo, reciclagem de resíduos sólidos.  

A entrevistada Mariana foi orientada por uma professora que é doutora em 

Engenharia Metalúrgica e trabalha com questões ambientais ligadas à gestão de 

resíduos sólidos e assim como a professora Denise não possui formação na área de 

Educação ou Ensino. Mariana, de acordo com seus enunciados, não teve um suporte 

teórico adequado com relação à temática da Educação Ambiental e tampouco à 
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elaboração de seu produto educacional, o que lhe era fundamental uma vez que a 

mesma não possuía nenhuma base teórica adquirida anteriormente. 

De acordo com o seu currículo, disponível na plataforma Lattes, essa 

professora atua ou atuou como docente na licenciatura e na pós-graduação em 

disciplinas variadas, desde Ecologia e Educação Ambiental até Estatística Aplicada e 

Introdução ao Cálculo, o que indica o aproveitamento generalizado dos docentes pela 

instituição ao invés da contratação de docentes especializados nas áreas em questão. 

Essa colocação não implica na não habilitação da professora Abigail em ministrar tais 

disciplinas, o ponto em discussão é a falta de docentes especializados na área de 

Ensino e nas áreas relacionadas às produções acadêmicas do PPG.  

Devemos destacar que, apesar do número significativo em produções em EA 

no MP, o Programa da UniFOA, apresenta como carro chefe, a Linha de Pesquisa 

relacionada à Saúde, fato esse que pode estar associado ao seu corpo docente 

composto em sua maioria por profissionais dessa área. 

Na ficha de avaliação trienal da Capes (Anexo V) encontramos a informação 

que alguns docentes orientam mais de 8 alunos, o que indica uma sobrecarga e/ou 

distribuição inadequada de orientandos entre os professores. Outro ponto fraco 

apontado na avaliação é a baixa produção em artigos A1-B1 classificados no Qualis 

da de Ensino. De acordo com o documento, os resumos das dissertações do 

programa apresentam características de trabalhos de qualidade, mas isso não vem 

refletindo na publicação de artigos. A participação em eventos também é baixa sendo 

este um ponto merecedor de atenção (CAPES, 2013) 

Ainda de acordo com a avaliação da Capes, os pontos mais fortes do MECSA 

são o desempenho do corpo discente e a inserção social. Diversos aspectos mostram 

que o Programa busca ampliar a inserção social de seus egressos, no entanto, é 

necessário ponderar acerca desse quesito que o público-alvo do MP são os 

professores e profissionais ligados ao ensino e o investimento necessário para realizar 

o curso é de 24 parcelas, correspondentes aos dois anos, de R$ 1.493,00, ou seja, um 

valor superior ao salário de um docente 16 horas do estado do Rio de Janeiro. 

 De uma forma geral, segundo o documento avaliativo, o programa apresenta 

uma boa proposta, mas precisa investir mais no aprimoramento do corpo docente, 

buscando aumentar o percentual de professores com formação e/ou atuação na área 

de Ensino. (CAPES,2013) 

Essa última observação da ficha de avaliação apresenta-se como uma 

característica importante no que tange a qualidade de suas produções principalmente 

nas discussões e contribuições para a área de Ensino. Além disso, as orientações da 

CAPES, descritas no documento de área de 2013, destacam que:  
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a Área tem desenvolvido seu projeto para pós-graduação com 
postura interdisciplinar valorizando a composição de corpo docente 
com formação em diferentes áreas do conhecimento que se 
proponham a pensar nas questões do ensino e que mostrem 
experiência na pesquisa educacional. (CAPES,2013) 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ 

O Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciência (PROPEC) do IFRJ 

apresenta hoje duas modalidades de curso stricto senso: O Mestrado Profissional e o 

Mestrado Acadêmico, que não será analisado nessa pesquisa. 

O MP do PROPEC foi criado em 2008 (Portaria CNE nº 87 – DOU de 

18/01/2008) e tem como público-alvo os profissionais que atuam na educação 

científica, especialmente os professores das Ciências da Natureza e Matemática, 

atuando na educação básica, no ensino superior ou no ensino não formal de ciências.  

Apresenta como Linhas de Pesquisa e Projetos de Pesquisas Associados:  

 

- FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

Discute a formação inicial e continuada de professores de ciências, a partir da 

análise curricular e histórica bem como os processos de divulgação e popularização 

da ciência envolvidos na formação dos professores. 

  Projetos de pesquisa associados  

   - A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DE CIÊNCIAS 

Investiga a presença do ensino de ciências desenvolvido nos espaços formais 

e não formais, especialmente os Centros de Ciências e Museus, dedicando-se aos 

processos de elaboração  e divulgação do conhecimento científico, além de avaliar o 

processo de popularização da ciência durante a formação inicial e continuada dos 

professores de ciências. 

 

  - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO DE CIÊNCIAS 

Investiga as ações de ensino de ciências desenvolvidas nos espaços formais 

de ensino, analisando aspectos referentes à formação inicial e continuada dos 

professores de ciências. 
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 - PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM E PRODUÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Objetiva fomentar estudos em ensino de ciências nos seus aspectos, 

abordando as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e a produção de 

material didático entre outros elementos. 

 Projetos de Pesquisa associados 

  - PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO DE SAÚDE E 
DO AMBIENTE 

Avalia as mediações efetuadas pelos professores de ciências nas diretrizes 

curriculares, associando os aspectos do ambiente e da saúde, além de refletir sobre 

os elementos históricos e sociológicos da construção do conhecimento científico, no 

que tange as temáticas citadas. 

  - PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

Discute o ensino de física e química, complementando e aprofundando 

conhecimentos adquiridos na graduação, com vistas a avaliar a utilização de recursos 

de informática, multimídia e vídeo, além do desenvolvimento de materiais didáticos e 

experimentos. 

 

Corpo Docente  
O corpo docente do PROPEC é composto por 19 docentes permanentes com 

formações listadas a seguir: 

- 4 Professores Doutores em Educação; 

- 1 Professor Doutor em Física; 

- 1 Professor Doutor em Ciências Físicas; 

 -1 Professore Doutor em Engenharia Nuclear; 

- 1 Professor Doutor em Ciências; 

- 1 Professor Doutor Química Orgânica; 

 - 1 Professor Doutor em Química; 



83 
 

- 1 Professor Doutor em Ecologia; 

- 1 Professor Doutor em Antropologia Social; 

- 1 Professor Doutores em Biologia Molecular; 

- 2 Professores Doutores em Educação, Ciências e Saúde; 

- 1 Professor Doutor em Engenharia de Materiais; 

- 1 Professor Doutor em História das Ciências e da Saúde; 

- 1 Professor Doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade; 

- 1 Professor Doutor em Educação, Difusão e Gestão em Biociências. 

Disciplinas 

No site do PROPEC consta a informação que o mestrando deve cursar 08 

créditos de disciplinas obrigatórias e 04 créditos de disciplinas optativas pertencentes 

ao Núcleo Comum de Ensino de Ciências (Quadro 1). Além das disciplinas do Núcleo 

Comum, o mestrando deve cursar 10 créditos de disciplinas obrigatórias pertencentes 

ao Núcleo Específico de Ensino de Ciências (Quadro 2) e poderá escolher 04 créditos 

referentes às obrigatórias alternativas, totalizando 14 créditos em disciplinas de 

conteúdo científico específico. As disciplinas do Núcleo Específico são dedicadas à 

discussão de conceitos e estratégias voltadas para a divulgação científica, ensino de 

física, ensino química, ensino da saúde e do ambiente. 

Quadro 1 - Núcleo Comum de Ensino de Ciências 

Núcleo Comum de Ensino de Ciências Disciplina Créditos 
Metodologia da pesquisa Obrigatória 2 

Ciências: debates históricos, éticos e epistemológicos Obrigatória 2 
Conceitos fundamentais de ensino de ciências Obrigatória 2 

Formação de professores de ciências Obrigatória 2 
Informática aplicada ao ensino de ciências Optativa 2 

Produção de material didático Optativa 2 
Ciência, tecnologia e sociedade Optativa 2 

Políticas educacionais Optativa 2 
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Quadro 2 - Núcleo Específico de Ensino de Ciências  

Núcleo Específico de Ensino de Ciências Disciplina Créditos 
Currículo e programas do ensino de ciências Obrigatória 2 

Divulgação científica Obrigatória 2 
Debates conceituais no ensino de física Obrigatória 2 

Debates conceituais no ensino de química Obrigatória 2 
Debates conceituais em educação ambiental Obrigatória 2 

Tópicos de física clássica Obrigatória alternativa 2 
Tópicos de física moderna Obrigatória alternativa 2 

Tópicos de química I Obrigatória alternativa 2 
Tópicos de química II Obrigatória alternativa 2 

Tópicos em educação e saúde Obrigatória alternativa 2 
Tópicos em educação ambiental Obrigatória alternativa 2 

Quadro 3 - Dissertação de Mestrado e Prática de Ensino 

Dissertação de Mestrado Disciplina Créditos 
Dissertação de Mestrado I Obrigatória 3 
Dissertação de Mestrado II Obrigatória 3 
Dissertação de Mestrado III Obrigatória 3 
Dissertação de Mestrado IV Optativa 3 

Prática de ensino supervisionado Disciplina Créditos 
PES I Obrigatória 2 
PES II Obrigatória 2 

 

Considerações 
Apesar da nota de avaliação da CAPES ser a mesma da UniFOA, 4, a ficha de 

avaliação da última trienal (Anexo VI) indica uma qualidade maior neste PPG em todos 

os aspectos, sendo observado como ponto fraco apenas a distribuição da produção 

acadêmica entre os docentes. Outro fator importante percebido a partir da avaliação 

trienal diz respeito aos discentes do PPG e suas produções: 

Oitenta e dois por cento dos mestrandos são professores da rede 
pública de educação básica e a veiculação das atividades, produtos 
educacionais e outras informações relevantes desenvolvidas em suas 
dissertações são mantidas disponíveis e atualizadas virtualmente no 
site do Programa, e divulgadas em feiras de ciências, semana de 
ciências e tecnologia, periódicos e congressos. (CAPES,2013) 

A característica da composição do corpo discente vem ao encontro com as 

finalidades educacionais do MP que em seu documento de área de 2013 explicita que 

seu foco deve estar na aplicação do conhecimento, ou seja, na pesquisa aplicada e no 

desenvolvimento de produtos e processos educacionais que sejam implementados em 

condições reais de ensino. (CAPES, 2013) 
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Outra propriedade do PROPEC é a ênfase nos processos de Ensino e as 

discussões acerca das políticas educacionais nas produções acadêmicas ancoradas 

provavelmente na formação do seu corpo docente, constituída ao todo por 6 doutores 

na área de Educação. Podemos observar também, por meio da grade de disciplinas, o 

caráter multidisciplinar do programa, uma vez que várias áreas das Ciências estão 

contempladas. Além disso, existe uma disciplina que abrange o processo de produção 

de material didático, um dos quesitos diferencia o curso e que possibilitaria a 

apropriação de uma base teórico-metodológica na a criação e desenvolvimento dos 

PE.   

É importante ressaltar que grande parte dos trabalhos produzidos sob a 

temática Educação Ambiental foi orientada por um professor que possui formação em 

Educação e tem como foco de suas pesquisas a área de Trabalho e Educação e 

Educação Ambiental. A entrevistada Priscila foi orientada por esse docente e é 

bastante perceptível a discussão acerca das vertentes da EA em seu trabalho. 

.  

Contexto Extraverbal: Mariana e Priscila 
Além do fato dos egressos entrevistados possuírem em comum a pós-

graduação realizada em um Mestrado Profissional e os temas de suas dissertações 

estarem relacionados à Educação Ambiental, o contexto extraverbal é composto 

também por elementos individuais, provenientes da experiência e da trajetória de cada 

um. Buscamos então, traçar um cenário do contexto extraverbal próprio de cada autor 

recorrendo basicamente aos dados e aos enunciados das entrevistas mas também 

buscando outras informações  em seus currículos  publicados na plataforma Lattes. 

Mariana 
Formada em Ciências Biológicas em uma Universidade particular do município 

de Barra Mansa, RJ, Mariana conclui o mestrado profissional na UniFOA após realizar 

uma especialização em Educação Ambiental pelo SENAC.  

Atua como docente em Ciências e Biologia na rede pública estadual do Rio de 

Janeiro e desenvolve projetos em que relaciona preceitos de sua doutrina religiosa à 

Biologia de forma geral. A religião é o eixo norteador de sua vida, inclusive de sua 

prática docente. Mariana teve uma trajetória de vida marcada pelas dificuldades 

financeiras. Por conta disso, buscou sempre realizar a sua formação em instituições 

públicas de ensino, mas nunca obteve êxito nesse objetivo e por isso contou com a 

ajuda de familiares, principalmente sua mãe para custear todo o seu processo 

formativo. Seu pai, bastante distante de Mariana, mudou-se para São Paulo a fim de 

trabalhar e aparentemente não é presente em sua vida. Mariana gosta muito das 

atividades práticas em sala de aula e procura sempre elaborar aulas atrativas, talvez 
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por isso, tenha certa tendência a privilegiar a elaboração de projetos para as Feiras de 

Ciências e participar de eventos que abordam essa temática. A realização do 

mestrado foi uma etapa bastante dolorosa para ela. Nesse ponto de sua trajetória 

acadêmica, percebeu que tinha muita dificuldade com a escrita científica e com os 

processos metodológicos para a realização da pesquisa. Foi nesse momento que a 

religião surgiu como elemento protagonista de sua pesquisa e ela conseguiu então, 

concluir o mestrado. Mariana é uma pessoa simples. Esperava pela entrevista 

ansiosamente. Queria falar e ser ouvida. Em alguns momentos parecia em seu 

discurso, buscar resolver internamente algumas questões sobre o MP que ainda 

tinham sobrado como, por exemplo, a relação com sua orientadora. Mesmo com 

tantas dificuldades, o MP teve um impacto positivo na sua vida, principalmente para 

sua autoestima. Mariana gostaria de fazer um doutorado e seguir com a pesquisa 

acadêmica, no entanto atualmente seu foco são os projetos relacionados à sua 

religião. Além disso, é enfática em seu discurso a preocupação com o preconceito das 

universidades públicas devido ao fato dela ter se formado em instituições privadas. 

Para Mariana, doutorado em uma universidade pública é uma meta muito distante. 

Seu Produto Educacional foi um jogo didático colaborativo sobre o ciclo da água.  

Priscila 
Priscila é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro e realizou o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pelo IFRJ. Antes 

do mestrado especializou-se Biologia Aquática. Nesta área inclusive, realizou alguns 

trabalhos e estágios enquanto estava na graduação e para ela, a ictiologia era um 

percurso acadêmico previsível em sua vida. No entanto, ao ingressar no magistério e 

ter contato com as questões ambientais através do projeto Elos da Cidadania, a 

princípio como docente e depois como tutora, enveredou-se por essa área e decidiu 

realizar o MP do IFRJ pela ênfase desse programa em Educação Ambiental. Priscila 

se preparou durante um ano para então investir na realização do processo seletivo. 

Para ela todos os seus passos devem ser planejados e ela deve se preparar para 

cada etapa de sua trajetória acadêmica. Tem uma longa formação em cursos sobre 

EA e também tecnologias. Atualmente é professora docente I na Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sua paixão atualmente é a fotografia. 

Complementa sua renda de professora com atividades relacionadas à essa área. Tem 

um forte apelo pelas Ciências Sociais e todos os aspectos relacionados à sociedade. 

A EA Crítica é a sua vertente de atuação e a busca por uma práxis integralmente 

baseada em seus elementos é a sua meta. Sente-se na sua fala certa apatia, no 

entanto, gerada pelas políticas públicas da educação e a desvalorização da carreira do 

magistério. O Produto Educacional que foi apresentado junto com a dissertação de 
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Priscila foi a transcrição de 6 entrevistas realizadas com pesquisadores da área da 

Educação Ambiental Crítica e que seriam publicadas em um número especial da 

Revista Práxis, do IFRJ. Até o momento da entrevista, essa publicação ainda não 

havia se concretizado. 

Análise dos Enunciados 
Nesse item serão apresentadas as análises dos enunciados, última etapa 

prevista no dispositivo analítico bakhtiniano que utilizamos como arcabouço teórico-

metodológico para essa pesquisa. Foram articulados os conceitos provenientes das 

ideias e pressupostos do filósofo Mikhail Bakhtin elencados no capítulo III dessa 

dissertação. Dentre todos os enunciados selecionamos os que pudessem contribuir 

significativamente para orientar a apresentação das análises e para isso, separamos 

os enunciados em seis recortes temáticos: Trajetória Acadêmica, A Educação 

Ambiental, O Mestrado Profissional, A elaboração do Produto Educacional, Impacto do 

Mestrado Profissional nas Práticas Docentes, Expectativas Acadêmicas.  

É importante ressaltar que os enunciados podem se configurar sob duas 

formas de apresentação: 1) sequências de enunciados em que se alternam 

enunciados do pesquisador com enunciados do entrevistado, sem espaçamento entre 

estes, configurando um trecho de diálogo extraído da entrevista realizada; 2) 

enunciados espaçados entre si, porém pertencentes a um mesmo sujeito, 

configurando uma série de enunciados extraídos de diferentes momentos da entrevista 

e que tratam de um mesmo recorte temático. 

Análise dos Enunciados de Mariana 
A entrevista com Mariana aconteceu em uma lanchonete ao lado de uma das 

escolas em que ela leciona no período da tarde. Ao chegar, ela estava com seu 

computador aberto a fim de mostrar seu projeto Despertar da Consciência em que ela 

utiliza elementos de sua doutrina religiosa em suas práticas docentes. Ela não 

lembrava muita coisa de sua dissertação.  

Trajetória Acadêmica 
Enunciado 1: Toda a minha vida escolar eu fiz na rede particular. Eu 

queria ir para a Itália quando acabassem os estudos. Minha mãe não 

queria que eu perdesse tempo com faculdade. Meu pai morava em 

São Paulo e estava desempregado. Passamos momentos bem 

difíceis. Minha mãe ficou em Resende e pagava meus estudos, então 

eu não tinha como ir fazer uma faculdade pública no Rio. Naquela 

época ainda não tinha CEDERJ, então eu fiz a faculdade em Barra 

Mansa, em uma particular.  
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As dificuldades econômicas marcaram de forma drástica a vida acadêmica de 

Mariana. É recorrente em seu discurso a dificuldade da mãe em pagar seus estudos 

durante a Educação Básica e a Graduação. A própria entrevistada pode ser 

considerada o destinatário desse enunciado, pois essa fala caracteriza uma 

justificativa, um motivo para ter conseguido entrar em uma universidade pública. Por 

outro lado, ela justifica também para o seu interlocutor, que uma vez desenvolvendo 

um projeto de pesquisa vinculado  a uma instituição de ensino, simboliza a academia.  
Enunciado 2:Quando eu comecei a fazer Biologia, queria me especializar 

em Microbiologia, mas eu tenho um problema de coordenação motora então 

os trabalhos em laboratórios ficavam comprometidos, mas eu consegui 

fazer meu TCC em Microbiologia porque fiz em dupla. 

Somam-se aos problemas financeiros, as questões de saúde. Mariana não 

descreveu quais dificuldades motoras possui, porém o que ficou ressaltado neste 

enunciado foi o fato de na graduação ter elaborado seu trabalho de conclusão em 

dupla. Isso poderia significar uma lacuna em seu processo formativo.  
Enunciado 3: Mas no final do curso, minha intenção era fazer mestrado em 

Microbiologia. Entrei em contato com um professor da UFRJ, mas todos os 

meus contatos com universidades federais ou públicas foram traumatizantes 

porque eu era muito discriminada por ser do interior e ter estudado em uma 

faculdade particular.  

