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Epígrafe 

 

(...) a dinâmica da história não é uma força externa misteriosa qualquer e sim 

uma intervenção de uma enorme multiplicidade de seres humanos no processo 

histórico real, na linha da ‘manutenção e/ou mudança’ (...) de uma dada 

concepção de mundo que, por conseguinte, atrasará ou apressará a chegada de 

uma mudança social significativa (MÉSZÁROS, 2008, p. 50) 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 MÉSZÁROS, I. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. 
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RESUMO 
Da observação da diversidade de ações carregadas de diferentes ideologias que vêm 
sendo desenvolvidas como educação ambiental (EA) no ambiente escolar, o que inclui 
ações oferecidas por instituições externas ao contexto educacional, pertencentes aos 
setores privados de grande relevância econômica no Brasil, emergiu a necessidade de 
análise dos objetivos e consequências das mesmas, sob as óticas da transformação - ou 
da manutenção - do modelo societário vigente. Assim, o objetivo de investigação e 
análise nesta dissertação foi a forma como se dá a inserção da Associação Brasileira do 
Agronegócio (ABAG) nas escolas públicas dos municípios de Dumont, Pradópolis, 
Jaboticabal e Rincão, por meio do Programa “Agronegócio na Escola” e de uma 
parceria daquela associação com uma usina sucroalcooleira que oferece visitas ao seu 
Centro de Educação Ambiental (CEA), aos escolares. Para a coleta de informações, 
foram realizadas visitas ao CEA, aplicados questionários e realizadas entrevistas com 
professores, secretários municipais de educação e/ou representantes das Secretarias 
Municipais de Educação (SMEs) daqueles municípios, bem como com uma 
representante da ABAG de Ribeirão Preto, objetivando compreender como as ações que 
vêm sendo desenvolvidas mediante parcerias entre tais instituições interferem no 
trabalho docente e na educação pública, especialmente na EA e na sua inserção - sob 
uma dada perspectiva - no contexto escolar. O referencial teórico-metodológico adotado 
foi o Materialismo Histórico-Dialético, ainda com apoio na triangulação de dados e na 
análise de conteúdo, visando apresentar com maior clareza os resultados das análises 
realizadas. Ficou constatado que a inserção de instituições externas - de tamanha 
relevância econômica e cultural na região amostrada - nas escolas públicas interfere no 
trabalho docente e no desenvolvimento de uma educação humanizadora para os 
estudantes, permitindo que a escola difunda ideologias dos setores sociais (como o 
agronegócio), em detrimento de outras concepções que, segundo se entende, 
possibilitariam a emancipação dos sujeitos e a apropriação de concepções críticas sobre 
a realidade socioambiental. Dessa forma, as ações desenvolvidas pela empresa 
culminam na privatização da educação pública, ainda que no âmbito ideológico, diante 
do que se defende a necessidade de um posicionamento político comprometido, a ser 
assumido pelos responsáveis pelas instâncias públicas de educação (como as SMEs), 
isentando as escolas públicas da relação público-privado e oferecendo uma formação 
pública de qualidade, inicial e continuada, em EA, pautada em uma perspectiva crítica e 
transformadora, contribuindo para o trabalho docente sólido e a práxis coerente com a 
busca de uma transformação social. 
 
Palavras-chaves: Educação Ambiental Crítica. Responsabilidade socioambiental. 
Escola pública. Agronegócio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ABSTRACT  
From observing the diversity of actions charged with different ideologies that have been 
developed as environmental education (Educação Ambiental – EA) at school 
environment, which includes actions offered by institutions outside the educational 
context, belonging to the private sectors of great economic relevance in Brazil, emerged 
the need to evaluate the goals and consequences of such, under the optical of the 
transformation – or maintenance – of the current corporate model. Thus, our 
investigative and analytical goal in this dissertation was to get to know how is the 
insertion, in public schools from the cities of Dumont, Pradópolis, Jaboticabal e Rincão, 
of the Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG (Brazilian Association of 
Agribusiness), through its program “Agronegócio na Escola (Agribusiness at school)” 
and the partnership of a sugarcane factory with the association, who offers visits to its 
Center of Environmental Education (Centro de Educação Ambiental – CEA), to the 
students. To collect information, we made visits to the CEA, conducted surveys and 
interviewed teachers, municipal secretaries and/or representatives of the City Boards of 
Education (Secretarias Municipais de Educação – SMEs) of said cities, as well as a 
representative of ABAG of Ribeirão Preto, aiming to comprehend how the actions that 
have been developed in partnership between those two institutions interfere in the work 
of teachers and public education, specially EA and its insertion – under a given 
perspective – in the school context. We adopted as a theoretical-methodological 
reference the Materialism Historical-Dialectical, supported, still, by the triangulation 
and categorization of the data obtained to present more clearly our analysis. We found 
that the insertion of outside institutions – of such economic and cultural relevance in the 
area sampled – in the public schools, interferes in the work of teachers and in the 
development of a humanizing education to the students, allowing that the school 
diffuses ideologies of the social sectors (e.g. the agribusiness), over other conceptions 
that, according to our understanding, enable the emancipation of the subjects and the 
appropriation of critical conceptions on socioenvironmental reality. This way, the 
actions developed by the company culminate to the privatization of the public 
education, even if in an ideological extent, whereupon it defends the need to a 
committed political stand, made by those responsible for the institutions of public 
education (such as the SMEs), would exempt the public schools from the public-private 
relation and would offer a quality public education, initial and ongoing, in EA, guided 
in a critical and emancipatory perspective, contributing to a solid work of teachers and 
the consistent practice with the search of a social transformation. 
 