E nesse enunciado destaca-se o preconceito tão marcado em sua fala. A 

questão em aberto é se essa descriminação acontece pela graduação ter se efetivado 

em instituição particular, se ocorre pela deficiência no processo formativo dessas 

instituições ou se é um sentimento pessoal Novamente podemos entender a sua fala 

como um discurso ao destinatário suposto que se configura na academia, numa 

tentativa de denunciar o preconceito que sofreu e na própria sociedade, uma vez que 

existe um histórico de exclusões em sua vida. 
Enunciado 4: Na verdade, por vir de um colégio particular eu me senti 

pressionada a entrar numa universidade pública. É esse o foco. A mesma 

coisa é a questão do mestrado e doutorado. Se você fizer numa instituição 

particular existe um preconceito e significa que você não é bom o suficiente. 

Eu senti uma relutância muito grande a fazer o mestrado na UniFOA. 

Corroborando o enunciado anterior, Mariana deseja sair desse ambiente e 

cursar a pós-graduação em uma IES pública. É o desejo de ser aceita na academia ou 

até mesmo na sociedade e isso pode ser um indício de que ela almeja a carreira 

acadêmica ou buscou isso em algum momento. 
Enunciado 5: eu estava me preparando para a Fiocruz, mas eu não senti 

segurança na professora que iria me orientar lá. Eu já ia fazer a prova de 
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seleção e nós ainda não tínhamos falado do meu projeto de pesquisa. Eu 

não senti firmeza nela. E nesse ponto eu já tinha certo contato com o 

pessoa da UniFOA, já estava desenvolvendo alguns projetos com o pessoal 

de lá, mas eu não queria ir para uma particular. Sabia que sofreria uma 

discriminação. Além disso, era muito caro. Eu só tinha uma matrícula no 

estado. Minha mãe teve que me ajudar. Ela foi minha bolsa e por isso, 

relutei até o último momento, mas eu tinha que fazer o mestrado. A 

concorrência estava se acirrando. 

O fato dela não sentir segurança na professora da FIOCRUZ com quem ela 

vinha mantendo contato pode denotar e demonstrar o preconceito ou até mesmo a 

insegurança tão presentes no discurso de Mariana. Percebemos também a relutância 

dela em ingressar numa IES particular, pois, conforme sua fala, além dos aspectos 

financeiros, isso a deixaria mais distante de realizar um doutorado numa instituição 

pública. O último trecho desse enunciado: “a concorrência estava se acirrando” 

demonstra certo temos e hesitação quanto aos seus desejos. Que concorrência, uma 

vez que ela pertence ao quadro de professores concursados do estado? Será que 

existe um anseio quanto a outras possibilidades de atuação como docente ou como 

pesquisadora? O que parece bem marcado nesse recorte temático é a pressão que 

Mariana sofreu durante toda a sua trajetória acadêmica: o ensino médio em 

instituições particulares com o objetivo de uma formação superior em instituições 

públicas o que para essa entrevistada era a chave de entrada para uma carreira 

acadêmica bem sucedida. Entretanto, como essa expectativa não prosperou, Mariana 

busca formas para justificar o que ela assume como fracasso.  

A Educação Ambiental 
Enunciado 1: Pesquisador:: Com o que você trabalhou no seu TCC : 

Mariana: Fizemos a análise do esgoto de Volta Redonda, pois fomos 

“forçados” pelo nosso orientador. Naquela época, surgiu na faculdade a 

possibilidade de fazer um curso sobre Recursos Hídricos com um pessoal 

da USP. Eu gostei muito. Eu não gostava de Educação Ambiental (EA). 

 

Esse enunciado mostra nitidamente a falta de afinidade de Mariana com a área 

de Educação Ambiental na graduação. Além disso, o fato dela ter sido “obrigada” a 

trabalhar mesmo que indiretamente com as questões ambientais na graduação a 

afastaram de forma mais contundente. 

 
Enunciado 2: Pesquisador: Por quê? O que te afastava da EA? 

Mariana: Tinha um biólogo bem conhecido na época que vivia desse 

ativismo ambiental. Ele vivia fazendo macaquices, se jogando no mangue, 



90 
 

mexendo com bichos, e eu não gostava desse viés que ele exaltava da EA. 

Eu detestava isso, não gosto de ativismo ambiental. Pensando bem, você 

pode fazer EA sem esse tipo de artifício. Mas no final do curso, minha 

intenção era fazer mestrado em Microbiologia. 

Enunciado 3:  Foi num curso do SENAC que  eu tive esse primeiro contato 

com EA. Mas eu fui obrigada a isso. Comecei a dar aula de Ciências no 

estado e senti a necessidade de fazer um curso nessa área, para me dar 

um suporte maior na sala de aula. 

 

Novamente seu discurso a afasta da Educação Ambiental. Mariana recorre ao 

termo “obrigada” para justificar a sua imersão nessa área, e nesse momento, recorre à 

uma necessidade que aflorou de suas práticas docentes. 

Mariana não se considera pertencente à Educação Ambiental. Ela gosta da 

vida, de ensinar Biologia e do respeito com os seres vivos, mas não se percebe  

inserida no contexto da pesquisa em EA. Sentiu uma necessidade formativa e buscou 

uma forma de enriquecer suas práticas profissionais, mas isso não a qualifica para que  

possa se aprofundar em uma discussão sobre EA.  

O Mestrado Profissional 
Enunciado 1 (a respeito do processo seletivo): Fiz a prova e na questão de 

saúde eu tinha 1 hora para falar sobre a minha área de trabalho e eu tive 

muita dificuldade. Alguma coisa me direcionou na hora que eu respondi 

essa questão. Hoje eu sei que não fui eu, foi uma mente superior. Não fui 

eu. Cientistas trabalham assim.  

Nesse momento aparece o elemento que norteia boa parte da entrevista: a 

religião. Nesse enunciado ela explica que a questão de saúde que compôs a prova do 

processo seletivo da UniFOA foi “ditada” para ela por uma mente superior, que ela 

entende como uma entidade espiritual. 
Enunciado 2: Até ontem eu estava vendo um documentário sobre Einstein e 

ele não era tão inteligente, não tinha tanta capacidade. Na verdade ele se 

conectava a essas mentes superiores. Como se ele fosse um médium dele 

mesmo. A sua essência é que age. Dessa forma, minha orientadora na 

UniFOA disse que foi uma das melhores provas que ela já tinha lido. Isso 

me animou bastante 

No entanto, mesmo entendendo a religião como seu eixo norteador, ela tenta a 

justificativa para suas crenças e práticas religiosas.  
Enunciado 3: Pesquisador: Quando você entrou no mestrado sabia a 

diferença entre Mestrado Acadêmico (MA) e Mestrado Profissional (MP)? 
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Mariana: Não, apenas depois que eu entrei no curso. Fui da primeira turma 

da UniFOA do MP. Hoje está sendo bastante divulgado o MP da UniFOA. 

Eles já estão querendo abrir o Doutorado Profissional. 

A diferença entre MP e MA não é clara para a entrevistada. Provavelmente os 

fatores que a levaram a buscar o curso da UniFOA nada tenha a ver com a sua 

natureza e sim com a sua localização e a possibilidade de ingresso. 
Enunciado 4: Mas para você ver como essa parte de orientação ao texto, à 

produção textual foi deficitária, na minha qualificação eu fui bastante 

criticada, pois para mim, era só copiar e colar. Não sabia que teria que 

escrever. Foi uma luta minha. Na qualificação levei uma chamada.  

Esse ponto da entrevista foi marcado por grande tensão. Mariana nitidamente 

passou por um momento dramático em sua qualificação. Como não teve uma 

orientação adequada, a seu ver, achava que copiando e colando textos da internet e 

de outros autores conseguiria elaborar sua dissertação. Ela não tinha conhecimento 

sobre o que estava fazendo e em nenhum momento de seu processo formativo obteve 

essa orientação. Mariana não quis mais mencionar esse episódio, abaixou a cabeça e 

pediu que eu parasse de gravar por um momento, pois estava visivelmente 

emocionada.  
Enunciado 5: Pesquisador: E a tua orientadora? 

Mariana: Ah, foi bastante traumatizante. Foi como se eu não soubesse o 

que estava fazendo, Na verdade eu não sabia. Não tinha método nenhum. 

Não quero falar disso. Meus trabalhos são imaturos hoje, mas são 

produções minhas. É uma luta minha. 

Esse enunciado indica que provavelmente Mariana percebeu a sua deficiência 

formativa e hoje tenta superá-la por si só. Ela praticamente se isola nessa situação, e 

isso pode ser reflexo do que sentiu na qualificação: desamparo e solidão. 

A Elaboração do Produto Educacional 
Enunciado 1: Pesquisador : E o teu produto, como apareceu ?  

Mariana: O jogo na verdade foi o produto principal. Tiveram outros. 

 Enunciado 2: Pesquisador: A tua orientadora agiu na construção do 

produto? 

Mariana: Não, os produtos foram projetos meus. Ela me deu liberdade para 

desenvolvê-los. 

Os enunciados 1 e 2 apontam para uma construção solitária de seu PE. Na 

realidade Mariana apresenta em sua dissertação várias outras produções como um 

folder, uma sequencia didática e um projeto além do jogo colaborativo. Porém, todos 

foram oriundos de suas práticas, não sendo em nenhum momento objeto de suas 

pesquisas acadêmicas. 
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Enunciado 3: Pesquisador: Mas, voltando aos produtos, você fez tantas 

coisas nos seu projeto de pesquisa, por que você escolheu o jogo como 

produto educacional? 

Mariana: Porque o jogo era o principal. Eu queria criar um projeto para 

inserir o jogo. Não dava para fazer o jogo simplesmente para colocar em 

sala de aula.  Levei a ideia do jogo para os alunos das escolas e eles me 

ajudaram a montar o jogo. Na verdade, trabalhei com jogos cooperativos no 

meu curso do SENAC e levei essa ideia adiante. 

Na realidade Mariana entendia o seu PE como parte de um projeto maior e ela 

não conseguiu descrever essa ideia em sua dissertação, tornando um pouco confuso 

no corpo do texto de seu trabalho, qual era o PE que havia sido elaborado na pesquisa 

de mestrado.  
Enunciado 4: Pesquisador: Eu fiquei curiosa também sobre o motivo de 

você não ter aplicado o jogo na escola em que dava aula.  

Mariana: Na escola em que eu trabalhava era muito difícil. Não podia fazer 

muita coisa diferente na sala de aula. Mas então eu apliquei em uma escola 

diferente, para ficar neutra. Para não ter influências dos meus alunos. O 

Colégio em que eu apliquei já tinha essa cultura de projetos e tinha mais 

abertura. 

A proposta do ambiente neutro transparece como uma ideia irreal de que a 

prática científica deve buscar a neutralidade. Esse enunciado se mostra um pouco 

desconexo, pois se o PE emerge de questões de sua prática docente qual o motivo de 

aplica-lo em outra realidade? Talvez o fato da escola ser pouco favorável a esse tipo 

de prática tenha sido o elemento que definiu o local de aplicação. 
Enunciado 5: Pesquisador: Você utiliza o jogo ainda ? 

Mariana: Muito pouco.  

Essa afirmação nos leva a discutir a inserção dos PE oriundos dos MP na prática 

escolar. Quantos egressos ainda utilizam seus PE nas escolas? Quantos o modificaram para 

contemplar uma nova realidade?  

 

Impacto do Mestrado Profissional nas Práticas Docentes 
Enunciado 1: Pesquisador: E como você. avalia o seu curso de MP ? 

Mariana: O que eu achei mais legal, e o que eu acho mais importante 

desses cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado é a pesquisa em si. 

Não exatamente as disciplinas. A pesquisa te ensina muito. Eu em sala de 

aula sou cientista. Eu trabalho o conteúdo em cima de projetos. No mais, o 

curso foi válido. Bem interessante, mas não tivemos uma orientação para 

continuar o caminho acadêmico, um doutorado, por exemplo. Fizemos um 
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artigo para um revista qualis C e não tivemos uma orientação para 

publicarmos em uma revista mais qualificada.  

Enunciado 2 :Pesquisador: Mas e a revista da UniFOA ?  

Mariana: Falaram que meu artigo não era para a UniFOA. Eles achavam 

que só dava para publicar na Plínio Leite, que é C. 

O fato mais intrigante desse enunciado é a não inserção de artigos elaborados 

pelos alunos da UniFOA em sua revista, que possui classificação Qualis Capes no 

extrato B1 na área de Ensino. Nesse momento entendemos como destinatário suposto 

a Instituição de Ensino que não a acolheu e não abriu as portas para sua produção 

academia.   
Enunciado 3: Diante dessa sua visão crítica do seu processo acadêmico, o 

que você mudaria no curso de MP que você fez? 

Mariana: A orientação. Eu acho que deviam preparar mais os alunos para 

continuar a carreira acadêmica. Hoje meu doutorado ficou em segundo 

plano. Não tenho capacidade hoje de fazer isso. Não é minha prioridade 

hoje. 

Os enunciados 1,2 e 3 são praticamente recorrentes em apontar a orientação 

como um elemento problema no mestrado da UniFOA. Podemos inferir que devido à 

formação insuficiente, Mariana não chegou à pós-graduação com uma base adequada 

em pesquisa acadêmica. Isso se evidenciou com os percalços com sua orientadora. 

Corroborando os primeiros enunciados sobre a sua trajetória, fica bastante claro neste 

trecho a intenção da entrevistada em seguir a carreira acadêmica, fato esse dificultado 

segundo a própria, pela formação em IES particulares e o preconceito que sofreria ao 

tentar o ingresso em uma IES pública. 
Enunciado 4: O MP da UniFOA me ajudou a perceber que na sala de aula 

não existe só o livro didático. Hoje só uso o livro para os exercícios do 

Ensino Fundamental. Procuro usar outros recursos. Eles desenham, fazem 

atividades diferentes. O MP me abriu os horizontes nesse sentido. Hoje a 

minha religião me ajuda mais do que congressos, simpósios. Saio das 

palestras espíritas mais preparada para a sala de aula. 

Mariana afirma que os conceitos da Biologia para seus alunos. O MP por meio 

da aplicação de pesquisas relacionadas ao ensino se propõe a fomentar em seus 

alunos a capacidade e a possibilidade de produzir materiais que os ajudem em sala de 

aula. Isso fez com que Mariana reconhecesse um papel positivo em seu processo 

formativo no MP, mas logo depois de fazer essa afirmação, ela praticamente nega a 

sua trajetória acadêmica, atribuindo à religião suas conquistas pedagógicas. 
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Enunciado 5: Pesquisador: O que ficou para você do Mestrado Profissional? 

Mariana: A ideia de produto, de materializar as ideias. Na verdade essa 

entrevista está sendo uma terapia para mim. Estou materializando esse 

mestrado hoje falando com você.  

Podemos entender nessa fala e em seu discurso ao longo da entrevista que 

realmente o mestrado foi uma etapa repleta de obstáculos para Mariana. Fica nítido 

em seu semblante nesse momento da entrevista que após a defesa de sua 

dissertação, Mariana virou a página e tentou esquecer o sofrimento de seu percurso 

acadêmico.  

 

Expectativas Acadêmicas 
Enunciado 1: Pesquisador: Você pensa em fazer um doutorado hoje? 

Mariana: A minha prioridade hoje não é essa. Depois que eu terminei o MP 

fui convidada para substituir uma professora de instrumentação em Biologia 

no curso normal, do Pedro Braile. Mas eu tive uma decepção, pois a 

professora que eu substituí não dava instrumentação, ela apenas dava 

conteúdo de Biologia. Em um mês eu tive que dar todo o conteúdo de 

zoologia e aí pensei: que professoras eu estava formando ? Queria pensar 

nas professoras.  

Enunciado 2: Pesquisador: E então o que você fez? 

Mariana: Fiz um jogo, entrei com um jogo. Ensinei as alunas a 

desenvolverem um jogo sobre zoologia. Levei esse jogo à Feira de Ciências 

e ganhamos o segundo lugar.   

A fuga da academia descrita no enunciado 5 do item anterior e o receio em 

sofrer discriminação e preconceito ao buscar um doutorado em uma instituição pública 

ficam bastante realçados nesses enunciados. Nitidamente Mariana muda o foco da 

pergunta e retorna à sua prática, aos seus métodos pedagógicos. Essa é sua zona de 

conforto e nesse ambiente se sente protegida e não sofrerá mais humilhações, porque 

dentro da sala de aula, ancorada em sua religião, ela está segura. É na prática que ela 

encontra seu refúgio. 

Temas relevantes: religião e ciência 
Enunciado 1: Pesquisador :A religião influencia muito sua vida profissional? 

Mariana: Muito. Minha religião é meu norte. Conheci um grupo espírita que 

trabalha com espiritualidade científica. Esse grupo trabalha com a origem do 

universo. Eu sou evolucionista e esse grupo tem uma abordagem diferente 

para a evolução. Trabalhamos com atomística. Com o princípio inteligente. 

Tudo o que existe parte desse princípio. Ensinei Evolução no 3º ano 

baseada nesse grupo, o Despertar da Consciência. 
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 Enunciado 2:Mariana: É um movimento encabeçado por Sebastião 

Camargo que é um autodidata sem formação que sabe mais de Biologia do 

que muitos pesquisadores. Aproximei-me dele através da internet e do 

rádio. Ele teve três tumores e foi desenganado. Tinha apenas a expectativa 

de dois meses de vida e começou estudar. A esposa dele era espírita e o 

ajudou em  suas pesquisas. Ele estudou muito e conseguiu se curar. Ele é 

capaz de restaurar os esmaltes do dente. Ele tem cinco leis que fazem com 

que tudo de conserte. Ele diz que tudo vem de um Deus, criador e criatura. 

Deus seria um sistema que rege todos os sistemas e todos os elementos. 

Ele diz que as leis que regem o macro cosmos, regem o microcosmos e daí 

ele consegue se conectar ao macro cosmo.  

Enunciado 3: O Despertar prega que tudo é um ser vivo. Os minerais são 

vivos também. Eu tenho que me respaldar cientificamente, pois não quero 

ferir a laicidade da educação, então busco experiências científicas para 

embasar o que eu prego. Por exemplo, tem a experiência do Dr. Emoto que 

diz que a água responde as emoções e aos seus sentimentos. Ele coloca 

um copo de água suja perto de crianças falando palavras de amor e a água 

se limpa e se recompõe. Isso é científico.  

Enunciado 4: Pesquisador: Você trabalha com seus alunos em cima desses 

preceitos? 

Mariana: Eu já trabalho assim desde 2012. Meus alunos participaram de 

uma videoconferência com o Sebastião aonde ele respondia às perguntas 

dos alunos. Foi ótimo porque ele amarrou as ideias da ciência, filosofia e 

religião. 

Nesses quatro enunciados observamos então o amparo que Mariana busca 

para superar suas dificuldades formativas: a religião. São perceptíveis as vozes de sua 

doutrina. São seus dogmas que prevalecem em seu discurso e ela tanta levar essas 

doutrinas para suas práticas. Isso fica claro quando ela diz: “busco experiências 

científicas para embasar o que eu prego7.” Não buscamos de forma alguma contestar 

ou discriminar suas opções religiosas, mas devemos incitar uma discussão sobre a 

submissão dos alunos às convicções religiosas de docentes. Mariana ancora a sua 

religião em conceitos científicos, baseando-se em líderes sem formação e que alegam 

a proteção e a validação da ciência para suas práticas espirituais.  

 

 

                                                
7 Significado de pregar conforme dicionário Houaiss : “v.t. Abordar, comentar um assunto em 

sermão ou prédica. Pronunciar um sermão. Exaltar, preconizar: pregar a moralidade pública. Apregoar, 
propagar. Proclamar; comemorar. Alardear, inculcar.V.i. Pronunciar, declamar sermões. Evangelizar. 
(HOUAISS,2003) 
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Análise dos Enunciados de Priscila 
A entrevista com Priscila se realizou no campus do IFRJ em Nilópolis. O 

ambiente familiar à entrevistada foi favorável ao resgate de lembranças e memórias do 

seu mestrado. Priscila realizou seis entrevistas com autores reconhecidos da área de 

Educação Ambiental Crítica e seu produto, a princípio, seria um livro com as 

entrevistas transcritas, no entanto, devido a questões operacionais, Priscila passou a 

um artigo que seria publicado na revista da Instituição. Seu PE, portanto foram as 

entrevistas disponibilizadas em um arquivo para que a banca de avaliação de sua 

dissertação tivesse acesso ao material. 

 

Trajetória Acadêmica 
Enunciado 1: Sou formada em Biologia, Licenciatura em Ciências Biológicas 

pela Faculdade de Formação de Professores na UERJ, Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro em São Gonçalo. Foi bem difícil essa parte 

porque eu morava em Bangu e eu queria muito fazer Biologia, desde o 

Ensino Médio. Fiz Patologia Clínica e fiz então pré-vestibular para tentar 

biologia na UERJ. Estudei a vida toda em escola pública e entrei na raça, 

não tinha cotas, então... Com a minha nota consegui entrar em São 

Gonçalo e meus pais tiveram que me ajudar a pagar minhas contas porque 

era longe. Gostei muito de ter feito licenciatura lá. 

Percebemos nesse enunciado que, ao contrário de Mariana, Priscila estudou 

durante a Educação Básica na rede pública de ensino e, no entanto, também teve 

dificuldade em ingressar em uma Instituição pública no Ensino Superior. Além disso, a 

questão financeira constitui um obstáculo a transpor em sua formação. 
Enunciado 2: Pesquisador: Você fez Licenciatura pensando em dar aula?  

Priscila: Não, nunca pensei em dar aulas. Comecei pensando em trabalhar 

com Biologia Celular e depois Ecologia. Mas então eu comecei a gostar das 

disciplinas pedagógicas. Tinha professores muito bons.  Sempre fui para o 

lado social, sempre gostei de História e Geografia e só então pensei em dar 

aulas. Quando eu acabei de me formar fui fazer estágio em Ecologia. 

Estudei rios e córregos. Fui trabalhar com peixes. Tive até um convite de 

um professor do Museu Nacional para trabalhar com taxonomia de peixes 

de água doce, para fazer mestrado em peixes. Mas não tinha certeza se era 

isso que eu queria. Sei lá, trabalhar com peixe, contar dente de peixe...não 

tinha certeza...eu acho já queria dar aulas. Talvez se eu estivesse lá (no 

Museu Nacional)  pudesse até já ter feito o Doutorado. 
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A docência não estava nos planos de Priscila. Durante a graduação se 

identificou com as disciplinas pedagógicas que tinham uma interface com as questões 

sociais. Teve oportunidade de trabalhar em outras esferas da Biologia, num contexto 

voltado à pesquisa aplicada, porém o apelo dos contextos sociais e políticos com os 

quais se desenvolvia a educação a tocou.  Essas questões norteiam a sua trajetória 

acadêmica e a direcionaram à vertente Crítica da Educação Ambiental.  
Enunciado 3: Pesquisador: E o que te levou ao Mestrado? 

Priscila: Foi uma coisa meio cíclica. Eu participei do Elos da Cidadania em 

2008 como professora. E eu tinha uma tutora que falava muito em 

Educação, em Educação Ambiental Crítica e isso me interessou, ela que me 

falava que eu deveria fazer um mestrado na área. 

Não existia a pressão social em cursar uma pós-graduação, mas Priscila 

deseja se embrenhar nessa temática social e crítica e por influência de uma colega 

que já havia cursado o MP do IFRJ, tentou o ingresso.  
Enunciado 4: Também fiquei frustrada com uma situação: o Elos teve um 

suporte só no primeiro ano, no segundo ano foi a implantação do projeto, 

mas sem um suporte financeiro, sem ajuda nenhuma. O Elos põe você na 

fogueira. Então como você vai fazer um projeto se o professor não tem 

como custear? E eu fiquei muito chateada, porque nada do que eu estava 

querendo fazer no projeto eu consegui. Então, comecei a querer saber, 

entender porque não tinha dado certo. Nisso eu já sabia que tinha o 

mestrado no IFRJ e resolvi estudar, me preparar durante um ano para fazer 

a prova. Fiz e passei. Estava bem certa do que queria. 

 

As questões sociais e políticas claramente orientam a trajetória de Priscila. 

Nesse enunciado Priscila demonstra que pretende obter resposta para seus 

questionamentos e suas as angústias.  Os projetos que eram desenvolvidos no Elos 

da Cidadania não poderiam chegar à salas de aula por falta de recursos financeiros e 

isso gerou uma frustração muito grande. O destinatário suposto desse enunciando 

pode ser identificado como o próprio órgão gestor do Programa Elos da Cidadania, 

que estimula a elaboração de práticas diferenciadas, mas não as leva para a escola. 

Dessa forma, Priscila parece buscar na academia as repostas que tanto almeja e 

acredita tanto nessa premissa que se prepara arduamente para o processo seletivo do 

IFRJ. Nesse momento ela tem como destinatário suposto a academia para quem diz 

que é por meio do aprimoramento acadêmico que as respostas serão reveladas . 
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A Educação Ambiental  
Enunciado 1: Pesquisador: A Educação Ambiental surgiu para você no Elos 

da Cidadania ? 

Priscila: Não, eu já fazia alguma coisa na escola. Eu já tinha esse viés com 

Jovens e Adultos...fazia coisas com material reciclável...nossa, tenho ate 

vergonha dessa fase. 

Enunciado 2:  É e eram os alunos mesmo que traziam essas ideias de 

trabalho com material reciclado, artesanato sustentável. Posso dizer então 

que a EA entrou na minha vida nessa fase, quando dava aulas no EJA e e 

eu era engajada. Nesse momento a escola ainda tinha certa organização e 

eu  me envolvia muito  em projetos. Até que chegou o Elos da Cidadania na 

escola e logo fui chamada. Inscrevi-me, inscrevi outra professora e comecei 

a estudar os textos que eram disponibilizados na internet. Nessa época, o 

projeto era todo on-line, hoje já não é mais, temos que ir às escolas. Mas 

então eu conheci os textos do Mauro Guimarães. Ele era o professor 

orientador desse projeto.  Conheci a  visão crítica da Educação Ambiental.  

Assisti a uma palestra dele e achei o máximo a visão dele de EA. A minha 

tutora no Elos da Cidadania falava muito de Educação Ambiental Crítica 

(EAC) também. Era a Jacqueline Bento, que fez Mestrado Profissional (MP) 

no IFRJ, era aluna do Alexandre Maia. Ela que me deu a dica que no IFRJ 

tinha essa Linha de Pesquisa. Aí eu comecei a querer estudar, porque eu vi 

que a Educação Ambiental era mais do que eu achava. Não era nada do 

que eu acreditava que era, aquela coisa de material reciclado, artesanato.  

Nos enunciados 1 e 2 Priscila conta como começou o seu trabalho em EA. A 

princípio os próprios alunos de sua turma de Jovens e Adultos começaram a trazer 

assuntos relacionados à reciclagem e artesanato com material reciclado, fato bastante 

comum em se tratando da disciplina de Biologia. Essa abordagem remete diretamente 

às práticas de Educação Ambiental em sua vertente mais conservadora, entretanto 

Priscila ainda não tinha embasamento para entender a EA como um espectro, com 

correntes epistemologicamente bastante distintas. O Projeto Elos da Cidadania, 

desenvolvido pela UERJ, oferecia curso on line para os docentes da rede pública e 

devido ao perfil de Priscila, a direção da escola em que ela lecionava a inseriu nessa 

atividade. Foi a partir daí que ela teve contato com as questões da área de Educação 

Ambiental e percebeu todo o contexto social com qual se relaciona. Além disso, o 

coordenador desse projeto era o Professor Mauro Guimarães, pesquisador da área de 

EA e defensor de sua vertente crítica e a sua tutora, Jacqueline Bento, egressa do MP 
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do IFRJ e que defendeu sua dissertação com a orientação de um docente que 

trabalha também com a corrente crítica da EA. As vozes desses outros atores foram 

decisivas para motivar Priscila não só a enveredar pelas linhas críticas da EA como 

também para realizar a pós-graduação. 
Enunciado 3: Pesquisador: Você se sentiu motivada a entrar no 

mestrado apenas por causa da Educação Ambiental? 

Priscila: Sim, mas também para conseguir alguma coisa melhor 

profissionalmente, o que aconteceu com o Elos da Cidadania. Eu 

acho que eu entrei no projeto porque tinha mestrado. E quem me 

chamou para a seleção do projeto Elos da Cidadania foi um colega do 

mestrado, o Márcio, que também foi aluno do Alexandre Maia. O 

Márcio foi convidado pelo Loureiro, que se lembrava dele, pois tinha 

participado da sua banca e o próprio Loureiro foi quem perguntou ao 

Márcio se ele não tinha mais ninguém para indicar do GPTEEA 

(grupo de trabalho em Educação Ambiental do IFRJ) e então ele me 

chamou e chamou a Denise. 

A pós-graduação serviria a Priscila não só para entender o contexto em que 

estava inserida, mas também para melhorar sua situação financeira. Segundo a 

entrevistada, após participar do Projeto Elos da Cidadania como professora da escola 

básica, passou a integrar a equipe de tutores contratados do projeto porque possuia o 

título de mestre. O mestrado lhe abriu portas, ampliou a sua rede de contatos na área, 

e assim trouxe benefícios financeiros. 
Enunciado 5: O Loureiro quando entrou no Elos quis mudar a cabeça do 

pessoal. Antes o grupo tinha um perfil mais conservador, mesmo por causa 

das pessoas da UERJ que compunham o projeto. O Loureiro quis mudar 

esse perfil. A orientadora do projeto, a Marilene, tinha uma tendência mais 

conservadora da EA e a Supervisão de Educação Ambiental não estava 

vendo resultados com esse tipo de orientação. Quiseram então trocar a 

equipe e colocaram pessoas mais críticas, voltadas mais para o aspecto 

social da EA.  A Marilene insistiu e ainda manteve alguns membros antigos. 

Mas depois, entraram pessoas mais críticas, mais voltadas para a discussão 

social.  

Esse enunciado nos é importante, pois ilustra o processo de amadurecimento 

de Priscila na área. Após entrar no Projeto Elos da Cidadania, Priscila começou a 

entender a EA como ampla em conceitos e práticas e, talvez influenciada por sua 

realidade voltada aos temas sociais, ou pelas vozes que a cercavam, entendeu a EA 

Crítica como aquela que deveria ser alcançada e desenvolvida em todos os níveis e a 

EA Conservadora como aquela que deveria ser evitada e combatida. 
Enunciado 6: Pesquisador: Mas que resultados eles estavam esperando? 
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Priscila: Eles queriam fazer a discussão para a gestão ambiental pública, a 

coletividade, uma discussão socioambiental mais crítica. Mas no início de 

2014, teve o racha do PT e do PMDB aqui no Rio e a Superintendência 

mudou. Tiraram o Minc (Carlos Minc, Secretário de Estado de Meio 

Ambiente) e o Elos da Cidadania voltou ao seu perfil conservador. Estou 

numa situação que talvez eu não continue no Elos no ano que vem. 

Enunciado 7: Eles estão cobrando a gente de fazer web rádio e coisas que 

não são críticas. A carga de trabalho também é bem excessiva 

Os enunciados 6 e 7 se referem a dicotomia entre a EA Crítica e a EA 

Conservadora. Fica bastante visível que inclusive, as práticas conseguem ser 

rotuladas de acordo com a sua natureza. No entanto essa fala demonstra certa 

insegurança ao se afirmara que web rádio é uma prática conservadora. E Priscila 

reluta em afirmar o seu discurso. 
Enunciado 8: Pesquisador:  Educação Ambiental Crítica chega então a ser 

um estágio a ser alcançado, uma situação de amadurecimento? 

Priscila: Não sei. Eu penso por que as pessoas acabam reproduzindo um 

pensando conservador mesmo sabendo que não é aquilo o correto.  

A doutrinação crítica da EA8 aparece com bastante nitidez nesse enunciado, 

em que qualquer outra forma de prática em EA que não esteja ancorada nos preceitos 

críticos, está incorreta, inadequada.  

 

O Mestrado Profissional  
Enunciado 1: Pesquisador: Na época do ingresso no mestrado você  já 

sabia a diferença entre Mestrado Acadêmico (MA) e Mestrado Profissional 

(MP)? 

Priscila: Não. Inclusive na entrevista do processo seletivo me perguntaram 

qual era meu produto educacional e eu não sabia responder. Não tinha 

ideia. Respondi que queria escrever um livro sobre Educação Ambiental 

Crítica. Não foi isso no final. Mas eles gostaram. 

Assim como Mariana, Priscila não sabia a diferença entre o MA e o MP, e não 

entende o que deveria ser o PE. 
Enunciado 2:  Nesse ponto o Mestrado Profissional acaba sendo injusto 

porque além da Dissertação a gente tem que fazer o Produto Educacional 

(PE).  

Enunciado 3: E a nossa Dissertação tem que ter uma qualidade de 

Mestrado Acadêmico. E ainda temos que fazer o bendito produto! Além 
                                                
8 “A doutrinação se caracteriza pela propaganda de uma causa, de uma ideologia, em que os 

alunos são meios para os seus fins. A doutrinação só pode ser evocada quando se trata de ideologias 
como a fascista, nazista, estalinista, racista nunca para o ensino de conceitos científicos, como é o caso 
da educação ambiental” (MAZZOTTI, 2013 p.9) 
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disso, os nossos professores do MP vieram do MA então eles nos orientam 

como um MA.  Quando eu falo que fiz um Mestrado Profissional, eu não me 

sinto desvalorizada porque eu sei o quanto eu tive que estudar!  

Os enunciados 2 e 3 são categóricos ao ilustrar algumas questões bastante 

relevantes sobre os MP, principalmente a ideia que os mestrandos têm e que acaba se 

configurando no decorrer do curso, de que o MP é um MA em que se é obrigado a 

elaborar um PE. Priscila tenta ainda buscar a explicação para isso: a formação de seu 

corpo docente, que em sua maioria, possui formação acadêmica. Nesse ponto a fala 

de Priscila traduz um sentimento de consternação pois demonstra que apesar da 

dedicação à produção de um trabalho de qualidade e da elaboração de um Produto 

Educacional ainda existe um preconceito com relação à essa modalidade de pós-

graduação, pois o senso comum entende que se algo é profissionalizante, não é 

científico, não é acadêmico.  
Enunciado 4: Pesquisador:: Mas você entrou no MP com uma expectativa. 

Foi superada?  

Priscila: Sim gostei muito dos professores, apresentei alguns trabalhos em 

ENPEC. Se eu quiser investir num doutorado e trabalhar o que eu fiz no 

MP, não teria problema. 

Corroborando a fala anterior: Priscila teve uma formação nos moldes 

acadêmicos, o que a permite sentir-se parte integrante da academia e caso queira, 

poderia prosseguir em sua trajetória, cursando um doutorado. 
Enunciado 5: Pesquisador:: Você já tinha essa dissertação na cabeça 

quando entrou no MP? 

Priscila: Não. Eu queria escrever um livro. A minha ideia era levar o conceito 

de EAC através de um livro. Um livro para professores. Os professores tem 

que saber o que é EAC. Pouca gente conhece EAC.  

Novamente Priscila volta, em tom doutrinador, querendo irradiar os preceitos 

da vertente da EA que, segundo sua concepção, são os corretos. A entrevistada é 

enfática em assumir essa postura radical e inflexível com relação às outras 

possibilidades de fazer e conceber a EA.  
Enunciado 6: Pesquisador: É um problema de formação? 

Priscila: Sim e por eu não achar muita coisa de EAC na internet, resolvi 

escrever um blog sobre o assunto. Escrevi vários textos. Coisas da minha 

realidade, da minha preparação para o mestrado, do mestrado... 

Enunciado 7: Pesquisador:: Esse blog poderia ter sido seu produto. 

Priscila: Poderia, mas ele já existia antes do mestrado. Eu joguei no google: 

“ Educação Ambiental Crítica” e não veio nada, só alguns artigos. Nenhum 

site, nenhum blog. Eu me orgulho desse blog. Ele já tem quase 150 mil 

visitas. As pessoas me conhecem pelo Blog.  
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Antes de ingressar no MP, Priscila já buscava basear seus discursos e suas 

práticas na EA Crítica e para isso procurava por materiais e artigos na internet. Pela 

dificuldade em acessar tais ferramentas, ela criou um blog em que compartilhava 

ideias, artigos e revistas sobre o tema. Essa ferramenta de divulgação poderia ter sido 

utilizada como seu Produto Educacional e validada num contexto da educação, o que 

traria o enriquecimento da discussão acerca da educação ambiental no ambiente de 

ensino. Essa ruptura com a sua prática pode ter acontecido pelo desejo em escrever 

um livro sobre EA Crítica, que a princípio seria parte de sua produção acadêmica. 

 
Enunciado 8: Pesquisador: O currículo do MP foi satisfatório para você no 

sentido de ter dar um suporte para escrever a dissertação e para a sua 

pesquisa? 

Priscila: Sim, mas muita coisa eu corri por fora também. Mas a parte de EA, 

com o Maia e com a Maylta foi muito produtiva.  

Priscila ilustra nessa fala uma característica do pesquisador que deve ser 

fomentada e estimulada durante o mestrado: a autonomia e a iniciativa. O pesquisador 

não deve se reter aos ensinamentos e conhecimentos que são divulgados em sala de 

aula, ele deve buscar outras fontes, outros contextos e outras perspectivas.  
Enunciado 9: Pesquisador: Então a dissertação surgiu como? Você falou 

para o Maia que queria fazer o livro? 

B: Não lembro bem, mas o Maia, já tinha feito alguma coisa com entrevistas 

e ele acabou me influenciando. A gente sempre é influenciada. Tenho uma 

colega que está fazendo Biologia e está escrevendo a sua monografia. Já 

fui falando para ela fazer alguma entrevista, alguma coisa desse tipo. Essa 

influência é inevitável, né?  

 

As vozes que nos acompanham nos influenciam e nos direcionam vêm 

normalmente de nossos orientadores durante o mestrado. É comum perceber o 

orientador bastante presente em diversas dissertações que foram analisadas durante 

essa pesquisa. 
Enunciado 10: O meu objetivo também no começo do mestrado era buscar 

sobre a prática na EAC. O que a EAC vira na prática?  O Maia me disse 

então por que eu não perguntava isso para os professores “figurões” da 

EAC, pois poderia ter resultados interessantes. Mas questão é que essa 

pergunta também mudou no decorrer do mestrado porque eu vi que não 

havia prática sem teoria. Era a práxis pedagógica.  Aí eu fui buscar as 

práticas em EAC e eu percebi que nem sempre havia uma prática. Nesse 

ponto, para mim as entrevistas foram muito importantes. Você ter um tempo 
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para conversar com uma pessoa que é seu referencial e está disposto a te 

responder qualquer coisa... Muito da minha produção veio daí. 