Key-words: Critical Environmental Education. Socioenvironmental responsability. 
Public School. Agribusiness.  
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Uma trajetória de formação e muitos questionamentos 

 

 Acredito que a inquietação seja a grande, se não a principal, força propulsora 

para que alguém realize um estudo em busca de respostas que satisfaçam seus 

questionamentos. Não nego que o “academicismo” esteja presente e seja, muitas vezes, 

também determinante. Aliás, ao remeter-me à reflexão sobre este, faço referência a uma 

roupagem que reveste muitos dos estudos e práticas no meio acadêmico e que pode ser 

resultado apenas da busca por um título - como o de mestre, por exemplo – assim como 

pode ter o seu foco voltado apenas para uma futura e provável recompensa econômica 

ou reconhecimento profissional. Vale destacarmos, no entanto, que este “academicismo” 

está associado à lógica utilitarista e mercantilista atualmente existente no universo 

acadêmico, ainda que, no Brasil, este já tenha se iniciado no período da ditadura militar, 

quando o governo buscava controlar e direcionar as pesquisas acadêmicas, 

supostamente visando ao desenvolvimento do país. Esta lógica defende o produtivismo, 

ou seja, os aspectos quantitativos relativos aos trabalhos acadêmicos em detrimento dos 

qualitativos, exigindo um grande número de publicações, ao invés de possibilitar o 

comprometimento profissional com pesquisas relevantes para a academia e sociedade.  

Ainda assim, como educadora e pesquisadora, considero que o “academicismo” 

não pode ser o motivo principal para que se opte pela condução de um trabalho 

científico na área de educação ou em qualquer outra, para o que não se pode prescindir 

de dedicação intelectual, de ética e de comprometimento político. Como elucida Vieira 

(2008), ao apresentar uma reflexão acerca do trabalho docente: 
 

A formação política é um constante desafio para os professores e deve 
ser pautada em valores sociais do paradigma humanista, da produção 
do conhecimento e da produção da cultura, e não centrados na 
recompensa econômica. Nesse contexto, como produzir intelectuais 
que acima de tudo tenham compreensão histórica do mundo em que 
vivem da cultura em que estão inseridos, com uma política de 
formação que prioriza aspectos desvinculados de tais valores? 
(VIEIRA, 2008, p. 161). 

 

Nesse sentido, é a partir da inquietação trazida pelo pesquisador que este 

consegue aprofundar sua imersão em um processo de busca pelo conhecimento sobre 

determinado tema, o que, ao mesmo tempo em que lhe possibilita obter algumas 

respostas, desperta outros tantos questionamentos, assim conduzindo-o a novas 

reflexões e impedindo-o de desistir da busca por outras revelações. Estes 
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questionamentos são, portanto, os estímulos que o levam a prosseguir na sua 

investigação, oportunizando que esta venha a resultar em contribuições para a 

transformação da sociedade e, direta ou indiretamente, do campo educacional, portanto, 

não se enquadrando no “academicismo” que só considera os interesses pessoais. 

Posso dizer que o envolvimento em um processo responsável de investigação foi 

o que aconteceu comigo, enquanto pessoa inquieta e persistente na busca de respostas 

para os meus questionamentos. Penso que, embora o processo educativo esteja sempre 

presente na vida das pessoas, são poucas as que se atentam para este fato quando 

“finalizam” os seus estudos, seja qual for o seu grau de formação. Apesar da crença e da 

grande esperança - ao mesmo tempo romântica – depositada na educação, ainda não são 

muitos os que optam por realmente lutar por ela, pela sua melhoria, na busca da 

emancipação dos sujeitos. Talvez sejam poucos os que conseguem se encantar com as 

possibilidades que a educação oferece às pessoas; que conseguem avaliar e se indignar 

diante das condições, muitas vezes, precárias e limitantes oferecidas aos professores e 

seus estudantes; que conseguem se inquietar diante dessa realidade, a ponto de decidir 

que precisam se dedicar à busca pelas mudanças necessárias. No entanto, posso dizer 

que eu senti tudo isso!  

Ainda na graduação - para não falar de muito tempo atrás – envolvi-me em 

trabalhos, ações e projetos em que a temática educativa estava em foco. Foram 

voluntariados, projetos de renome na Universidade e, antes de tudo, muitas reflexões, 

diálogos e trocas de experiências. Eu percebia a necessidade de me envolver com as 

pessoas e com o meio em que estas viviam. 