 

O arcabouço teórico da EA Crítica já havia direcionado a pesquisa de Priscila, 

no entanto as questões práticas, a práxis9 em EA Crítica ainda não estava muito clara 

para a entrevistada. Essa busca é bem contundente durante a entrevista. Por várias 

vezes, Priscila coloca essa questão em evidência. Era algo que realmente a 

incomodava. As vozes de seus entrevistados emergem nesse ponto. Os seus 

trabalhos questionando a EA Conservadora baseiam-se sobretudo em suas práticas e 

realizações.  
Enunciado 11: Pesquisador: Você  ficou frustrada de alguma forma com a 

sua dissertação? 

Priscila: Não, mas não sei se meu trabalho foi uma grande contribuição para 

EA. 

Priscila não fala aqui de contribuição à sua prática docente, nem à comunidade 

escolar, ela fala do campo de conhecimento: a EA. Durante a entrevista é possível 

notar certo descontentamento com a área de ensino..  

 
Enunciado 12: É, não sei, ainda não caiu a minha ficha. Acho que o ciclo 

não fechou. Queria minhas entrevistas publicadas. Mas não me arrependo 

de nada. No fundo essa entrevista nossa está servindo um pouco como 

uma terapia. Estou organizando meus pensamentos. 

 

O maior desejo de Priscila ao entrar no MP era escrever um livro sobre EA 

Crítica e a sua práxis. Quando ela teve a oportunidade de entrevistar a maior parte dos 

referenciais da área10, esse anseio aumentou. No entanto, a frustração por não 

produzir nada palpável foi proporcional a sua ansiedade em colaborar com a área. A 

sua pesquisa ficou inconclusiva e a sensação de não terminar o ciclo é um dos 

motivos de sua angústia. Entendemos que o destinatário suposto deste enunciado é o 

PROPEC, Programa ao qual o MP em Ensino de Ciências do IFRJ está vinculado e 

consequentemente seu orientador. Priscila está expondo sua frustração e verbalizando 

a necessidade em produzir algo que de fato, contribua com o campo da Educação 

Ambiental. 
                                                
9 A entrevistada traz o conceito de práxis como pressuposto básico da filosofia marxista, que 

remete para a transformação material da realidade. O pensamento marxista descreve práxis como uma 
atividade que tem a sua origem na interação entre o homem e a natureza, sendo que esta só começa a 
fazer sentido quando o homem a altera através da sua conduta. (GUIMARÃES, 2004 P.26) 

10 Priscila entrevistou os seguintes pesquisadores: Philippe Pomier Layrargues, Mauro 
Guimarães e Carlos Frederico Bernardo Loureiro, Gustavo Ferreira da Costa Lima, Victor Novicki e 
Michèle Sato. 
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Enunciado 13: Pesquisador: Se você não tivesse feito mestrado ainda, faria 

em outro lugar que não o IFRJ? 

Priscila:  Faria na Faculdade de Formação de Professores – UERJ, em São 

Gonçalo, aonde me formei. São os professores que me deram aula na 

graduação. O viés lá é Ciências e Sociedade, tem uma veia bem crítica. 

Conheço algumas pessoas que estão fazendo mestrado lá. Lá é Mestrado 

Acadêmico. 

Enunciado 14: Pesquisador: Faz diferença para você ter feito MP e não 

MA?  

Priscila: Não, se tivesse feito MA teria dado na mesma.  

 

Percebemos nos enunciados 13 e 14 novamente a insatisfação e o sentimento 

de não pertencimento à área de Ensino. Quando Priscila afirma que não fez diferença 

para ela ter realizado um MP e que o seu ideal era ter feito um MA em outra área, isso 

demonstra que a área de Ensino não é a sua prioridade, mesmo ela tendo cursado a 

licenciatura na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Ela busca os 

debates sociais e políticos, as grandes questões populares. As vozes que se 

sobressaem nesse enunciado são as de seus professores da graduação. São eles que 

imprimem o tom crítico ao ensino de ciência que Priscila tanto busca.  

 

A elaboração do Produto Educacional 
Enunciado 1: Pesquisador: A ideia do produto veio naturalmente? 

Priscila: Não, eu tinha as entrevistas. A ideia era transcrevê-las e escrever o 

livro. A minha dissertação seria isso. Mas o orientador, não lembro o 

porquê, cortou isso. Achou que ficaria chato ler todas as entrevistas. 

Enunciado 2: É, aí na qualificação foi sugerido que eu publicasse as 

transcrições na revista do IFRJ numa edição temática de Educação 

Ambiental para contextualizar as seis entrevistas realizadas. 

Enunciado 3: Pesquisador: Então, o que você apresentou na defesa como 

Produto Educacional (PE)? 

Priscila: Na verdade foi a transcrição das entrevistas que vai ser publicada 

na revista. Eu fiz as transcrições e coloquei numa pasta no google docs. O 

produto na verdade foi o link para essas entrevistas.  Os professores 

puderam então ler. Eu imprimi para a banca também. 

Enunciado 4:Pesquisador você chegou a pesquisar algum PE? 

Priscila: Muito pouco. Vi alguma coisa de modelo, de livros, jogos. Mas eu 

acho muito chato isso. Tem um só jogo que eu achei muito legal, da 

Fiocruz, sobre célula. 
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Enunciado 5: Pesquisador: Você já usou algum PE ?  

Priscila: Não, na verdade eu ganhei esse jogo sobre célula, mas como ele 

era para o Ensino Médio, não consegui usar. 

Os enunciados deste tópico dialogam com as análises realizadas 

anteriormente: o anseio de Priscila era elaborar o livro e isso não ocorreu. O fato de 

Priscila não ter conhecimento sobre os PE, indica um problema de divulgação desses 

materiais até mesmo dentro dos PPG. Novamente o enunciado é dirigido ao seu 

orientador. Existe uma frustração em sua produção no MP e o sentimento de não 

contribuir para as discussões sobre a práxis em EA Crítica.  

 

 Impacto do Mestrado Profissional nas Práticas Docentes  
Enunciado 1: Pesquisador: Sua vida profissional mudou depois do MP? 

Priscila: Sim. Eu fui trabalhar no Elos, No Estado não, só 200 reais de 

gratificação.  

Enunciado 2: Pesquisador:: A sua prática mudou? 

Priscila: Não, apenas o meu discurso mudou... 

Enunciado3: Pesquisador:: Essa inquietude já era sua  

Priscila: Sim, sempre fui assim. Apenas complementou alguma coisa. 

O MP incrementou seu arcabouço teórico sobre a sua área de atuação, a EA, 

mas a sua prática docente não foi afetada diretamente. Priscila já era envolvida em 

projetos e em formas alternativas de desenvolver as suas aulas e nesse ponto, o MP 

não contribui de forma significativa.  

 
Expectativas Acadêmicas 

Enunciado 1: Pesquisador: Você vai fazer doutorado? 

Priscila: No momento estou sem vontade de fazer doutorado. Para 2015 

não, pois eu já deveria estar estudando. Tecnicamente estou frustrada. No 

Elos tudo bem, gosto do trabalho, mas no Estado não tenho perspectiva. 

Você investe quatro anos no doutorado para depois continuar dando aula e 

ganhando quase a mesma coisa.  

Enunciado 2: Pesquisador: Você pensou em fazer concurso para alguma 

instituição de Ensino Superior depois que saiu do MP ? 

Priscila: Pois é, saíram muitos concursos, mas eu não fiz. A fotografia 

acabou tomando conta das minhas vontades também.  Já fiz cursos, 

comprei lentes, máquinas, não sei, não consigo mais largar a fotografia. E a 

fotografia também acabou tomando conta de mim na reta final do mestrado. 

Enunciado 3: Pesquisador: Mas você acha que não dá para juntar as duas 

coisas? Imagens, fotos, comunicação e Educação Ambiental? 
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Priscila: Sim, seria ótimo, mas eu teria que me especializar em fotografia, 

porque sai crua do mestrado, só EA, Educação... 

Novamente percebemos nesses enunciados elementos que denotam a 

insatisfação de Priscila com a área de Ensino. A desvalorização e a baixa 

remuneração (o mestrado acrescentou apenas duzentos reais em sua renda) levaram-

na a buscar outros meios de suprir suas necessidades. A fotografia entrou na vida de 

Priscila a fim de ajuda-la a superar as suas frustrações com a docência e seu 

descontentamento com as políticas públicas relacionadas á EA. Hoje Priscila se define 

como fotógrafa.  

Síntese Analítica 
Priscila e Mariana vieram de contextos distintos de formação acadêmica: 

Mariana da rede particular e Priscila da rede pública, no entanto ambas encontraram 

dificuldades durante o percurso.  

O preconceito sentido por Mariana devido á sua formação no Ensino Superior e 

na Pós-Graduação em instituições particulares encobre um cenário obscuro no 

mercado da Educação: a discriminação. Educação pública só é sinônimo de qualidade 

no Ensino Superior. Priscila sentiu o contrário: estudando sempre em instituições 

públicas no Ensino Básico, teve que se dedicar ao máximo para concluir a graduação 

em uma instituição pública, pois não teria como custar uma universidade particular.  

Tanto Mariana como Priscila enveredaram-se pela Educação Ambiental por 

meio da docência: Mariana buscava aperfeiçoar suas práticas pedagógicas, Priscila 

almejava respostas para suas questões dentro da área: queria confrontar a EA 

Conservadora trazida por seus alunos para dentro da sala de aula através de uma 

práxis baseada em fundamentos críticos. Identificamos vozes diversas em seus 

enunciados quando abordamos esse tema. Priscila levanta a questão da EA Crítica e 

é perceptível a presença das vozes de seus entrevistados nesse momento da 

entrevista. A veemência com que levanta a proposta crítica da EA, mesmo não 

percebendo a aplicação de sua práxis demonstra bem a presença desses autores em 

sua fala. Já, Mariana, fala através de sua doutrina religiosa. Para ela, a EA está ligada 

diretamente às questões espirituais.  

O Mestrado Profissional surge então como uma possibilidade de melhorar a 

suas práticas e possivelmente os ganhos como professor. Embora nenhuma das 

entrevistadas soubesse precisamente a diferença entre o MA e o MP as duas sentiram 

a cobrança em desenvolver além de uma dissertação que cumprisse as premissas 

propostas pela CAPES para orientar as produções acadêmicas dos MP, também  um 

Produto Educacional, o que  parece uma desvantagem do MP em relação ao MA. 
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O percurso das duas na pós-graduação também fez emergir algumas questões 

importantes sobre o MP. Podemos destacar entre elas, a falta de formação na área de 

Ensino e Educação dos docentes, de um currículo que contemple disciplinas 

relacionadas à práticas docentes e que sustente o caráter interdisciplinar dos MP, um 

direcionamento à elaboração e construção dos PE entre outros.  

Porém, o fato mais pungente que transpareceu nas entrelinhas dos enunciados 

foi o impacto dos MP nas práticas docentes. O indício que se evidenciou nas análises 

é que a prática docente dos mestrandos pouco é afetada pelo percurso formativo. 

Embasamento teórico, respaldo científico para as atividades podem ser elencados 

como elementos de valor obtidos por meio do MP, mas a postura do docente com 

relação à Ciência e a sala de aula não parecem ter alguma alteração significante.  

Outro aspecto que possui certa relevância é relacionado às expectativas 

profissionais após a conclusão do mestrado. Ficou bastante expressiva a insatisfação 

de Priscila e Mariana com a docência em si. A área de ensino está bastante 

desvalorizada e não me parece que a titulação de mestre altere alguma coisa, 

principalmente no âmbito do ensino público estadual do Rio de Janeiro.  

Além disso, percebemos que Mariana, formada mestre pela UniFOA não sente-

se preparada para seguir na carreira acadêmica, sentimento oposto ao de Priscila, que 

apesar de se perceber em condições de cursar o doutorado, enxerga poucas 

vantagens à sua carreira em continuar seu percurso formativo.  

Mariana e Priscila discursaram principalmente para dois destinatários em suas 

conversas: a academia e elas próprias. A academia nesse caso, representada pelo 

interlocutor: o pesquisador. Cada enunciado foi uma tentativa de assimilar o seu 

respectivo percurso formativo e tentar entender, por meio de uma reflexão verbal seus, 

anseios, suas histórias, suas dificuldades, progressos e frustrações.  

O conceito de alteridade foi bastante perceptível durante as entrevistas com os 

egressos. Uma vez que foi possível reconhecer-nos (pesquisador e entrevistados) 

como componentes de um mesmo cenário, a imersão dentro da realidade do Ensino 

de Ciências, do MP e da Educação Ambiental deu-se de forma natural e possibilitou 

um melhor aprofundamento em algumas questões.  

Neste trecho da entrevista entre Priscila e o entrevistador, por exemplo, fica 

clara a identificação com as mesmas situações e os mesmos conflitos:  

 

“Priscila: (...) ano que vem vou ter que procurar uma outra 

escola para trabalhar. Perdi minhas turmas do EJA para 

professores mais antigos, estou dando aula para Ensino 

Fundamental, crianças menores que eu não gosto muito. Não é 
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meu perfil. Mas ano que vem não tem mais também Ensino 

Fundamental. 

 

Pesquisador: Ninguém sabe como vai ser ano que vem. 

Também estou nessa situação, me colocaram na Articulação 

Pedagógica...estou sem turma, fazendo trabalho de 

Coordenação Pedagógica. Trabalho mais do que 16 horas por 

semana.  

Priscila: Eu estou cumprindo minha carga horária em duas 

escolas...como vai ser se acabarem as turmas ? Eu estou até 

querendo sair dessa escola que vai fechar. Mas eu vou para 

aonde em Nova Iguaçu que é tão grande? Não sei. Quando 

perdi essas vagas de EJA nessa escola me mandaram para 

Miguel Couto. Nem sabia aonde era. Até me perdi para chegar 

lá e a diretora ainda sarcástica me perguntou se eu não sabia 

que era longe. Eu me perdia na Dutra, me enfiava em cada 

buraco. Eu chorei várias vezes. Eu não estava lá por opção e 

pedi para sair de lá. É muito desestimulante dar aula no 

Estado. Não gosto de dar aula para o Ensino Fundamental. 

Minha linguagem não é a mesma... acho que eles não me 

entendem. Eu já estou num nível que estou sem paciência no 

Estado. Mas é o meu trabalho. Além disso, eu trabalho no 

Projeto Elos da Cidadania, que é um trabalho de orientação 

com professores, que e é mais gratificante. “A linguagem é 

outra.” 

 

Estar inserida no mesmo contexto social, político e profissional permitiu ao 

entrevistador desvincular-se da imagem da academia em algumas vezes. Observamos 

que essa alternância de papeis do pesquisador tornava-se clara conforme o 

destinatário suposto era modificado. Por vezes, os enunciados eram dirigidos aos 

gestores da área de ensino, em outros momentos eram voltados ao orientador do 

egresso e consequentemente à academia. Nesta troca de referências foi possível 

notar que os egressos muitas vezes faziam seus discursos para eles próprios, na 

tentativa de entenderem alguns momentos da sua trajetória e compreenderem fatos 

que permearam suas pesquisas.  
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8. A PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS: DOS 
MATERIAIS DIDÁTICOS AOS PRODUTOS EDUCACIONAIS.  

Desde a instituição do ensino público secundário em 1838 já era visível a 

importância do material didático para o ensino de ciências. Tanto as apostilas como os 

compêndios, livros didáticos como os cadernos de atividades eram utilizados de forma 

a nortear o currículo das disciplinas científicas. Esses materiais refletiam também a 

filosofia que permeava o ensino de ciências da época. Até a década de 1950, os livros 

didáticos refletiam a filosofia europeia no que se tratava de ensino de ciências. 

Durante o século XIX, os livros didáticos utilizados no Colégio Pedro II, única 

instituição de ensino secundário na corte, destacavam os feitos dos grandes cientistas 

e educadores franceses. Dessa forma, até o século XX a maior parte do material 

didático que circulava nas escolas brasileiras era constituída por adaptações e 

traduções dos manuais científicos europeus de Física, Química e Biologia. 

(BOLOGIAN,2010) 

Esse material apresentava uma grande quantidade de informações e pouca 

atividade e questões para os alunos resolverem e exerciam apenas a função ilustrativa 

no ensino de ciências, privilegiando apenas transmissão de conhecimento. Além disso, 

apresentavam exemplos e assuntos contextualizados à realidade de ensino europeia.  

A partir da metade do século XX, inicia-se um movimento patrocinado pelo 

Ministério da Educação no sentido de mudar esse cenário e cujo objetivo era elaborar 

materiais didáticos que incorporassem conceitos mais modernos de ciências e seu 

ensino e incluíssem conteúdos significativos para a realidade brasileira.  

Essa mudança de paradigmas com relação aos modelos de materiais didáticos 

teve seu apogeu na década de 1970 com a participação fundamental de três 

instituições: o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), a Fundação 

Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências (FUNBEC) e o Projeto 

Nacional para o Ensino de Ciências (PREMEN). (NARDI,2005) 

Em 1959 iniciou-se em todo o mundo um movimento de renovação do ensino 

de ciências alavancado pelo lançamento do satélite russo Sputnik em 1957. Após esse 

grande feito, a União Soviética manda ao espaço no mesmo ano a cadela Laika, a 

bordo do Sputnik II e o astronauta Yuri Gagarin, em 1961. Essa disparada dos russos 

na corrida espacial faz com que o então presidente dos Estados Unidos, em um de 

seus famosos discursos, prometesse à nação ocidental que em uma década o homem 

estaria pisando na Lua. (NARDI,2005) 

O resultado dessa busca pela conquista do espaço fez com que educadores de 

vários países questionassem e se sensibilizassem sobre o que vinham ensinando nas 

escolas.  
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Encontros e comitês internacionais foram realizados a fim de se discutir e 

elaborar novos materiais didáticos e a partir de então surgiram grande projetos de 

inovação curricular para o ensino de ciências. Começava assim a resposta ocidental, 

encabeçada pelos Estados Unidos e Inglaterra aos avanços tecnológicos soviéticos. 

Todo material didático que surgiu nesse período tinha como característica 

principal a ênfase dada à experimentação e à vivência do aluno no método científico. 

Os educando podiam, por meio desses novos recursos, praticar e fazer ciências.  

Em 1959, a Fundação Ford montou um programa de assistência à América 

Latina e enviou para São Paulo cientistas da American Chemical Society e da Indiana 

University a fim de examinarem o programa de atividades que estava sendo 

desenvolvido no momento pelo IBECC. A partir de pareceres favoráveis dessa equipe 

técnica, a Fundação destinou uma verba significativa para a distribuição de kits 

científicos e materiais didáticos elaborados nos Estados Unidos e treinamento de 

professores e já havia o interesse das grandes instituições de ensino em adotar o 

currículo de ciências norte americano. No entanto, para a adoção dos projetos 

curriculares desenvolvidos no exterior foi necessária uma grande modificação no 

sistema brasileiro de ensino no começo da década de 1960. 