 Durante a formação no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, percebi a 

possibilidade de as pessoas que se interessavam pelo meio, e também pela educação, se 

unirem em um campo do conhecimento, fosse por meio de algum projeto ou 

simplesmente em uma atividade coletiva, mas como eu ainda estava tentado entender o 

que era “tudo aquilo” e como poderia participar, não sabia exatamente em que ou como 

eu poderia me envolver. Na ocasião, estando em contato com a Educação Ambiental - 

inicialmente por meio de uma disciplina - percebi que o que era discutido não me 

bastava e então busquei por algo mais, me dedicando a desenvolver algumas oficinas, 

para o que precisei ler e procurar entender mais sobre o tema.  

Foi quando ao participar, ainda como estudante de graduação, do Programa 

Núcleo de Ensino, tive a oportunidade não só de me envolver nas atividades realizadas, 

mas de tentar aprofundar um pouco mais os meus conhecimentos sobre a Educação 
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Ambiental. A partir daquele momento eu pude entender que “tudo aquilo” que me 

interessava - e que tinha me inquietado tanto durante a disciplina que eu cursara - estava 

dentro de um universo maior e que eu teria que buscar, portanto, uma forma de alcançar 

a satisfação dos meus questionamentos, do meu futuro como profissional da educação 

que logo me tornaria. 

Obtive então, por meio de uma boa orientação e de muitas leituras, de realização 

de atividades práticas e em constante contato com outros alunos e professores (da rede 

básica de ensino e da Universidade), algumas respostas relativamente tranquilizadoras, 

embora viessem sempre acompanhadas de outros tantos questionamentos, ainda mais 

intrigantes. Foi com essa ansiedade e essa vontade de obter novas respostas que 

pudessem me levar a um real entendimento e, quem sabe, a ações efetivas que me 

trouxessem satisfação pessoal e profissional, portanto, que finalizei a graduação e me 

propus a dar continuidade à minha busca, ingressando na Pós Graduação.  

 O fato de ter frequentado, ainda durante a graduação, um curso mais voltado 

para a gestão ambiental e de ter estagiado em uma empresa que trabalhava diretamente 

com a área ambiental, envolvendo parcial e paralelamente a Educação Ambiental, 

questionei-me, depois de ter feito muitas leituras próprias do campo: de que Educação 

Ambiental estavam falando? Quais os motivos, explícitos ou não, que levavam as 

empresas a realizarem atividades que consideravam como Educação Ambiental?  

Estes, juntamente com os meus questionamentos anteriores, resultaram em novas 

inquietações que foram determinantes para a orientação do rumo a ser tomado pelos 

meus estudos e pela pesquisa de mestrado. Do aprofundamento das minhas leituras e do 

meu contato com atuantes na área - inclusive do GPEA, Grupo de Pesquisa em 

Educação Ambiental, do qual participo - emergiu a minha vontade de atuar como 

docente e, de alguma forma, agir no sentido de possibilitar aos meus colegas de 

profissão um maior respaldo teórico sobre a Educação Ambiental.  

Diante disso questionei-me, ainda mais, sobre se a inserção no espaço escolar, de 

instituições externas a este – por meios de projetos e programas - poderia realmente se 

configurar como uma contribuição ou se seria, na verdade, uma “agressão” (no seu 

sentido simbólico) ao professor e aos estudantes.  

Repensei sobre as dificuldades e desigualdades presentes na escola pública, bem 

como sobre a formação inicial dos professores, aparentemente limitada em Educação 

Ambiental. Então, questionei-me como isso era possível se, afinal, todos vêm na 

educação uma possibilidade de “salvação”. Como negligenciar a Educação Ambiental, 
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se constantemente nos deparamos com tantos prejuízos causados ao ambiente, apesar de 

serem tantas as cobranças voltadas para a mudança de atitudes para com o meio e se, 

neste sentido, para muitos a educação parece ser realmente a “salvação”? Tive que 

admitir, assim, que não é sem propósito que tantas instituições (privadas e públicas) têm 

chegado até às escolas para oferecer-lhes suas “contribuições”. Perguntei-me, então, 

afinal: contribuir com o que e para que? Ainda, como o professor lida com as tantas 

adversidades cotidianas presentes na escola e enxerga – ou não – possibilidades de 

solução ou melhoria das mesmas? Como evidenciar que, para isso, é preciso questionar, 

refletir, conhecer o passado para poder compreender o presente e considerar que este 

orientará os nossos caminhos futuros? Como ou o que fazer para que as ações do 

presente assumam sentido, principalmente quando estão relacionadas ao meio 

ambiente? 

O ingresso no mestrado me possibilitou ir além dessas questões e, 

consequentemente, estimulou-me a tentar buscar, pelo menos, algumas respostas, o que 

resultou no delineamento desta pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao adentrarmos o universo da educação, especialmente a partir da escola 

pública, interessa-nos compreender como, ao longo da histórica da sociedade, este 

espaço se configurou. Enguita (1989) afirma que a escola não surge sem propósito e, 

ainda que alguns apontamentos históricos sejam, por nós, indicados neste estudo, 

destacamos que nossa intenção não está em reduzir apenas a estes o papel da instituição 

escolar. Temos, ao invés disso, a intenção de elucidar aspectos - por vezes esquecidos 

atualmente - que, historicamente, apresentam-se de grande importância e significado 

para compreendermos e transformarmos a educação contemporânea, o que inclui, 

necessariamente, a Educação Ambiental. 

 Realizar um recuo histórico na abordagem de um tema – como a escola pública 

– demanda traçarmos objetivos no sentido de qual caminho seguir e aonde queremos ou 

podemos chegar, já que corremos o risco de tal percurso poder mostrar-se praticamente 

interminável. Neste estudo, consideramos relevante apresentarmos sucintamente e sem 

rigorosidade cronológica, como certas determinações de instâncias externas à escola 

(economia, política e cultura) que, por vezes, configuraram-na estrutural e 

ideologicamente. 

Dessa forma, antes mesmo de nos atentarmos ao surgimento do mercantilismo e, 

consequentemente, do modo capitalista de produção, já podemos apontar algumas 

reflexões acerca dos sistemas escolares. Nos impérios, por exemplo, indícios de 

escolarização já eram anunciados, pois se buscava o domínio da escrita e leitura para a 

manutenção da burocracia imperial. A religião e suas lutas também foram decisivas na 

instituição de escolas. Um exemplo disso se reforça ao considerarmos os primórdios da 

educação religiosa, no protestantismo ou mesmo no ensino jesuíta, já que para esta 

última era preciso conhecer a fundo as escritas sagradas, o que demandava saber lê-las.  

 Essa retomada poderia ser feita de forma muito mais detalhada, mas fugiria do 

objetivo deste ensaio. Assim, não nos atentaremos a fazer uma retomada histórica do 

surgimento da escola em todas as sociedades, mas sim em relacionar as ideologias que 

permearam o surgimento e a manutenção das instituições escolares com o advento do 

novo modo de produção, as quais perduram em nosso sistema educacional atual. 

 Destarte, em meio ao inexorável processo de transformação econômico, a 

população se viu rendida às mudanças sociais e à relação de trabalho, porém, parte dela 

não aceitava tais condições ou simplesmente não se enquadrava nos princípios exigidos 
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pelo capital e, portanto, se tornou marginalizada. Evidenciou-se, então, a necessidade de 

uma transformação não somente econômica e política, mas também cultural. Algumas 

das “armas” necessárias para que fosse realizada tal transformação já estavam ao 

alcance dos detentores do poder organizacional da sociedade e este era o caso da 

religião, como já apontado.  

Um exemplo disso pode ser analisado nas obras de um dos grandes símbolos do 

liberalismo moderno do século XIX, John Locke, como evidenciado por Mészáros 

(2008): 
 
Os filhos das pessoas trabalhadoras são um corriqueiro fardo para a 
paróquia, e normalmente são mantidas na ociosidade, de forma que 
também se perde o que produziriam para a população até eles 
completarem doze ou catorze anos de idade. Para esse problema, a 
solução mais eficaz que somos capazes de conceber, e que, portanto 
humildemente propomos, é a de que, na acima mencionada lei a ser 
decretada2, seja determinado, além disso, que se criem escolas 
profissionalizantes em todas as paróquias, as quais os filhos de todos, 
na medida das necessidades da paróquia, entre quatro e treze anos de 
idade ... devem ser obrigados a frequentar (JOHN LOCKE3, 1876, p. 
383 apud MÉSZÁROS, 2008, p. 42).  

 
Evidencia-se, neste trecho, uma maior preocupação com a obtenção de lucros 

com o trabalho realizado pelos filhos dos trabalhadores - ainda que para tal fossem 

criadas “escolas profissionalizantes” dentro das paróquias - do que com a formação dos 

indivíduos com idades que remetiam à infância. Já se mostrava manifesta a união dos 

preceitos da Igreja com os dos dirigentes do Estado, embora para isso se utilizasse como 

justificativa o lado piedoso das ações paroquiais. 