Essa alteração foi proveniente da Lei nº 4024 de Diretrizes e Bases (LDB) da 

Educação em 1961 que revogou a obrigatoriedade em implantar os programas oficiais 

de ensino, oferecendo dessa forma a possibilidade de se introduzir nas escolas 

brasileiras, materiais adotados em outros países. Para isso entretanto, foi necessário a 

tradução e adaptação de todo esse material, o que foi realizado através de um 

convênio firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e a United Agency of 

Internacional Development (USAID).  

Juntamente com a adaptação de materiais curriculares americanos, iniciou-se 

uma produção de equipamentos de laboratório para a realização dos experimentos 

sugeridos nos livros didáticos e também o treinamento dos professores no uso dos 

novos materiais. 

A LDB afetou também o movimento renovador do ensino de ciências de forma 

significativa ao estabelecer que a ciência deveria ser ensinada em todos os anos do 

Ensino Fundamental, utilizando a nomenclatura atual. 

O IBECC produziu assim textos e materiais de laboratório para o ensino de 

ciências em todos os níveis e o projeto foi denominado “Iniciação à Ciência”. Nesse 

mesmo período, o IBECC integrou um projeto cujo objetivo era desenvolver o ensino 

de Física na América Latina, o que configurava um grande avanço para o ensino de 

ciências no Brasil com a possibilidade de novos financiamentos internacionais. 

(BERTERO,1979) 
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Em 1967, a partir da estrutura do IBECC foi criada a Fundação Brasileira para 

o Desenvolvimento do Ensino de Ciências (FUNBEC). Tratava-se de uma entidade 

complementar cuja função era a comercialização dos materiais didáticos produzidos 

pelo IBECC. As duas instituições trabalhavam de forma conjunta para apresentar aos 

estudantes brasileiros a forma prática em se trabalhar os conceitos científicos, fazendo 

com que tirassem suas próprias conclusões e desenvolvessem seu próprio raciocínio. 

Os materiais didáticos produzidos nesse contexto permitiam que os alunos 

vivenciassem a metodologia científica na íntegra e o objetivo era tornar o ensino de 

ciências experimental e desenvolver nos alunos a visão crítica da ciência.  

No final da década de 1960, a FUNBEC recebeu da Fundação Ford uma 

subvenção financeira para treinar os professores na utilização dos materiais 

produzidos, avaliar o material que já estava em uso e ainda elaborar projetos didáticos 

desvinculados das traduções a adaptações. Com isso na década de 1970 vários 

projetos foram elaborados entre eles, ensino de higiene e saúde pessoal e pública, 

nutrição e agricultura. (ABRANTESI E AZEVEDO, 2010) 

A avaliação dos materiais traduzidos e adaptados, no entanto, trouxe um 

resultado desanimador e demonstrou pouca repercussão na aprendizagem dos 

alunos. Buscando então construir metodologias de impacto para a educação científica, 

em 1972 o Ministério de Educação e Cultura (MEC) cria o Projeto Nacional para a 

Melhoria no Ensino de Ciências que tinha como prioridades: proporcionar a alunos e 

professores material didático de qualidade e adequado á realidade brasileira, criar 

novas equipes e vitalizar as já existentes para contribuir com mudanças no ensino de 

ciências, treinar, habilitar e aperfeiçoar professores de ciências. O programa teve 

apoio financeiro da USAID e com a efetivação do PREMEN o país passou a contar 

com mais um órgão especializado na produção de materiais didáticos de ciências que 

envolvia em seus processos de elaboração cientistas e professores brasileiros. 

(NARDI,2005; ABRANTESI E AZEVEDO, 2010) 

A partir da década de 1970 no Brasil, são introduzidos novos materiais no 

ensino, como vídeos, jogos e outras ferramentas educacionais relacionadas às 

tecnologias de comunicação, o que chamamos atualmente de “TIC”.  

Durante as décadas de 1970 e 1980, consolidou-se a pós-graduação stricto 

sensu voltada principalmente à formação de pesquisadores, porém formação do 

professor como profissional não é contemplada nessa modalidade de formação e para 

suprir uma carência essencialmente do Ensino Básico surge na década de 1990 o 

Mestrado Profissional (MP) em Educação em Ciências e Matemática. Distinguindo-se 

do Mestrado Acadêmico (MA) por sua natureza prática, os MP apresentam como 
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trabalho de conclusão do mestrado profissional uma investigação aplicada e 

transformada em um produto educacional (FISCHER,2011).  

Conforme Moreira (2004) elenca, o mestrando pode desenvolver uma nova 

estratégia ou metodologia de ensino, um aplicativo, um texto, uma sequencia didática, 

ou seja, “um processo ou produto de natureza educacional e implementá-lo em 

condições reais de sala de aula ou de espaços não formais ou informais de ensino, 

relatando os resultados dessa experiência.” Segundo o autor, o trabalho de conclusão 

do MP deverá  gerar um produto educacional que possa ser analisado e compartilhado 

por outros professores. A dissertação no caso dos MP deve ser sobre essa produção, 

sua elaboração e sua implantação no ambiente escolar ou em quaisquer outros locais 

em que ocorram aprendizados. Deve conter ainda a descrição e os resultados dessa 

implantação, com recomendações de aplicação práticas devidamente embasadas por 

um referencial teórico.  

Assim como os materiais didáticos surgiram no cenário escolar buscando a 

melhoria no ensino de ciências, os produtos educacionais oriundos dos Mestrados 

Profissionais em Ensino buscam diferenciar e enriquecer as práticas pedagógicas 

relacionadas ao ensino de ciências. A natureza do MP é essa, refletir sobre a prática 

docente buscando ferramentas para suprir dificuldades e carências nesse sentido. 

Se, de forma similar às primeiras avaliações dos materiais didáticos, esses 

produtos causam algum impacto no processo de aprendizagem ou se agregam 

atributos que facilitam o aprendizado de ciências, apenas um profundo processo 

avaliativo poderá responder. Nesse momento, o que esta dissertação se propõe a 

fazer é elencar os produtos educacionais com a temática da Educação Ambiental, 

disponibilizá-los de forma atraente em uma plataforma acessível e analisar alguns 

aspectos relevantes para a sua aplicação. A principal avaliação dessas produções 

deverá ser realizada dentro das salas de aula.  
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 8.1 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 
As diretrizes da CAPES relativas às orientações para a criação de novos 

cursos de MP ressaltam que a produção acadêmica dos MP na Área de Ensino tem 

origem na pesquisa aplicada e no desenvolvimento de processos e produtos 

educativos. Essa é a principal diferença com o MA e deve estar bastante evidente por 

meio de sua produção técnica que essencialmente deverá estar disponível a 

professores e outros profissionais envolvidos com ensino em espaços formais e não 

formais.  

Diante disso, procuramos elaborar uma ferramenta que agregasse em um 

único espaço todos os PE confeccionados com o tema da Educação Ambiental 

contendo informações sobre seus atributos, características e formas de utilização e 

que pudessem ser acessados facilmente. 

Para tanto, elaboramos um website a fim de tornar possível o agrupamento de 

todos os dados disponíveis sobre a produção em EA dos MP e ainda possibilitar a 

interação com seus respectivos públicos. 

Hoje em dia, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) representam 

uma tendência bastante consolidada do processo de mudança social, surgindo como 

alicerce de um novo tipo de sociedade, a sociedade de informação. (PONTE, 2000) 

De acordo com Ponte (2000), a produção de conhecimento em rede, por meio 

das TIC impulsionam a heterogeneidade na medida em que faz convergir às múltiplas 

competências e experiências para a resolução de um problema. A sua disseminação 

por múltiplos sites e links faz com que os conhecimentos não fiquem aprisionados nos 

seus contextos de produção.  

O website produzido está disponível no endereço 

www.produtoeducacional.com.br e contém todos os produtos elaborados em EA nos 

MP do estado do Rio de Janeiro e que se encontram disponíveis nos sites de seus 

respectivos PPG até janeiro de 2015. Na página é possível identificar o público-alvo a 

que se destinam todos os PE assim como sugestões metodológicas para suas 

aplicações e ainda a vertente da EA em que estão ancorados. 

Aos usuários é possível navegar por todos os PE e identificar aqueles que 

melhor se adaptam aos seus objetivos pedagógicos. Além disso, possibilitamos um 

espaço para interação e troca de informações entre aqueles que já utilizaram o site e 

algum dos PE relacionados. 
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8.1.1 SITE www.produtoeducacional.com.br  

 
O site apresenta-se da seguinte forma: 
 
A página principal com o menu em abas na parte superior para facilitar a 

navegação e na parte inferior links para as demais áreas do site.  
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Ao acessar o link “Produto Educacional”, abre-se uma página com as 

produções separadas por tema. Para efeito dessa dissertação apenas o tema 

Educação Ambiental foi preenchido.   
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No link “Educação Ambiental” encontram-se todos os produtos disponíveis sob 

esse tema, com algumas características básicas e o direcionamento tanta para obter o 

produto quanto para acessar a dissertação que o acompanha. 
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O site também apresenta uma breve descrição sobre os Mestrados 

Profissionais, detalhando os seus programas na área de Ensino. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta página, incluímos o link para o projeto em rede do OBEDUC, ao qual 

esta dissertação encontra-se vinculada, com link para as instituições que compõem o 

grupo.  
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O site promove ainda a interação entre seus usuários para que exista um 

diálogo a partir da utilização ou apenas do conhecimento dos Produtos Educacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta seção são expostos os créditos de autoria com a possibilidade do 

contato por meio de endereço eletrônico.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS - DISCUSSÕES 

9.1 OS MESTRADOS PROFISSIONAIS E PRODUTOS EDUCACIONAIS 

Conforme o artigo 4º da Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009, 

que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, são objetivos do Mestrado 

Profissional:  

I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática 
profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando 
atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do 
mercado de trabalho; 

II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas 
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento 
nacional, regional ou local; 

III - promover a articulação integrada da formação profissional com 
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a 
eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio 
da solução de problemas e geração e aplicação de processos de 
inovação apropriados; 

IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar a 
produtividade em empresas, organizações públicas e privadas.  

 
Poderíamos discutir nesse capítulo, a própria portaria que orienta os objetivos 

dos MP e analisar cada uma das quatro orientações estabelecidas no artigo citado, no 

entanto, estaríamos nos distanciando da proposta inicial dessa dissertação e 

ampliando as discussões para outro campo de análise. Vamos nos ater aos 

documentos oficiais e analisar a partir dessas diretrizes os resultados apresentados 

nessa pesquisa.   

Com relação aos PE e correlacionando-os ao inciso II deste artigo, entendemos 

que esse objetivo ainda se encontra bem distante de ser alcançado tendo em vista a 

falta de divulgação da produção acadêmica oriunda do MP nas redes de ensino de 

forma geral. Foi perceptível a falta de conhecimento desse tipo de material até mesmo 

pelos professores egressos dos MP. Seria necessária uma rede de ações que 

promovesse a divulgação e a aplicação desses aplicativos principalmente nas redes 

públicas de ensino. Além disso, algumas IES não disponibilizam essa produção em 

seus websites, o que praticamente, inviabiliza a utilização dos mesmos por pessoas 

que não estejam relacionadas aos seus autores.  

Outro ponto que devemos ressaltar sobre os PE é a justificativa para a sua 

elaboração. Ainda observando o inciso II do artigo em questão, entendemos que a 

necessidade em atender demandas específicas, está diretamente relacionada com os 

objetivos e com as exigências das práticas e realidades docentes. No entanto, apenas 
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uma diminuta parte dos produtos analisados foi elaborada a fim de suprir uma 

demanda da escola ou da comunidade. Muitos autores alegaram a obrigatoriedade do 

MP em se produzir um produto que complemente a dissertação e da própria EA em 

estar inserida no currículo escolar. Entendemos que apesar da importância dos PE em 

enriquecer a prática docente, muitas vezes eles não trazem uma contribuição 

significativa mediante aos recursos já existentes e disponíveis. Não existe, por 

exemplo, dentre os trabalhos analisados, nenhum em que um PE já elaborado tenha 

sido aplicado e revalidado ou aprimorado.  

Ainda sob a luz dos documentos oficiais, podemos citar o documento da Área 

de Ensino de 2013 em suas diretrizes sobre o MP que orienta: “O trabalho final deve 

incluir necessariamente o relato fundamentado desta experiência no qual o produto 

educacional desenvolvido é parte integrante” (CAPES, 2013). Dessa forma e mediante 

os resultados apresentados no capítulo V entendemos que apenas a menor parte das 

dissertações apresentadas, contém essa especificação, sendo os PE oriundos dessas 

pesquisas, categorizados no presente trabalho como produtos Catalisadores.  

Acreditamos, porém, que os MP vêm buscando uma identidade própria, 

procurando se desvincular dos conceitos e definições que ancoram o Mestrado 

Acadêmico e produzindo conhecimentos específicos para atender a uma demanda 

essencialmente voltada às práticas docentes. Esse amadurecimento parece ser o 

caminho natural considerando os documentos que regem essa modalidade de curso 

stricto sensu.  

O Comunicado da Capes nº 001/2012 que apresenta as orientações para a 

criação de cursos novos na área de ensino em sua modalidade profissional já entende, 

exemplificando a trajetória dos MP a necessidade em configurar seu corpo docente a 

fim de atender as características de sua natureza e diz: “cada membro do Corpo 

Docente deverá demonstrar experiência em orientação (Trabalhos de Conclusão de 

Curso, Iniciação científica, Iniciação à docência, Mestrado ou Doutorado) e apresentar 

nos últimos 5 anos um produto educacional”. 

9.2 DE QUAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESTAMOS FALANDO?  

Buscando responder aos objetivos dessa dissertação, procuramos entender 

qual é a vertente da Educação Ambiental que vem sendo difundida nas salas de aula e 

demais ambientes de ensino, mediante a elaboração e aplicação dos PE produzidos 

nos MP do estado do Rio de Janeiro. Devido à disponibilidade dos mesmos nos 

respectivos sites de suas IES, analisamos os PE de três PPG: UniFOA, IFRJ-Nilópolis 

e UFRJ. Os resultados nos indicam que o referencial crítico da EA é o mais utilizado 

pelos autores-professores em seus trabalhos acadêmicos dentre aqueles que 
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designam alguma corrente ideológica em seus trabalhos. É importante fazer essa 

ressalva uma vez que a maior parte das pesquisas desenvolvidas no âmbitos dos 

Mestrados Profissionais analisados não se pronunciam como referências de uma ou 

outra vertente. 

Nos últimos anos, a visão conservacionista da EA, que se trata de uma 

abordagem dissociativa entre os aspectos biológicos/ecológicos e os aspectos 

políticos e sociais (LIMA, 2005) vem dando espaço à visão crítica, pois nesta 

prevalece uma abordagem socioambiental que influencia uma postura reflexiva e 

analítica dos problemas relacionados ao meio ambiente. (LOUREIRO, 2004). No 

entanto, devemos perceber que a maior parte dos PE analisados não especifica 

nenhum referencial em seu processo metodológico, apesar de seu quadro teórico ser 

composto por alguns autores da vertente crítica.  

Podemos entender que a ausência da qualificação da Educação Ambiental nos 

ambientes de ensino e a falta de problematização relacionada a suas vertentes, 

direciona as suas práticas à uma sequencia de atividades pautadas no senso comum 

e desprovidos de embasamento teórico para fomentar nos alunos e educandos o olhar 

crítico e questionador tão importante para o entendimento das questões ambientais.    

Como já explicitado no capítulo II, a não utilização de características e 

preceitos críticos nos fazeres relativos á EA indica a inserção das práticas no viés da  

EA Conservadora. No entanto, não podemos simplificar os resultados apresentados 

nessa pesquisa, traduzindo todos os trabalhos que não citaram referencial, como 

ancorados na EA Conservadora. Apesar do aparente contrassenso, devemos entender 

os outros elementos que compõem o PE, as outras vozes que ecoam das salas de 

aula. A instituição é um quesito que pode direcionar as produções a fim de atender às 

suas vocações políticas. Entende-se que A UFRJ, por exemplo, não qualifica 

Educação Ambiental situada em seus PE pelo fato disso não ser relevante para a 

aplicação do mesmo. Observamos que por vezes, o orientador não tem relação com a 

área de EA e o mestrando também não tem suporte teórico na área e, portanto essa 

discussão não é apresentada. A pergunta que fica ainda é: então, de qual educação 

estamos falando?  

Diante de todas as análises realizadas nessa dissertação, tanto relacionadas 

aos materiais produzidos nos MP, quanto às dissertações que os acompanham, a 

análise discursiva dos egressos, e a revisão bibliográfica a resposta dessa pergunta 

seria: a Educação Ambiental Doutrinadora, que abrange todas as vertentes.  

Podemos deduzir então, que o que vem acontecendo nas escolas e ambientes 

de ensino na realidade é uma doutrinação ambiental. 
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Reboul (1980) elenca treze possibilidades de doutrinação para entender esse 

conceito. Traremos aqui sete deles que se relacionam diretamente ao ensino de 

ciências e às práticas de EA e que podem ser percebidas tanto nos ambientes de 

aprendizagem formais quanto nos ambientes não formais: 

 

1) Fazer aprender sem compreender aquilo que deveria ser compreendido.  

 

Reboul diz que esse é um dos sentidos populares da palavra “catequizar”. 

Nesse caso, a catequização acontece quando o aluno ou público em geral é levado a 

pensar de tal modo, que seu pensamento responda de forma mecânica a um estímulo 

verbal. (p.4) 

Dentro da escola ou de ambientes de ensino é comum encontrarmos as lixeiras 

coloridas para o recolhimento e separação adequada do lixo. Os alunos 

automaticamente já procuram a cor referente ao resíduo que possuem para o seu 

depósito correto. Isso é ensinado principalmente nas aulas de Ciências e Biologia e 

estimulado através de campanhas. No entanto, todas as pessoas envolvidas sabem 

realmente o motivo pelo qual estão aderindo á essa práticas? Sabem para aonde vai o 

lixo reciclável? Qual a destinação do lixo orgânico? Dificilmente. 

É comum serem abordados temas sobre extinção de espécies e devastação 

ambiental durante as aulas de Ciências e Biologia. No entanto, o próprio docente 

desconhece todos os elementos que compõem as implicações desses e outros 

desastres ambientais. Segundo Grun (1996) “não temos sequer condições discursivas 

de apreender e interpretar as crises ambientais em sua complexidade (p.52). Portanto, 

o que ocorre nas salas de aula é a repetição de um discurso pronto, sem que o aluno 

entenda realmente todos os fatores que orbitam o assunto em questão. 

 

2) Utilizar, para ensinar, o argumento da autoridade. 

Segundo Reboul (1980),  

ensinamos sempre algo a mais do que estamos a ensinar: a respeitar 
a autoridade como infalível, a confiar nela para pensar; contamos 
com a preguiça e com o temor; adestramos na docilidade quando não 
cabe a docilidade. (p.5) 

O professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula. A sua figura 

representa todo o saber adquirido pelo homem, em toda a sua existência. É dessa 

forma que o aluno enxerga seus professores, como detentores e guardiões da ciência 

e tudo aquilo que ele proferir é a verdade que deve ser aceita.  

Ele conta, como nos diz Reboul (1980), com a preguiça e com o temor dos 

alunos para não ser questionado ou afrontado. Quando nos referimos à EA essa 
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prática é bastante difundida, pois alguns assuntos, como o efeito estufa, ainda são 

controvérsias para a ciência, mas é comum que os professores de Ciências e Biologia 

apostem em conceitos trazidos nos livros didáticos para ancorar seus julgamentos, 

recorrendo à validação de suas ideias através desses materiais e tornando diante do 

aluno, desnecessária uma contestação do que lhe é apresentado.  