O próprio exército4, como o serviço militar, foi outra importante “ferramenta-

meio” nessa busca de doutrinação social. No entanto, servir ao exército cabia apenas aos 

homens de uma determinada idade, em países que assumiam essa prática como 

obrigatória. Como, então, abarcar nessa nova ordem social homens e mulheres que 

ainda não possuíam grande força física ou autonomia legal? Como tratar essas crianças 

                                                 
2 A lei se refere às mudanças brutais propostas por John Locke às já decretadas leis hediondas de 
Henrique VIII e Eduardo VI que previam o corte de “metade da orelha” dos criminosos reincidentes; o 
iluminista sugere o corte de ambas as orelhas, ainda nos réus primários. 
3 John Locke. Memorandum on the reformo f the poor law. In: MESZÁROS, I. Educação para Além do 
Capital. 2ª ed. São Paulo: Boitempo. 2008. p. 42. 
4 Para Enguita (1989, p. 30) “Não há nada tão parecido com a estupidez e com a falta de interesse da 
atividade fabril quanto a militar a que são submetidos milhões de jovens varões nos países com serviço 
militar obrigatório. Depois de tal experiência, o mais embrutecedor dos trabalhos pode ser visto como 
urna liberação”. 
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que pouco haviam vivenciado as bonanças da sociedade em tempos anteriores ao 

capitalismo, e que não haviam percebido as consequências das transformações do modo 

de vida?  

Por mais inserida no novo modo de produção que as famílias já estivessem, 

poderiam surgir retaliações ao processo de trabalho vigente, em decorrência do que os 

próprios pais já haviam vivenciado anteriormente. Devemos lembrar, também, que 

muitas famílias não podiam cuidar de suas crianças devido às inúmeras horas de 

expediente a serem cumpridas e, assim, nas ruas ou em abrigos havia várias crianças 

abandonadas e órfãs. Qual instituição poderia remediar tantas transformações e 

divergências, além de emoldurar as crianças para se enquadrarem ao novo sistema 

produtivo, senão as escolas? 

 Os sistemas escolares passaram, portanto, a agregar as crianças com o intuito de 

educá-las para o trabalho sob os moldes capitalistas: era a escola fazendo o papel de 

sociabilidade para o trabalho.  

Faziam isso através da inclusão destas crianças no sistema social vigente, 

acostumando-as às relações sociais e, consequentemente, às relações de poder e, para 

isso, não lhes era necessário deixar os próprios abrigos onde viviam, pois estas mesmas 

instituições eram as “fábricas” da nova mão de obra barata. 

Este processo se evidencia ao interpretarmos que tal doutrinação objetivava 

ensinar papéis adultos às crianças, assim corroborando a conduta que futuramente lhes 

seria necessária. Dessa forma, desde ainda pequenos, se enquadrariam naqueles moldes 

sociais, fosse já para trabalharem na idade infantil, fosse para perpetuarem a 

permanência da ordem vigente, quando se tornassem trabalhadores adultos. Como 

expressa Mészáros (2008): 
 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, 
serviu – no seu todo – ao propósito não só de fornecer os 
conhecimentos e o pessoal necessário à máquina produtiva em 
expansão do sistema do capital, como também gerar e transmitir um 
quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 
pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja pela 
forma “internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente 
“educados” e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e uma 
subordinação hierárquica e implacavelmente imposta (MÉSZÁROS, 
2008, p. 35). 
 

 Além da obrigação à “escolarização” que objetivava preparar as crianças ao 

possível trabalho nas indústrias, haviam muitas delas que dedicavam horas diárias ao 
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trabalho braçal nos orfanatos, diante de um discurso de que com o estudo e o respeito às 

normas sociais oferecidos pela escola, conseguiriam um bom trabalho. Mais do que 

isso, tal discurso se apoiava não só na transmissão de técnicas que serviriam ao 

trabalho, mas na de valores: educava-se moralmente. Nos dias de hoje, nos deparamos 

com o mesmo discurso vazio sobre a prosperidade propiciada pelos estudos, baseado 

numa meritocracia individual. No entanto, se não retomarmos historicamente o caminho 

percorrido pela sociedade, inclusive com suas diferenças relativas a oportunidades e 

poderes, pouco contribuiremos para que os estudantes compreendam a relevância da 

educação para o processo de transformação da sociedade, incluindo-se como integrantes 

fundamentais nesse processo.  

Atualmente, vemos na escola a transmissão de valores como uma obrigação no 

processo de busca pelo cumprimento do papel social da instituição. É preciso refletir 

sobre quais eram os valores enraizados e que encabeçavam a sociedade naquela época 

em que alguns relutavam diante do novo “modelo de vida” e que outros – uma minoria 

com maior força – viam naquele a possibilidade de desenvolvimento econômico, 

político e social. Podemos ir além e considerar o discurso contemporâneo - e frequente 

entre pessoas, dentro e fora da escola – sobre a falta de valores dos cidadãos, 

especialmente das crianças e jovens. No entanto, surge o questionamento: deparamo-

nos, realmente, em pleno século XXI, com a falta de valores? Ou a questão é que nos 

vemos diante de uma infinidade de valores, muitas vezes distorcidos e intencionais? 

Talvez, a primeira resposta a estas perguntas resida no fato de que tais valores baseiam-

se em pressupostos repletos de propósitos. 

 Ainda realizando um recuo histórico, temos que a escola também foi utilizada 

como o meio idôneo para a perpetuação do discurso liberal. Na França, por exemplo, 

com a Revolução Francesa (1789) e a proclamação dos seus princípios de liberdade, 

igualdade e fraternidade, a instrução pública contribuiu para a instituição do objetivo 

velado, existente no discurso liberal de construção de uma escola pública e laica, que 

almejava a liberdade do cidadão e a construção dos valores já mencionados. Apesar do 

impactante significado que esta conquista trouxe à nova classe dominante e à 

organização da sociedade, o sucesso daquele dito francês possibilitou ao homem ver-se, 

perante a sociedade, como livre para fazer suas escolhas, como se as oportunidades 

estivessem entregues a todos de forma igualitária, não apenas em seu sentido formal. 

Com efeito, a conquista das escolas para as classes menos favorecidas da época trouxe 

benefícios reais à população, mas também uma forma de doutrinação e manutenção 
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hegemônica – mesmo que estes preceitos hegemônicos proferidos à sociedade 

estivessem, a partir daquele momento, sob o designo de outros agentes sociais (SILVA, 

2007): 

(...) é na direção de uma ordem liberal que a escola deverá ser 
organizada. Um novo homem deverá ser formado sob as virtudes do 
caráter, da honra, da coragem, do altruísmo e da disposição pelo 
trabalho. O século XIX é marcado pelo triunfo da doutrina liberal sob 
a profecia do regime da liberdade política, econômica e individual 
como condição necessária para a prosperidade de todos” (SILVA, 
2007, p. 26). 
 

 Nos Estados Unidos, a escola também serviu aos preceitos do capital em seus 

primórdios. A chegada de imigrantes ao país reforçou ainda mais a necessidade de 

utilização da escola para doutriná-los a aceitar ou se adaptar à nova ordem econômica. 

Os ensinamentos estavam pautados na pontualidade, regularidade e no conhecimento 

restrito àquilo que era exigido à sua ocupação. Ensinar a importância do horário, da 

frequência e do silêncio na escola facilitaria que o futuro operário agisse da mesma 

forma em seu trabalho, o que representava os elementos cruciais para o bom andamento 

da produção dentro das indústrias. Isto fica explícito no trecho em que Enguita (1989) 

expõe a condição do negro imigrante: 

 
A população negra emancipada, que reunia a dupla condição de ser 
proletariado potencial e pertencer a uma raça considerada inferior, deu 
a alguns reformadores escolares a oportunidade de pôr em prática suas 
ideias sobre a formação para o trabalho industrial sem ter que 
conservar a incômoda roupagem da educação para urna sociedade 
livre e democrática. Arrancados há não muito tempo de urna 
economia de subsistência e apenas habituados, a maioria, ao trabalho 
mais regular das plantações de algodão ou as funções domésticas 
servis (...) (ENGUITA, 1989, p. 123). 

 

 A virada do século XIX para o XX foi bastante significativa com relação às 

transformações do pensamento sobre o trabalho baseado na mão de obra assalariada 

dentro das fábricas e se consolidou com as ideias de Frederick W. Taylor. Este 

engenheiro mecânico norte-americano desenvolveu seus estudos controlando o tempo 

de permanência e os movimentos dos funcionários, ausentando-os da participação em 

todas e quaisquer instâncias dentro das empresas que não fosse para a realização 

específica de seu trabalho (entendido aqui como realização de uma técnica dentro do 

processo produtivo total). Em seu livro, Taylor afirma: 
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Um dos primeiros requisitos para que um homem seja apto a lidar com 
o ferro fundido como ocupação regular é que ele seja tão estúpido e 
fleumático que mais se assemelhe, no seu quadro mental, a um boi. 
[...] O operário que é mais adequado para o carregamento de lingotes e 
incapaz de entender a real ciência que regula a execução desse 
trabalho. Ele é tão estúpido, que a palavra “percentagem” não tem 
qualquer significado para ele (TAYLOR, 1947, p. 29 apud 
MÉSZÁROS, 2008, p. 71)5. 

 

 Assim como ocorrido em outros momentos da história, a adoção desse novo 

paradigma condicionou o que cada trabalhador fabril deveria saber, ou seja, apenas a 

operacionalização mecânica e uma aceitação ideológica, refletindo consequências 

diretamente na educação: 

 
[...] a taylorização do trabalho educacional institucionalizado foi 
apontada como um dos principais elementos – senão o principal – de 
absoluta ausência da participação de professores e alunos dos 
processos decisórios acerca do que e como se ensina, constituindo 
uma cultura de transmissão de conhecimentos e de cuidados 
assistenciais com as gerações custodiadas. Saliente-se que as análises 
realizadas sobre o currículo oculto têm apontado que o que as escolas 
vêm ensinando, historicamente, são habilidades relacionadas à 
obediência e submissão à autoridade (MARTINS, 2002, p. 73 apud 
GALVANIN, 2005, p. 3). 