 

3) Ensinar com base numa doutrina como se fosse a única possível  

Nesse aspecto, o professor tem consciência do modelo explicativo que o 

inspira e o ensina tentando convencer os alunos que esse modelo é o único válido.  

Quando analisamos, principalmente os discursos dos egressos, notamos que 

essa prática é mais comum do que imaginamos nas salas de aula. Quando um 

docente ensina a EA Crítica de forma que ela seja encarada como a única forma de 

resolvermos nossas questões ambientais e em contraponto à Educação Ambiental 

Conservadora, está acontecendo uma doutrinação e não um processo de 

aprendizagem reflexivo e crítico. 

 

4) Ensinar como científico aquilo que não é. 

Nesse caso, doutrinamos quando ensinamos dogmaticamente, quando 

atribuímos ao que não passa de uma crença pessoal ou coletiva, a modalidade de 

saber objetivo.  

Recorrendo novamente às análises discursivas apresentadas para subsidiar 

nossa conclusão, podemos identificar nos enunciados de Mariana a doutrinação em 

EA quando esta justifica a sua crença em conceitos científicos muitas vezes 

distorcidos ou mal aplicados.  

Nas décadas de 1990 circulou nas mídias e ficou bastante conhecida a 

logomarca de uma Organização Não Governamental (ONG) brasileira que consistia 

em um pulmão composto por uma árvore e, soma-se a isso a informação bastante 

difundida e apreendida pelo senso comum de que a Amazônia era o pulmão do 

mundo, constando inclusive em livros didáticos. No entanto, já era sabido pela ciência 

que a maior fonte de oxigênio é proveniente do ambiente marinho e tais imagens e 

pressupostos não condiziam exatamente com a realidade. Obviamente que árvores 

têm um papel importante na qualidade de nossa atmosfera, no entanto, os alunos e o 

público em geral foram levados a crer que essas eram as únicas fontes de oxigênio e 

como as informações eram provenientes de fontes científicas eram, portanto, críveis e 

incontestáveis. 
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5) Falsificar os fatos para apoiar a doutrina. 

Reboul (1980) ressalta que aqui o ensino não é somente tendencioso, é 

mentiroso. O doutrinador inventa fatos, distorce estatísticas e fabrica testemunhos. 

(p.9) 

Na EA um caso emblemático desse tipo de doutrinação envolve a reciclagem 

de resíduos. 

Alguns professores e principalmente educadores ambientais salientam que 

essa atividade pode ser lucrativa para a parcela mais carente da sociedade, 

estimulando assim a sua prática. No entanto, podemos atribuir o lucro somente à 

reciclagem de alumínio. O que acontece com algumas cooperativas de catadores e 

pessoas que vivem da coleta, é a prática para sua subsistência e não o acréscimo 

significativo em sua renda. Apenas os grandes empresários se beneficiam da 

reciclagem. 

6) Selecionar arbitrariamente esta ou aquela parte do programa de estudos. 

Nessa situação entendemos que o docente ou educador ambiental, como 

forma de enaltecer a sua corrente ideológica, suprima de suas práticas os conteúdos 

que a contrarie ou conteste. Podemos incluir aqueles que mesmo trazendo tais 

assuntos ou abordagens ao ambiente de ensino, os distorcem a fim de minimizar 

possíveis aspectos positivos. 

É necessário iluminar aqui a fala de Reboul (1980) acerca do tópico: ”com 

efeito, um programa é sempre algo arbitrário. A doutrinação começa quando damos à 

escolha pedagógica sentido ideológico e desprezamos aquilo que excluímos”. (p.10) 

Dessa forma, quando falamos somente em EA Crítica, deixamos claro que 

apenas a vertente crítica é EA, pois as outras não são mencionadas.   

7) Propagar ódio por meio do ensino 

De acordo com Reboul (1980), a sua forma mais  agravada de doutrinação é o 

fanatismo (p.11). Não é raro encontrar docentes e educadores ambientais comumente 

reconhecidos como “ecochatos” ou “ecoterroristas” devido as suas atituds extremistas 

com relação ao meio ambiente. Isso implica em disseminar o ódio às doutrinas 

diferentes ou às pessoas que não compartilham as mesmas ideologias ou 

concepções.  

O fato de propor aos alunos o sentimento de que são incapazes de aprender 

ou incapazes de compartilhar uma doutrina “certa” e “verdadeira” já é caso de ódio, 

pois o docente que pratica essa cultura leva o aluno a odiar-se e reprimir-se.  

O que almejamos retratar nesse item da dissertação é a qualidade da EA que 

vem sendo desenvolvida em ambientes de ensino: a doutrinária. Uma análise dos PE 
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e dissertações dos MP baseada nos preceitos da doutrinação poderá ser feita para 

corroborar ou refutar tal pressuposto.  

A reflexão a que nos propomos durante todo o desenvolvimento dessa 

pesquisa é que a partir do momento em que a Educação Ambiental em qualquer lócus 

do seu espectro rompe com as bases epistemológicas de suas matrizes conceituais, 

ela deixa de se sustentar e torna-se doutrinadora.  

Por meio das revisões bibliográficas enxergamos que existe um embasamento 

epistemológico na construção dos conceitos que norteiam a EA, no entanto ao sair do 

meio acadêmico e entrar nos ambientes de ensino formais e não formais essas bases 

são rompidas e a ruptura aconte. Nesse momento percebemos que a EA por si só não 

se sustenta, não se mantém e em função disso ocorre a doutrinação ambiental.  

9.3 QUAIS OS IMPACTOS DO MP NA PRÁTICA DOCENTE?  

Buscamos responder à pergunta de pesquisa: qual o impacto do mestrado 

profissional buscamos responder á uma das perguntas da pesquisa por meio da 

análise discursiva dos dois egressos e nesse ponto devemos ressaltar a importância 

do dispositivo analítico apresentado nesse trabalho articulado aos conceitos 

translinguísticos oriundos do Círculo de Bakhtin pois estes possibilitaram a visão 

tridimensional de nossos objetos de estudo: os Produtos Educacionais, a Educação 

Ambiental e o próprio Mestrado Profissional.  

Além disso, a possibilidade de interagir com outras dimensões contextuais 

aumentam a percepção do campo de estudo, promovendo uma maior profundidade 

nas análises das entrevistas com os egressos. 

Para Mariana, o MP teve impacto na diversificação de ferramentas didáticas 

em suas práticas docentes: 

“O MP da UniFOA me ajudou a perceber que na sala de aula não 
existe só o livro didático. Hoje só uso o livro para os exercícios do 
Ensino Fundamental. Procuro usar outros recursos. Eles desenham, 
fazem atividades diferentes. O MP me abriu os horizontes nesse 
sentido”. 

Esse é um aspecto bastante positivo sobre a formação de Mariana, sob sua 

perspectiva e ressalta a importância do MP em sua prática docente. Porém devemos 

refletir se apenas observar outras possibilidades de materiais didáticos é uma 

mudança significativa que justifique a conclusão de um curso como o MP. Acreditamos 

que essa significância deve ser proporcional às demandas provenientes de suas 

praticas anteriores ao ingresso no MP. Essa informação não nos foi revelada e pode 

ser contemplada em uma análise posterior, mas podemos inferir através do contexto 

extraverbal e dos demais conceitos bakhtinianos manuseados nessa pesquisa, que 

Mariana ingressou na pós-graduação buscando um status que suprisse de valores a 
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sua carreira acadêmica, uma vez que a sua licenciatura foi realizada em uma 

instituição particular de pouca significância na região. Além disso, não foi mencionado 

em nenhum momento da conversa que Mariana buscou no MP suprir alguma 

deficiência ou carência em sua prática, mesmo porque ela não sabia sobre as 

características e sobre a natureza dos mestrados profissionais antes de seu ingresso. 

O que Mariana verbalizou que necessitava era de um embasamento conceitual maior 

na área de Educação Ambiental. 

Já Priscila foi mais enfática em seu discurso. Ela diz que tanto fazia ela ter feito 

MA ou MP e que se pudesse escolher teria feito o mestrado em outra instituição que 

só oferece o MA. Esse discurso reflete o anseio de Priscila em apenas realizar a pós-

graduação para melhorar sua realidade profissional. O PPG em que ingressou surgiu 

por indicação de amigos e colegas de trabalho e a escolha do MP não aconteceu 

devido à sua natureza profissional, pois na realidade ela também não sabia a 

diferença entre MA e MP. Priscila também é categórica quando afirma que com o MP 

ela conseguiu a possibilidade de trabalhar em um projeto e por isso aumentar sua 

renda, pois no estado a gratificação por melhorar sua formação foi irrisória.  

Os enunciados de Mariana e Priscila mostraram que as suas práticas em sala 

de aula não foram alteradas após o percurso formativo do MP, possibilitando inferir 

que não houve uma apropriação das vozes da academia tão presentes em seus 

discursos.  

O que podemos concluir com esses enunciados é que muito ainda deve ser 

feito para que os Mestrados Profissionais realmente tenham algum impacto 

principalmente em relação a alguns indicadores da educação como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). É notório que muitos egressos dos MP 

buscam a ascensão de carreira profissional por meio de concursos públicos para a 

docência no Ensino Superior e/ou a continuação de sua formação acadêmica por meio 

de doutorado. Com isso, afastam-se das salas de aula e os principais objetivos dos 

MP na área de Ensino deixam de ser cumpridos.  

Outro ponto que deve ser abordado é sobre o Corpo Docente dos MP. Como já 

sinalizado, os docentes do MP deveriam equiparar as suas praticas à natureza do 

curso em questão, não tornando o MP um modelo MA+PE. Como Priscila ressalta em 

seu discurso, o MP para o professor-aluno acaba sendo injusto, pois o obriga a 

realizar uma dissertação acadêmica, que envolve a pesquisa empírica e não somente 

a pesquisa aplicada e mais a elaboração de um produto educacional Não é essa a 

proposta dos MP.  

Segundo os APCNs da Área de Ensino já mencionados nessa dissertação: 
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Os Mestrados Profissionais da Área de Ensino não são variações ou 
adaptações dos Mestrados Acadêmicos já existentes na Área; são 
intrinsecamente diferentes. Seu foco está na aplicação do 
conhecimento, ou seja, na pesquisa aplicada e no desenvolvimento 
de produtos e processos educacionais que sejam implementados em 
condições reais de ensino. Esta deve ser a ênfase dos Mestrados 
Profissionais da Área. (CAPES,2012). 

Dessa forma, entendemos que os Mestrados Profissionais em Ensino de 

Ciências, que existem desde 2001 devem buscar sua identidade voltada às práticas de 

ensino de forma que não percam a sua significância e tornem-se desnecessários.  

Essa dissertação permite diversos desdobramentos e recortes o que deve ser 

realizado a fim de estimular o debate acerca do modelo Profissional dos mestrados 

stricto sensu e da própria práxis em Educação Ambiental dentro dos ambientes de 

ensino.  

Por fim, esperamos que essa pesquisa tenha contribuído com outros 

pesquisadores subsidiando discussões de relevante interesse para a área de Ensino 

de Ciências, principalmente no que tange o campo da Educação Ambiental. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Ficha de coleta de dados das dissertações 

FICHA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS EDUCACIONAIS  
ORIUNDOS DE MESTRADOS PROFISSIONAIS 

 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Instituição:______________________________________________________
______________ 
Título da dissertação: 
Título do produto: 
Autor:  
Orientadores: 
Ano da Defesa: 

1. Qual a natureza do produto? 
[a posteriori. Mutuamente exclusivas] 
 

2. Como o autor justifica a proposta? 
a. Conformidade com documentos oficiais; 
b. Experiência profissional pessoal; 
c. Demandas específicas da escola; 
d. Dificuldades de aprendizado dos alunos 
e. Falta de motivação dos alunos 
f. Ensinar novos conteúdos 
g. Outra justificativa 
h. Não justifica 

 
3. Qual é o público alvo da proposta? [não necessariamente onde foi aplicado] 

a. Pré-Escola 
b. Ensino Fundamental (séries iniciais) 
c. Ensino Fundamental (séries finais) 
d. Ensino Médio 
e. Educação de Jovens e Adultos 
f. Ensino Superior 
g. Ensino Técnico ou Profissionalizante 
h. Escola Normal (Magistério) 
i. Formação Continuada de Professores 
j. Outro. Qual 

 
4. Disciplinas 

a. Física 
b. Química 
c. Biologia 
d. Matemática 
e. Outros. Qual? 

5. Conteúdos disciplinares [a posteriori] 
6. É explicitado um referencial teórico? 

a. Sim 
b. Não 

7. Havendo, qual? [a posteriori] 
8. É explicitado um referencial epistemológico? 

a. Sim 
b. Não 

9. Havendo, qual? [a posteriori] 
10. É explicitada uma metodologia de ensino? 
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a. Sim 
b. Não 

11. Havendo, qual? [a posteriori] 
12. O produto foi implementado? 

a. Sim 
b. Não 

13. Em quantas turmas? [a posteriori] 
14. Em qual ano foi aplicado? [a posteriori] 
15. Qual é a modalidade administrativa da instituição de aplicação? 

a. Pública Municipal 
b. Pública Estadual 
c. Pública Federal 
d. Particular 
e. Militar 

16. Quanto à metodologia de avaliação da proposta implementada 
a. Não foi implementada a proposta 
b. Foi implementada, mas não ocorreu avaliação 
c. Avaliação pessoal ou informal 
d. Avaliação que incorpora metodologias de pesquisa 

17. Resultado da avaliação 
a. Somente aspectos positivos 
b. Somente aspectos negativos 
c. Aspectos positivos e negativos 

18. Houve mudança no produto após a avaliação? 
a. Sim 
b. Não 

19. Referências de pesquisa 
a. Quantos artigos de pesquisa da área de Ensino de Ciências e Matemática 

são citados? 
b. Quantas teses e dissertações acadêmicas são citadas da área de...? 

Quantos livros didáticos são citados? 
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ANEXO II – Ficha Complementar 

FICHA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS EDUCACIONAIS  
ORIUNDOS DE MESTRADOS PROFISSIONAIS 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 
Instituição:______________________________________________________
______________ 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Ano da Defesa: 
NATUREZA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

1. Qual a natureza do produto? 
(  ) software 
educacional 

(  ) 
homepage 

(   ) 
experimento 

(  )  texto 
didático 

(  ) planejamento 
de aula 

(  ) outra. 
Qual? 

 

 
2. Os objetivos do produto foram pensados a partir das necessidades de uma 

determinada realidade escolar ou apenas cumpre uma exigência do Mestrado 
Profissional? 

 

 

 
3. Sua produção se justifica frente a recursos já existentes, disponíveis para a 

escola à qual se destina? 
 
 
 
CONTEXTO AO QUAL ESTÁ DIRECIONADO 

4. Qual o público-alvo do produto? 
 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

5. O produto dialoga com as pesquisas na área de educação em Ciências? Em que 
aspectos? 

 

 

 
6. Há explicação de referencial teórico/epistemológico/metodológico? O produto 

educacional elaborado é consistente com esse referencial? 
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INSERÇÃO ESCOLAR E RESULTADOS 
7. O produto foi implementado em sala de aula? Em que contexto escolar? 

 

 

 
 

8. Quais resultados obtidos, na perspectiva do elaborador do produto? Houve 
alguma remodelagem do produto feita à luz de reflexões fundamentadas nesses 
resultados? 

 

 

 
 
 

9. Há publicações (eventos, periódicos e afins) vinculados a esse trabalho? 
 

 

 
FICHA COMPLEMENTAR 
 

10. A apresentação do produto é atraente? Esteticamente o produto está adequado? 
 

 

 
 

11. As informações e dados contidos no produto apresentam algum tipo de 
distorção, erro conceitual? 

 

 

 
 

12. A linguagem é adequada ao público-alvo? 
 
 
 
 

13. Qual a racionalidade que ancora o produto? 
 

 

 
 

14. Qual a corrente em EA que o produto se identifica? 
 

 

 
 

15. Quais os referenciais teóricos estão estruturando o produto? 
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ANEXO III  - Roteiro para Entrevista 

 

 

Roteiro ENTREVISTAS - Egressos MP 
 

 

ANTES 

1. Fale sobre sua trajetória acadêmica. 

2. Fale sobre sua trajetória profissional. 

3. Qual o motivo que o levou a procurar uma pós-graduação nos 

moldes dos MP? Você já sabia qual era a diferença entre MA e 

MP? 

 

DURANTE 

4. Fale sobre seu convívio com os colegas e docentes no curso.  

5. Como você avalia sua participação no curso? 

6. Avalie o curso em relação: 

 Às suas expectativas/necessidades. 

 À estrutura curricular do curso. 

 À  exigência  de elaboração de um Produto Educacional (PE) 

como parte do trabalho final.  

 Ao desempenho dos docentes do curso.   

7. Você considera que o curso precisa de mudanças? Quais? 

8. Você participou de congressos na área de ensino durante o curso?  

 Se participou, quais? 

 Como você avalia sua participação nesses congressos?  
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DEPOIS 

9. Qual foi a importância do curso de MP para você? 

10. O que o curso proporcionou para a sua vida profissional? 

11. Como você avalia seu desempenho enquanto profissional 

hoje, tendo cursado o MP? 

12. Houve alguma mudança na sua prática após a conclusão do 

MP? 

13. Como você percebe o momento atual de sua trajetória 

profissional em relação à remuneração, gratificações, promoções 

etc.? 

14. Quais as suas expectativas futuras? (migrar para outra rede 

de ensino, fazer doutorado) 

15. Fale sobre o processo de construção da sua dissertação e do 

produto educacional. 

 Como surgiu a ideia?  

 Como foi o desenvolvimento da ideia? 

 Você consultou PEs disponíveis? 

16.  Quanto ao PE que você desenvolveu: 

 Você vem utilizando-o na sua prática docente? 

 Já foi usado por outros profissionais? 

 Que fatores contribuem para seu uso (ou não uso)? 

 Tem apresentado as contribuições esperadas? 

17.  Como você avalia a possibilidade de implementação dos 

PEs na escola básica? 

 

 



148 
 

 

ANEXO IV – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo 
convidado a participar.  

Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá 
ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado 
a assiná-lo e receberá uma cópia do mesmo.  

Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A 
equipe deste estudo responderá às suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e 
após o estudo). 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar do projeto de 

pesquisa Impacto dos Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências na qualidade 
da Educação Científica.  

Trata-se de um projeto de pesquisa do Observatório da Educação (Nº: 17683 / 
49-2012) cujo objetivo é avaliar o impacto dos mestrados profissionais em ensino sobre 
a qualidade da educação científica, considerando-se a diversidade regional e cultural dos 
contextos educacionais de formação e atuação. 

Para este estudo adotaremos procedimentos de Grupo Foca e Entrevistas Semi 
estruturadas no qual pretendemos coletar dados sobre os produtos criados no Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) do qual o(a) Sr(a) foi, ou é aluno(a). O 
grupo focal irá durar, em média, uma hora e meia. As conversas que se realizarão neste 
grupo serão gravadas em áudio e em vídeo.  