 

O fordismo, introduzido na produção industrial por Henry Ford, especialmente 

após a crise de 1929, muito se assemelhava ao taylorismo, especialmente no que se 

referia à redução dos trabalhadores fabris a simples operadores, pontuais e responsáveis 

apenas por uma dada função e que, portanto, não deveriam ter participação alguma no 

processo de pensar sobre o seu trabalho. A diferença entre o taylorismo e o fordismo foi 

que, neste último, houve a introdução de uma esteira no processo industrial, enquanto o 

modo de trabalho dos operários pouco se alterou.  

Trazendo as influências de mais esse procedimento incluído no mundo do 

trabalho para a educação, percebemos terem sido poucas as alterações em relação às que 

o taylorismo já havia trazido. A lógica de produção era a mesma: especificidade baseada 

na técnica, portanto, pouco se devia pensar e entender a complexidade do todo que é 

(deve ser) ensinado na escola. Foi o momento de inserção da pedagogia tecnicista 

(SAVIANI, 2012, p. 11) no contexto educacional, ou seja, “a pedagogia que advoga a 

                                                 
5 TAYLOR, F. W. Scientificmanagemente. Nova York, Harpew & Row, 1947, p. 29. In: MÉSZÁROS, I. 
Educação para Além do Capital. 2ª ed. São Paulo: Boitempo. 2008. p. 71. 
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reordenação do processo educativo de maneira a torna-lo objetivo e operacional [...] 

semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril”. Preparavam-se os sujeitos desde a escola, 

portanto, para a operação das máquinas e esteiras de produção. O mesmo autor ainda 

explicita de forma mais detalhada: 
 
[...] na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a 
organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno a 
posição secundária, relegados que são à condição de executores de um 
processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam 
a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, 
imparciais. A organização do processo converte-se na garantia da 
eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e 
maximizando os efeitos de sua intervenção. [...] na pedagogia 
tecnicista dir-se-ia que é o processo que define o que professores e 
alunos devem fazer e, assim também, quando e como farão 
(SAVIANI, 2012, p. 12). 
  

Uma atenção especial deve ser dada a esse momento da educação em nossa 

sociedade. Percebemos que, atrelada aos procedimentos do modo de produção daquele 

tempo, a educação sofreu influencias determinantes que culminaram em transformações 

no modo como esta passou a ser enxergada e também, praticada. Veremos ainda, no 

decorrer deste breve resgate histórico, que outras modificações na economia e nos 

métodos de trabalho fabris continuaram interferindo na educação. Saviani (2013) nos 

apresenta, por exemplo, como as raízes tecnicistas não foram extintas, determinando 

substancialmente o trabalho docente e o processo educativo. 

A partir da década de 1970 começamos a ver uma mudança, vinda do Japão. Os 

estudos realizados naquele país sobre uma nova concepção de gestão atribuiu novas 

características aos quesitos necessários para um bom desempenho empresarial e, 

portanto, novas exigências com relação à mão de obra. Os princípios toyotistas 

ganharam força no contexto capitalista brasileiro em 1990 e trouxeram as novas 

tecnologias da microeletrônica e a noção “qualidade total”, caracterizada pela 

eliminação de quaisquer desperdícios na produção com fluxo contínuo, assim evitando 

os estoques. Dessa forma foi retomada a necessidade de se apregoar o envolvimento 

operário no processo de produção e, consequentemente, “uma nova subordinação 

formal-intelectual do trabalho ao capital” (ALVES, 2000, p. 5). 

Essas transformações nos setores econômico e produtivo alteram, diretamente ou 

pelo menos de maneira relevante, o sistema educacional global. A geração de lucros e, 

portanto, os financiamentos e investimentos são regidos por grandes corporações (como 
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FMI, Banco Mundial, CEPAL), que também delineiam as políticas educacionais e, 

portanto, não foi sem propósito que modificações ocorreram no ensino escolar, a partir 

das mudanças nos sistemas de produção.  

Com a chegada do toyotismo passou a ser necessário entender - de forma mais 

integrada, entre os colaboradores (funcionários) - a dinâmica de produção. Assim, os 

diferentes profissionais precisariam trabalhar em conjunto na busca de solução para um 

mesmo problema e, portanto, deveriam discutir de forma coletiva como desenvolverem 

melhor suas técnicas no trabalho - ainda que posteriormente cada um se voltasse para a 

sua atuação específica na produção - visando, em última instância, à intensificação do 

processo produtivo.  

O ensino precisou, portanto, se modificar pontualmente. Se antes o processo 

educativo prezava exclusivamente pelo “fazer”, ou seja, pela técnica – o ensino 

tecnicista, muito bem explicitado por Saviani (2013) – naquele momento toyotista de 

produção, o importante era a busca pela resolução de problemas. Isto não configurou 

uma transformação prática, muito menos da concepção sobre o trabalho, por parte dos 

agentes educacionais, mas colocou a necessidade do “aprender a fazer”, isto é, de pensar 

sobre a técnica - ainda na escola - por meio da resolução de problemas, para que fosse 

possível aprender sobre como continuar realizando o trabalho (que continuava sendo 

alienado), quando eventualmente surgissem problemas na produção, ou seja, se 

configurando como uma “busca de saídas” para os mesmos.  