Assumimos o compromisso de confidencialidade dos dados e sigilo das 
informações que possam caracterizar os participantes do grupo. Assim, seus dados serão 
manuseados somente pelos pesquisadores do OBEDUC e não será permitido o acesso a 
outras pessoas. O material com as suas informações (fitas, vídeos, entrevistas, etc) ficará 
guardado sob a responsabilidade dos pesquisadores com a garantia de manutenção do 
sigilo e confidencialidade. 

Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros, congressos, 
simpósios, artigos em revistas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, relatórios, 
etc. Entretanto, serão apresentados apenas os resultados obtidos, análises, conclusões, 
pareceres, etc, sem revelar o seu nome, a instituição a qual pertence ou qualquer outra 
informação que esteja relacionada à sua privacidade. 

   Para participar deste estudo o(a) Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá 
qualquer vantagem financeira. O(A) Sr(a) poderá solicitar esclarecimentos sobre o 
estudo em qualquer aspecto que desejar, a qualquer momento, mesmo depois de 
iniciado o grupo focal, e estará livre para participar ou recusar-se a participar.  

Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 
momento, mesmo depois de iniciado o grupo focal. A sua participação é voluntária e a 
recusa em participar não acarretará qualquer penalidade.  
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Este estudo não possui nenhum tipo de risco que possa ameaçar sua integridade 
física ou psicológica. Caso a realização do grupo focal lhe provoque algum tipo de 
constrangimento você é livre para abandoná-lo a qualquer momento.  

 
Os resultados da pesquisa, depois de finalizada, estarão à sua disposição. 

Mantendo-se o sigilo dos demais participantes.  
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 
 
Eu, ____________________________________________, portador do 

documento de Identidade ____________________ fui informado(a) dos objetivos do 
estudo “Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências na qualidade da Educação 
Científica”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 
momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar 
se assim o desejar. 

 
Declaro que concordo em participar desse estudo, que recebi uma cópia deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – e que me foi dada à 
oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas. 

 Participante (Nome):  

 

Participante (assinatura) 

 

Pesquisador (Nome):  

  

Pesquisador (Assinatura) 

 

, _________ de __________________________ de 2014 . 

 
 

Outros esclarecimentos podem ser obtidos com a coordenadora do projeto, Professora, Doutora, 
Silvania Sousa do Nascimento. 
Faculdade de Educação – Fae - Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Av. Antônio Carlos, 6.627 – Pampulha. CEP: 31270-901- Belo Horizonte - Minas Gerais. 
Fone: 31 3409.5309 - Fax: 31 3409.5488 
Email: silnascimento@ufmg.br   -  lattes: http://lattes.cnpq.br/8112771055918724 
 
COEP/UFMG: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 2º Andar Sala 2005, Unidade 
Administrativa II, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.270-901. 
Telefone:  (31)3409-4592  
Email coep@prpq.ufmg.br 
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ANEXO V – Avaliação Trienal UniFOA 
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ANEXO VI – Avaliação Trienal – IFRJ 
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ANEXO VII – Comitê de Ética  
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APÊNDICE 

Transcrição da entrevista 1 – Mariana  

Pesquisador: Como você começou sua jornada acadêmica?  

Mariana: Toda a minha vida escolar eu fiz na rede particular. Eu queria ir para a Itália 
quando acabassem os estudos. Minha mãe não queria que eu perdesse tempo com 
faculdade. Meu pai morava em São Paulo e estava desempregado. Passamos 
momentos bem difíceis. Minha mãe ficou em Resende e pagava meus estudos, então 
eu não tinha como ir fazer uma faculdade pública no Rio. Naquela época ainda não 
tinha CEDERJ, então eu fiz a faculdade em Barra Mansa, em uma particular.  

Quando eu comecei a fazer Biologia, queria me especializar em Microbiologia, mas eu 
tenho um problema de coordenação motora então os trabalhos em laboratórios 
ficavam comprometidos, mas eu consegui fazer meu TCC em Microbiologia porque fiz 
em dupla. 

Pesquisador: Com o que você trabalhou no seu TCC : 

Mariana: Fizemos a análise do esgoto de Volta Redonda, pois fomos “forçados” pelo 
nosso orientador. 

Naquela época, surgiu na faculdade a possibilidade de fazer um curso sobre Recursos 
Hídricos com um pessoal da USP. Eu gostei muito. Eu não gostava de Educação 
Ambiental (EA). 

Pesquisador: Por quê? O que te afastava da EA? 

Mariana: Tinha um biólogo bem conhecido na época que vivia desse ativismo 
ambiental. Ele vivia fazendo macaquices, se jogando no mangue, mexendo com 
bichos, e eu não gostava desse viés que ele exaltava da EA. Eu detestava isso, não 
gosto de ativismo ambiental. Pensando bem, você pode fazer EA sem esse tipo de 
artifício. Mas no final do curso, minha intenção era fazer mestrado em Microbiologia. 
Entrei em contato com um professor da UFRJ, mas todos os meus contatos com 
universidades federais ou públicas foram traumatizantes porque eu era muito 
discriminada por ser do interior e ter estudado em uma faculdade particular.  

Pesquisador: Você sentiu esse preconceito? 

Mariana: Sim, a única instituição que me acolheu bem foi a Fiocruz, graças a um 
professor que eu tive no SENAC e que conhecia alguns professores de lá. 

Pesquisador: Você estudou no SENAC? 

Mariana: Sim, foi lá que eu tive esse primeiro contato com EA. Mas eu fui obrigada a 
isso. Comecei a dar aula de Ciências no estado e senti a necessidade de fazer um 
curso nessa área, para me dar um suporte maior na sala de aula. 
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Pesquisador: Você foi obrigada então a fazer Educação Ambiental, mas o curso que 
você fez de recursos hídricos abordava também questões ambientais ? 

Mariana: Sim, abordava e acabou que eu adorei o curso de EA do SENAC.  

Na verdade, por vir de um colégio particular eu me senti pressionada a entrar numa 
universidade pública. É esse o foco. A mesma coisa é a questão do mestrado e 
doutorado. Se você fizer numa instituição particular existe um preconceito e significa 
que você não é bom o suficiente. Eu senti uma relutância muito grande a fazer o 
mestrado na UniFoA. 

Pesquisador: Mas você já tinha um contato na Fiocruz ? 

Mariana: Já, eu estava me preparando para a Fiocruz, mas eu não senti segurança na 
professora que iria me orientar lá. Eu já ia fazer a prova de seleção e nós ainda não 
tínhamos falado do meu projeto de pesquisa. Eu não senti firmeza nela. E nesse ponto 
eu já tinha certo contato com o pessoa da UniFoa, já estava desenvolvendo alguns 
projetos com o pessoal de lá, mas eu não queria ir para uma particular. Sabia que 
sofreria uma discriminação. Além disso, era muito caro. Eu só tinha uma matrícula no 
estado. Minha mãe teve que me ajudar. Ela foi minha bolsa e por isso, relutei até o 
último momento, mas eu tinha que fazer o mestrado. A concorrência estava se 
acirrando.  

Minha mãe me obrigou a fazer a prova e ver depois se me inscreveria mesmo.  

Fiz a prova e na questão de saúde eu tinha 1 hora para falar sobre a minha área de 
trabalho e eu tive muita dificuldade. Alguma coisa me direcionou na hora que eu 
respondi essa questão. Hoje eu sei que não fui eu, foi uma mente superior. Não fui eu. 
Cientistas trabalham assim.  

Pesquisador: Mente superior? 

Mariana: Até ontem eu estava vendo um documentário sobre Einstein e ele não era 
tão inteligente, não tinha tanta capacidade. Na verdade ele se conectava a essas 
mentes superiores. 

Pesquisador: Como se ele fosse um médium ? 

Mariana: Sim, um médium dele mesmo. A sua essência é que age. Dessa forma, 
minha orientadora na UniFoa disse que foi uma das melhores provas que ela já tinha 
lido. Isso me animou bastante. 

Pesquisador: Foi então que você desistiu da Fiocruz ? 

Mariana: Não, não tinha desistido ainda e eu ia toda a semana para o Rio para fazer a 
ambientação antes da prova do processo seletivo.  

Saia daqui 9 horas da manhã, de março a maio, toda terça-feira. Ia ter aula, voltava 
correndo para trabalhar no dia seguinte e lá eu conectei saúde ao meio ambiente. Mas 
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foi difícil. A professora dava artigos e dizia: “faça a ponte entre saúde e meio 
ambiente” e eu não entendia nada. Sou espírita e eu tenho profunda admiração por 
um professor de Física da UFF que deu uma palestra em Vitória da Conquista sobre 
Educação e Meio Ambiente e ele fez essa ponte sobre saúde e meio ambiente, tudo o 
que eu precisava para fazer os trabalhos. E daí é que veio a ideia de fazer essa junção 
no meu trabalho do mestrado. 

Pesquisador: Você teve liberdade para escolher seu tema de pesquisa? 

Mariana: Sim, minha orientadora  me deixou bem livre para escolher. Tive muito 
problema com relação à parte escrita, o texto. Nisso não tive orientação. 

Pesquisador: Quando você entrou no mestrado sabia a diferença entre Mestrado 
Acadêmico (MA) e Mestrado Profissional (MP)? 

Mariana: Não, apenas depois que eu entrei no curso. Fui da primeira turma da UniFoa 
do MP. Hoje está sendo bastante divulgado o MP da UniFoa. Eles já estão querendo 
abrir o Doutorado Profissional. 

Pesquisador: E como você. avalia o seu curso de MP ? 

Mariana: O que eu achei mais legal, e o que eu acho mais importante desses cursos 
de pós-graduação, mestrado e doutorado é a pesquisa em si. Não exatamente as 
disciplinas. A pesquisa te ensina muito. Eu em sala de aula  sou cientista. Eu trabalho 
o conteúdo em cima de projetos. No mais, o curso foi válido. Bem interessante, mas 
não tivemos uma orientação para continuar o caminho acadêmico, um doutorado, por 
exemplo. Fizemos um artigo para um revista qualis C e não tivemos uma orientação 
para publicarmos em uma revista mais qualificada.  

Pesquisador: Mas e a revista da UniFoa ?  

Mariana: Falaram que meu artigo não era para a UniFoa. Eles achavam que só dava 
para publicar na Plínio Leite, que é C. 

Pesquisador : E o teu produto, como apareceu ?  

Mariana: O jogo na verdade foi o produto principal. Tiveram outros. 

Pesquisador: A tua orientadora agiu na construção do produto? 

Mariana: Não, os produtos foram projetos meu. Ela me deu liberdade para desenvolvê-
los. Mas para você ver como essa parte de orientação ao texto, à produção textual foi 
deficitária, na minha qualificação eu fui bastante criticada, pois para mim, era só copiar 
e colar. Não sabia que teria que escrever. 

Foi uma luta minha. Na qualificação levei uma chamada.  

Pesquisador: E a tua orientadora? 
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Mariana: Ah, foi bastante traumatizante. Foi como se eu não soubesse o que estava 
fazendo, Na verdade eu não sabia. Não tinha método nenhum. Não quero falar disso. 
Meus trabalhos são imaturos hoje, mas são produções minhas. É uma luta minha. 

Pesquisador: Eu admiro da tua maturidade em enxergar isso e tão calma e 
conscientemente me falar. É uma atitude louvável.  

Mariana: Quando vou a Congressos ou Feiras de Ciências, que são os eventos em 
que apresento mais trabalhos, sei que meus trabalhos não são nem de longe os 
melhores trabalhos, mas eu vou com a cara e a coragem, sem apoio nem incentivo de 
ninguém. 

Pesquisador: Diante dessa sua visão crítica do seu processo acadêmico, o que você 
mudaria no curso de MP que você fez? 

Mariana: A orientação. Eu acho que deviam preparar mais os alunos para continuar a 
carreira acadêmica. Hoje meu doutorado ficou em segundo plano. Não tenho 
capacidade hoje de fazer isso. Não é minha prioridade hoje. 

Pesquisador: Mas você quer? Eu sinto que você tem essa questão da pesquisa bem 
presente.  

Mariana: Sim, eu quero.  

Pesquisador: A tua orientadora sumiu da sua vida? 

Mariana: Sim. De certa forma, sim. 

Pesquisador: Mas, voltando aos produtos, você fez tantas coisas nos seu projeto de 
pesquisa, por que você escolheu o jogo como produto educacional? 

Mariana: Porque o jogo era o principal. Eu queria criar um projeto para inserir o jogo. 
Não dava para fazer o jogo simplesmente para colocar em sala de aula.  Levei a ideia 
do jogo para os alunos das escolas e eles me ajudaram a montar o jogo. Na verdade, 
trabalhei com jogos cooperativos no meu curso do SENAC e levei essa ideia adiante. 

Pesquisador: Eu fiquei curiosa também sobre o motivo de você não ter aplicado o jogo 
na escola em que dava aula.  

Mariana: Na escola em que eu trabalhava era muito difícil. Não podia fazer muita coisa 
diferente na sala de aula.  

Mas então eu apliquei em uma escola diferente, para ficar neutra. Para não ter 
influências dos meus alunos. O Colégio em que eu apliquei já tinha essa cultura de 
projetos e tinha mais abertura. 

Pesquisador: Você utiliza o jogo ainda ? 

Mariana: Muito pouco.  



169 
 

Pesquisador: Você participa de Congressos, Simpósios? 

Mariana: Apenas participo de Feiras de Ciências, já ganhei vários prêmios, mas 
congressos eu não gosto. São muito parados, não tem interação, não tem diálogo. Já 
fui levar dois pôsteres em um congresso e um simpósio e não tive um retorno. 
Participo de Feiras de Ciências. Com as Feiras já fui à Olinda, Belo Horizonte, já fui 
premiada e isso me abriu portas. 

Pesquisador: Como o MP ajudou na sua prática? 

Mariana: O MP da Unifoa me ajudou a perceber que na sala de aula não existe só o 
livro didático. Hoje só uso o livro para os exercícios do Ensino Fundamental. Procuro 
usar outros recursos. Eles desenham, fazem atividades diferentes. O MP me abriu os 
horizontes nesse sentido.  

Hoje a minha religião me ajuda mais do que congressos, simpósios. Saio das 
palestras espíritas mais preparada para a sala de aula. 

Pesquisador: Você pensa em fazer um doutorado hoje? 

Mariana: A minha prioridade hoje não é essa. Depois que eu terminei o MP fui 
convidada para substituir uma professora de instrumentação em Biologia no curso 
normal, do Pedro Braile. Mas eu tive uma decepção, pois a professora que eu substituí 
não dava instrumentação, ela apenas dava conteúdo de Biologia. Em um mês eu tive 
que dar todo o conteúdo de zoologia e aí pensei: que professoras eu estava formando 
? Queria pensar nas professoras.  

Pesquisador: E então o que você fez? 

Mariana: Fiz um jogo, entrei com um jogo. Ensinei as alunas a desenvolverem um jogo 
sobre zoologia. Levei esse jogo à Feira de Ciências e ganhamos o segundo lugar.   

Pesquisador: Eu sinto que você é muito prática.  

Mariana: Minha prática é meu laboratório. 

Pesquisador: A religião influencia muito sua vida profissional? 

Mariana: Muito. Minha religião é meu norte. Conheci um grupo espírita que trabalha 
com espiritualidade científica. Esse grupo trabalha com a origem do universo. Eu sou 
evolucionista e esse grupo tem uma abordagem diferente para a evolução. 
Trabalhamos com atomística. Com o princípio inteligente. Tudo o que existe parte 
desse princípio. Ensinei Evolução no 3º ano baseada nesse grupo, o Despertar da 
Consciência. 

Pesquisador: O que é o Despertar da Consciência? 

Mariana: É um movimento encabeçado por Sebastião Camargo que é um autodidata 
sem formação que sabe mais de Biologia do que muitos pesquisadores. Aproximei-me 
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dele através da internet e do rádio. Ele teve três tumores e foi desenganado. Tinha 
apenas a expectativa de dois meses de vida e começou estudar. A esposa dele era 
espírita e o ajudou em  suas pesquisas. Ele estudou muito e conseguiu se curar. Ele é 
capaz de restaurar os esmaltes do dente. Ele tem cinco leis que fazem com que tudo 
de conserte. Ele diz que tudo vem de um Deus, criador e criatura. Deus seria um 
sistema que rege todos os sistemas e todos os elementos. Ele diz que as leis que 
regem o macro cosmos, regem o microcosmos e daí ele consegue se conectar ao 
macro cosmo.  

O Despertar prega que tudo é um ser vivo. Os minerais são vivos também. Eu tenho 
que me respaldar cientificamente, pois não quero ferir a laicidade da educação, então 
busco experiências científicas para embasar o que eu prego. Por exemplo, tem a 
experiência do Dr. Emoto que diz que a água responde as emoções e aos seus 
sentimentos. Ele coloca um copo de água suja perto de crianças falando palavras de 
amor e a água se limpa e se recompõe. Isso é científico.  

Pesquisador: Você trabalha com seus alunos em cima desses preceitos? 

Mariana: Eu já trabalho assim desde 2012. Meus alunos participaram de uma 
videoconferência com o Sebastião aonde ele respondia às perguntas dos alunos. Foi 
ótimo porque ele amarrou as ideias da ciência, filosofia e religião. 

Pesquisador: O que ficou para você do Mestrado Profissional? 

Mariana: A ideia de produto, de materializar as ideias. Na verdade essa entrevista está 
sendo uma terapia para mim. Estou materializando esse mestrado hoje falando com 
você. 
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Transcrição Entrevista 2- Priscila  

Pesquisador: Você é formada em Biologia? 

Priscila: Sou formada em Biologia, Licenciatura em Ciências Biológicas pela 
Faculdade de Formação de Professores na UERJ, Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro em São Gonçalo. Foi bem difícil essa parte porque eu morava em Bangu e eu 
queria muito fazer Biologia, desde o Ensino Médio. Fiz Patologia Clínica e fiz então 
pré-vestibular para tentar biologia na UERJ. Estudei a vida toda em escola pública e 
entrei na raça, não tinha cotas, então... Com a minha nota consegui entrar em São 
Gonçalo e meus pais tiveram que me ajudar a pagar minhas contas porque era longe. 
Gostei muito de ter feito licenciatura lá. 

Pesquisador: Você fez Licenciatura pensando em dar aula?  

Priscila: Não, nunca pensei em dar aulas. Comecei pensando em trabalhar com 
Biologia Celular e depois Ecologia. Mas então eu comecei a gostar das disciplinas 
pedagógicas. Tinha professores muito bons.  Sempre fui para o lado social, sempre 
gostei de História e Geografia e só então pensei em dar aulas. Quando eu acabei de 
me formar fui fazer estágio em Ecologia. Estudei rios e córregos. Fui trabalhar com 
peixes. Tive até um convite de um professor do Museu Nacional para trabalhar com 
taxonomia de peixes de água doce, para fazer mestrado em peixes. Mas não tinha 
certeza se era isso que eu queria. Sei lá, trabalhar com peixe, contar dente de 
peixe...não tinha certeza...eu acho já queria dar aulas. Talvez se eu estivesse lá (no 
Museu Nacional)  pudesse até já ter feito o Doutorado.  

Pesquisador: E como foi o ingresso no magistério? 

Priscila: Assim que me formei, o Estado (Secretaria do Estado de Educação do Rio de 
Janeiro) me chamou. Tinha feito concurso quando ainda estava fazendo a licenciatura. 
Em janeiro de 2006 fui chamada. Fiquei feliz, mas quando vi o salário desanimei. Na 
época o bruto era 540 reais e com desconto era 480 reais. Eu pensei: puxa, estudei 
tanto para ganhar isso ? Mas, vamos lá.... vamos dar aula. Eu caí em uma escola em 
Nova Iguaçu, porque na cidade do Rio não tem muita vaga para Ciências no Estado. 
Ciências é disciplina do Ensino Fundamental, que é função do município. Biologia, 
quando abrem vagas, são muito poucas. Por isso escolhi Nova Iguaçu, achei que teria 
mais chances.  

Pesquisador: Então você desistiu do mestrado em Ictiologia e foi dar aula... 

Priscila: Aí eu comecei a dar aula, cai numa escola muito legal em Nova Iguaçu e 
peguei uma turma de Jovens e Adultos. Dei muita sorte. Eu adorava trabalhar com 
EJA. Essa escola está sofrendo um processo de sucateamento, estão fechando 
turmas de Ensino Fundamental e talvez ano que vem eu não consiga estar lá. Sou 
professora de Ciências, então talvez não tenha turma. Estou em duas escolas agora, 
trabalhando também no CIEP aonde a diretora é um saco, me persegue porque eu 
aderi à greve, me ligou me dando bronca, como se eu fosse aluna. Ela me queimou ! 
Eu tenho direito de greve! Um absurdo como fui tratada. Nem parece que ela é uma 
professora também. Enfim, essa é a minha situação. Ano que vem vou ter que 
procurar uma outra escola para trabalhar. Perdi minhas turmas do EJA para 
professores mais antigos, estou dando aula para Ensino Fundamental, crianças 
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menores que eu não gosto muito. Não é meu perfil. Mas ano que vem não tem mais 
também Ensino Fundamental. 

Pesquisador: Ninguém sabe como vai ser ano que vem. Também estou nessa 
situação, me colocaram na Articulação Pedagógica...estou sem turma, fazendo 
trabalho de Coordenação Pedagógica. Trabalho mais do que 16 horas por semana.  

Priscila: Eu estou cumprindo minha carga horária em duas escolas...como vai ser se 
acabarem as turmas ? Eu estou até querendo sair dessa escola que vai fechar. Mas 
eu vou para aonde em Nova Iguaçu que é tão grande? Não sei. Quando perdi essas 
vagas de EJA nessa escola me mandaram para Miguel Couto. Nem sabia aonde era. 
Até me perdi para chegar lá e a diretora ainda sarcástica me perguntou se eu não 
sabia que era longe. Eu me perdia na Dutra, me enfiava em cada buraco. Eu chorei 
várias vezes. Eu não estava lá por opção e pedi para sair de lá. É muito 
desestimulante dar aula no Estado. Não gosto de dar aula para o Ensino Fundamental. 
Minha linguagem não é a mesma... acho que eles não me entendem. Eu já estou num 
nível que estou sem paciência no Estado. Mas é o meu trabalho. Além disso, eu 
trabalho no Projeto Elos da Cidadania, que é um trabalho de orientação com 
professores, que e é mais gratificante. A linguagem é outra. 

Pesquisador: Aí essa frustração que você tem no Estado você compensa no Elos da 
Cidadania. 

Priscila:  Sim, apesar do Elos ter suas cobranças. É um trabalho  que eu gosto de 
fazer. É mais interessante. 

Pesquisador: E o que te levou ao Mestrado? 

Priscila: Foi uma coisa meio cíclica. Eu participei do Elos da Cidadania em 2008 como 
professora. E eu tinha uma tutora que falava muito em Educação, em Educação 
Ambiental Crítica e isso me interessou, ela que me falava que eu deveria fazer um 
mestrado na área. 

Pesquisador: A Educação Ambiental surgiu para você no Elos da Cidadania ? 

Priscila: Não, eu já fazia alguma coisa na escola. Eu já tinha esse viés com Jovens e 
Adultos...fazia coisas com material reciclável...nossa, tenho ate vergonha dessa fase. 

Pesquisador: Não, Priscila, é uma trajetória, a gente te que começar de algum ponto... 

Priscila: É e eram os alunos mesmo que traziam essas ideias de trabalho com material 
reciclado, artesanato sustentável. Posso dizer então que a EA entrou na minha vida 
nessa fase, quando dava aulas no EJA e e eu era engajada. Nesse momento a escola 
ainda tinha certa organização e eu  me envolvia muito  em projetos. Até que chegou o 
Elos da Cidadania na escola e logo fui chamada. Inscrevi-me, inscrevi outra professora 
e comecei a estudar os textos que eram disponibilizados na internet. Nessa época, o 
projeto era todo on-line, hoje já não é mais, temos que ir às escolas. Mas então eu 
conheci os textos do Mauro Guimarães. Ele era o professor orientador desse projeto.  
Conheci a  visão crítica da Educação Ambiental.  Assisti a uma palestra dele e achei o 
máximo a visão dele de EA. A minha tutora no Elos da Cidadania falava muito de 
Educação Ambiental Crítica (EAC) também. Era a Jacqueline Bento, que fez Mestrado 
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Profissional (MP) no IFRJ, era aluna do Alexandre Maia. Ela que me deu a dica que no 
IFRJ tinha essa Linha de Pesquisa. Aí eu comecei a querer estudar, porque eu vi que 
a Educação Ambiental era mais do que eu achava. Não era nada do que eu acreditava 
que era, aquela coisa de material reciclado, artesanato.  

Também fiquei frustrada com uma situação: o Elos teve um suporte só no primeiro 
ano, no segundo ano foi a implantação do projeto, mas sem um suporte financeiro, 
sem ajuda nenhuma. O Elos põe você na fogueira. Então como você vai fazer um 
projeto se o professor não tem como custear? E eu fiquei muito chateada, porque 
nada do que eu estava querendo fazer no projeto eu consegui. Então, comecei a 
querer saber, entender porque não tinha dado certo. Nisso eu já sabia que tinha o 
mestrado no IFRJ e resolvi estudar, me preparar durante um ano para fazer a prova. 
Fiz e passei. Estava bem certa do que queria. 

Pesquisador: Mas nessa época você  já sabia a diferença entre Mestrado Acadêmico 
(MA) e Mestrado Profissional (MP) ? 

Priscila: Não. Inclusive na entrevista do processo seletivo me perguntaram qual era 
meu produto educacional e eu não sabia responder. Não tinha ideia. Respondi que 
queria escrever um livro sobre Educação Ambiental Crítica. Não foi isso no final. Mas 
eles gostaram. 

Pesquisador: Mas não deu...(risos) é pouco tempo  

Priscila: Nesse ponto o Mestrado Profissional acaba sendo injusto porque além da 
Dissertação a gente tem que fazer o Produto Educacional (PE).  

Pesquisador: É pouco tempo mesmo. 

Priscila: E a nossa Dissertação tem que ter uma qualidade de Mestrado Acadêmico. E 
ainda temos que fazer o bendito produto! Além disso, os nossos professores do MP 
vieram do MA então eles nos orientam como um MA.  Quando eu falo que fiz um 
Mestrado Profissional, eu não me sinto desvalorizada porque eu sei o quanto eu tive 
que estudar!  

Pesquisador: Você se sentiu motivada a entrar no mestrado apenas por causa da 
Educação Ambiental? 

Priscila: Sim, mas também para conseguir alguma coisa melhor profissionalmente, o 
que aconteceu com o Elos da Cidadania. Eu acho que eu entrei no projeto porque 
tinha mestrado. E quem me chamou para a seleção do projeto Elos da Cidadania foi 
um colega do mestrado, o Márcio, que também foi aluno do Alexandre Maia. O Márcio 
foi convidado pelo Loureiro, que se lembrava dele, pois tinha participado da sua banca 
e o próprio Loureiro foi quem perguntou ao Márcio se ele não tinha mais ninguém para 
indicar do GPTEEA (grupo de trabalho em Educação Ambiental do IFRJ) e então ele 
me chamou e chamou a Denise. 

O Loureiro quando entrou no Elos quis mudar a cabeça do pessoal. Antes o grupo 
tinha um perfil mais conservador, mesmo por causa das pessoas da UERJ que 
compunham o projeto. O Loureiro quis mudar esse perfil. A orientadora do projeto, a 
Marilene, tinha uma tendência mais conservadora da EA e a  Supervisão de Educação 
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Ambiental não estava vendo resultados com esse tipo de orientação. Quiseram então 
trocar a equipe e colocaram pessoas mais críticas, voltadas mais para o aspecto social 
da EA.  A Marilene insistiu e ainda manteve alguns membros antigos. Mas depois, 
entraram pessoas mais críticas, mais voltadas para a discussão social.  

Pesquisador: Mas que resultados eles estavam esperando? 

Priscila: Eles queriam fazer a discussão para a gestão ambiental pública, a 
coletividade, uma discussão socioambiental mais crítica. Mas no início de 2014, teve o 
racha do PT e do PMDB aqui no Rio e a Superintendência mudou. Tiraram o Minc 
(Carlos Minc, Secretário de Estado de Meio Ambiente) e o Elos da Cidadania voltou ao 
seu perfil conservador. Estou numa situação que talvez eu não continue no Elos no 
ano que vem. 

Eles estão cobrando a gente de fazer web rádio e coisas que não são críticas. A carga 
de trabalho também é bem excessiva. 

Pesquisador: As coisas mudam quem sabe no próximo governo? 

Priscila: o Loureiro saiu...ele ia fazer a orientação. Ele e o Quintas. Passamos uma 
semana em treinamento na Ilha Grande com eles. A ideia era desenvolver um projeto 
mais crítico. Foi uma pena. 

Pesquisador: Mas eu acho que você deveria ter um pouco mais de paciência, essas 
situações políticas mudam de uma hora para outra.  

Priscila: Eu sei, no fundo eu gosto de trabalhar no Elos. Eu trabalhei em Magé, foi 
muito interessante foi uma experiência única.  Agora estou conhecendo Nilópolis. Sou 
andarilha. 

Pesquisador: Você mora aonde? 

Priscila: Moro no Rio, no Méier.  

Priscila: Gosto muito do trabalho do Elos. Em dezembro vai ter o fórum com todos os 
projetos Elos da Cidadania, as escolas vão se apresentar, vai ser muito legal. Estou 
feliz com os resultados. Aqui em Nilópolis uma escola fez um jornalzinho os alunos 
escreveram, fotografaram... 

Pesquisador: Mas tem dinheiro para isso? 

Priscila: Não, paguei as cópias hoje. Não tem financiamento.  

Pesquisador: Você paga do seu  bolso... 

 Priscila: A outra escola fez um vídeo obre a trajetória da sacola plástica na natureza. 
Meio conservador, mas com um toque crítico do aluno que fez.  A outra escola fez 
uma carta pública para a prefeitura exigindo a limpeza do Rio Sarapuí. Bateram a cara 
na porta, porque isso é função do INEA (Órgão ambiental de fiscalização do Mio 
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Ambiente). Mas eu deixei que eles fizessem o movimento. Eu ainda não conversei 
com os alunos para saber como foi exatamente. 

Pesquisador: Mas você entrou no MP com uma expectativa. Foi superada?  

Priscila: Sim gostei muito dos professores, apresentei alguns trabalhos em ENPEC. Se 
eu quiser investir num doutorado e trabalhar o que eu fiz no MP, não teria problema. 

Pesquisador: Você veio para fazer o mestrado com o Alexandre Maia, não? 

Priscila: Sim, eu já conhecia as referências dele, foi bem tranquilo. Ele me ajudou no 
contato com os professores para fazer as entrevistas. Alguns ele já conhecia, tinha 
contato. Facilitou bastante. Ele me deixou bem livre para seguir minha linha de 
raciocínio. 

Pesquisador: Você já tinha essa dissertação na cabeça quando entrou no MP? 

Priscila: Não. Eu queria escrever um livro. A minha ideia era levar o conceito de EAC 
através de um livro. Um livro para professores. Os professores tem que saber o que é 
EAC. Pouca gente conhece EAC.  

Pesquisador: É um problema de formação? 

Priscila: Sim e por eu não achar muita coisa de EAC na internet, resolvi escrever um 
blog sobre o assunto. Escrevi vários textos. Coisas da minha realidade, da minha 
preparação para o mestrado, do mestrado... 

Pesquisador: Esse blog poderia ter sido seu produto. 

Priscila: Poderia, mas ele já existia antes do mestrado. Eu joguei no google: “ 
Educação Ambiental Crítica” e não veio nada, só alguns artigos. Nenhum site, nenhum 
blog. Eu me orgulho desse blog. Ele já tem quase 150 mil visitas. As pessoas me 
conhecem pelo Blog.  

Pesquisador: Você tinha essa pretensão com o blog? 

Priscila: Não, era mais para satisfazer a minha vontade de escrever sobre EAC. Eu vi 
alguma coisa do Loureiro escrevendo sobre Freire e resolvi colocar minhas 
impressões. Colocava uma figura, fazia um layout... No ano que antecedeu o mestrado 
e no primeiro ano, eu alimentei muito o blog porque eu lia muito. Quando comecei a 
escrever a dissertação dei uma pausa.   

Pesquisador: Ficou difícil conciliar... 

Priscila: O último texto que eu escrevi foi um pouco uma reflexão desse meu trabalho 
no Elos da Cidadania. Por que algumas pessoas não conseguem avançar em EAC? 
Porque tem muita gente que trabalha comigo no Elos, fez curso com o Loureiro e não 
reproduz os mesmos jargões. Por que algumas pessoas alcançam a EAC e outras 
não? 
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Pesquisador: EAC chega então a ser um estágio a ser alcançado, uma situação de 
amadurecimento? 

Priscila: Não sei. Eu penso por que as pessoas acabam reproduzindo um pensando 
conservador mesmo sabendo que não é aquilo o correto..  

Pesquisador: O currículo do MP foi satisfatório para você no sentido de ter dar um 
suporte para escrever a dissertação e para a sua pesquisa? 

Priscila: Sim, mas muita coisa eu corri por fora também. Mas a parte de EA, com o 
Maia e com a Maylta foi muito produtiva.  

Pesquisador: Então a dissertação surgiu como? Você falou para o Maia que queria 
fazer o livro? 

Priscila: Não lembro bem, mas o Maia, já tinha feito alguma coisa com entrevistas e 
ele acabou me influenciando. A gente sempre é influenciada. Tenho uma colega que 
está fazendo Biologia e está escrevendo a sua monografia. Já fui falando para ela 
fazer alguma entrevista, alguma coisa desse tipo. Essa influência é inevitável, né?  

O meu objetivo também no começo do mestrado era buscar sobre a prática na EAC. O 
que a EAC vira na prática?  O Maia me disse então por que eu não perguntava isso 
para os professores “figurões” da EAC, pois poderia ter resultados interessantes. Mas 
questão é que essa pergunta também mudou no decorrer do mestrado porque eu vi 
que não havia prática sem teoria. Era a práxis pedagógica.  Aí eu fui buscar as 
práticas em EAC e eu percebi que nem sempre havia uma prática. Nesse ponto, para 
mim as entrevistas foram muito importantes. Você ter um tempo para conversar com 
uma pessoa que é seu referencial e está disposto a te responder qualquer 
coisa...muito da minha produção veio daí. 

Pesquisador: A ideia do produto veio naturalmente? 

Priscila: Não, eu tinha as entrevistas. A ideia era transcrevê-las e escrever o livro. A 
minha dissertação seria isso. Mas o Maia, não lembro porque, cortou isso. Achou que 
ficaria chato ler todas as entrevistas. 

Pesquisador: Ele achou que seria muita coisa. 

Priscila: É, aí na qualificação foi sugerido que eu publicasse as transcrições na revista 
do IFRJ numa edição temática de Educação Ambiental para contextualizar as seis 
entrevistas realizadas. 

Pesquisador: Então, o que você apresentou na defesa como Produto Educacional 
(PE)? 

Priscila: Na verdade foi a transcrição das entrevistas que vai ser publicado na revista. 
Eu fiz as transcrições e coloquei numa pasta no google docs. O produto na verdade foi 
o link para essas entrevistas.  Os professores puderam então ler. Eu imprimi para a 
banca também. 
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Pesquisador: você chegou a pesquisar algum PE? 

Priscila: Muito pouco. Vi alguma coisa de modelo, de livros, jogos. Mas eu acho muito 
chato isso. Tem um  só jogo que eu achei muito legal, da Fiocruz, sobre célula. 

Pesquisador: Você já usou algum PE ?  

Priscila: Não, na verdade eu ganhei esse jogo sobre célula, mas como ele era para o 
Ensino Médio, não consegui usar. 

Pesquisador: Sua vida profissional mudou depois do MP ? 

Priscila: Sim. Eu fui trabalhar no Elos, No Estado não, só 200 reais de gratificação.  

Pesquisador: A sua prática mudou? 

Priscila: Não, apenas o meu discurso mudou... 

Pesquisador: Essa inquietude já era sua  

Priscila: Sim, sempre fui assim. Apenas complementou alguma coisa 

Pesquisador: Você vai fazer doutorado? 

Priscila: No momento estou sem vontade de fazer doutorado. Para 2015 não, pois eu 
já deveria estar estudando. Tecnicamente estou frustrada. No Elos tudo bem, gosto do 
trabalho, mas no Estado não tenho perspectiva. Você investe quatro anos no 
doutorado para depois continuar dando aula e ganhando quase a mesma coisa.  

Pesquisador: Você quis fazer concurso para alguma instituição de Ensino Superior 
depois que saiu do MP ? 

Priscila: Pois é, saíram muitos concursos, mas eu não fiz. A fotografia acabou 
tomando conta das minhas vontades também.  Já fiz cursos, comprei lentes, 
máquinas, não sei, não consigo mais largar a fotografia. E a fotografia também acabou 
tomando conta de mim na reta final do mestrado. 

Pesquisador: Mas você acha que não dá para juntar as duas coisas? Imagens, fotos, 
comunicação e Educação Ambiental? 

Priscila: Sim, seria ótimo, mas eu teria que me especializar em fotografia, porque sai 
crua do mestrado, só EA, Educação... 

Pesquisador: Você  ficou frustrada de alguma forma com a sua dissertação? 

Priscila: Não, mas não sei se meu trabalho foi uma grande contribuição para EA. 
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Pesquisador: Se você chegar para um grupo de professores da rede pública com 
essas entrevistas você acha que não terá nenhum impacto? 

Priscila: Sim terá, mas aí o mérito é dos professores entrevistados, não meu. 

Pesquisador: Mas a entrevista é uma interação, é uma construção.  

Priscila: É, não sei, ainda não caiu a minha ficha. Acho que o ciclo não fechou. Queria 
minhas entrevistas publicadas. Mas não me arrependo de nada. No fundo essa 
entrevista nossa está servindo um pouco como uma terapia. Estou organizando meus 
pensamentos. 

Pesquisador: Se você não tivesse feito mestrado ainda, faria em outro lugar que não o 
IFRJ? 

Priscila: Faria na FFP – UERJ, em São Gonçalo, aonde me formei. São os professores 
que me deram aula na graduação. O viés lá é Ciências e Sociedade, tem uma veia 
bem crítica. Conheço algumas pessoas que estão fazendo mestrado lá. Lá é Mestrado 
Acadêmico. 

Pesquisador: Faz diferença para você ter feito MP e não MA?  

Priscila: Não, se tivesse feito MA teria dado na mesma.  

Pesquisador: E o futuro? 

Priscila: Antes um pouco de acabar o mestrado, me encantei pela fotografia. Hoje eu 
estou investindo muito nisso. Fiz cursos, comprei equipamentos, não sei se vou 
conseguir conciliar a fotografia com a Educação Ambiental. 

 