Percebemos, então, a manutenção da lógica de produção atendendo aos mesmos 

interesses finais, por meios diferentes, sem que houvesse alteração de um processo que 

já se caracterizava pela competitividade e pela busca de lucratividade máxima.   

Em decorrência da forma como historicamente se desenvolveu a relação do 

trabalho em nossa sociedade, podemos buscar compreende-la no surgimento da escola e 

das intenções que permearam as práticas pedagógicas, desde o primórdio da instrução 

pública até os dias de hoje. Tal movimento se mostra importante para discutirmos sobre 

o papel da educação entendido por Mészáros (2008), também defendido por nós neste 

trabalho: 
 
[...] Portanto, o papel da educação é soberano, tanto para elaboração 
de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições 
objetivas de reprodução, como para a automudança consciente dos 
indivíduos chamados a concretizar a criação de uma ordem social 
metabólica radicalmente diferente. É isso que se quer dizer com a 
concebida “sociedade de produtores livremente associados”. Portanto, 
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não é surpreendente que na concepção marxista a “efetiva 
transcendência da autoalienação do trabalho” seja caracterizada 
como uma tarefa inevitavelmente educacional (MÉSZÁROS, 2008, p. 
65). 

 

 Consideramos, ainda, que essa reflexão inicial sobre o trabalho, suas concepções 

e o papel desempenhado pela escola e pela educação na manutenção ou transformação 

de nossa sociedade podem contribuir para elucidar as ideologias hoje existentes nas 

ações que chegam à escola, especialmente a partir de instituições privadas ou de 

instituições que encabeçam setores produtivos de grande importância econômica ao 

nosso país.  

As transformações político-econômicas ocorridas no Estado possibilitaram que 

empreendedores enxergassem, na escola pública, o espaço no qual poderiam se inserir, 

por meio de projetos baseados na ação participativa de todos “em prol da educação”. 

Esse posicionamento participativo - e ideológico, ainda que camuflado por uma 

neutralidade solidária – foi intensificado pelas exigências do mercado interno e externo, 

culminando no que atualmente denominamos de Terceira Via. Segundo NEVES (2013), 

este conceito: 

 
[...] fundamenta-se na junção de princípios do neoliberalismo com 
princípios da social-democracia, conciliando – o inconciliável, na 
prática – mercado e justiça social para o desenvolvimento de um 
capitalismo de face humana que prioriza a inclusão dos discriminados 
culturalmente, a iniciativa individual ou grupista na resolução dos 
grandes problemas sociais e a expansão do poder aquisitivo dos 
miseráveis como estratégias de legitimação social (NEVES, 2013, p. 
4)6.   

 

A pauta ambiental (ou ecológica) se apresenta, nesse contexto, como um forte e 

propício caminho para a inserção dessas ações nas escolas. Loureiro e Lima (2012) nos 

colocam: 
 
Setores do empresariado no Brasil, a partir da segunda metade da 
década de 1990, tiveram na EA associada à promoção da 
sustentabilidade, com um forte vetor escolar e outro na criação de 
espaços DE ATUAÇÃO FORA DA ESCOLA que afirmam o diálogo e 
o consenso e negam os conflitos estruturais, uma das estratégias de 
educação política. Essa estratégia foi identificada na esfera federal por 
intermédio da ação do Instituto Ethos e do Instituto Ecoar para 

                                                 
6 O trecho supracitado integra o trabalho desenvolvido para a 36ª Reunião Nacional da ANPEd, de autoria 
de Lúcia Maria Wanderley Neves. A autora evidencia que “As ideias aqui apresentadas foram 
desenvolvidas a partir dos estudos realizados pelo Coletivo de Estudos de Política Educacional desde 
2000”. 
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Cidadania, na adesão dos empresários ao ideário da responsabilidade 
social e na direção da Política Nacional de EA (PNEA) (LOUREIRO; 
LIMA, 2012, p. 293). 

  

As parcerias entre os setores públicos, a sociedade civil e os setores privados 

fazem parte do discurso - e da configuração de nossa sociedade atual - embasadas na 

preocupação e responsabilidade social, já que apenas o Estado não conseguiu assumir e 

resolver todos os problemas sociais. Essa conjuntura favorece a implantação de uma 

concepção - à população - de que se o Estado não “dá conta” de resolver aqueles 

problemas, cabe ao empresariado “ajudá-lo”, expressando-se assim o sentido 

colaborativo deste setor (NEVES, 2005).   

Cabe-nos, portanto, compreender que nossa referência ao conceito de trabalho se 

justifica, mais uma vez, ao considerarmos a abordagem sociológica da crise ambiental, 

principalmente se é sob esta ótica que as mais diversas instituições chegam ao âmbito 

escolar.  
 
[...] a abordagem sociológica da crise ambiental permite a visualização 
de outro elemento mediador dessa relação, muito menos evidente 
nesse fazer educativo: é o trabalho, juntamente com a cultura, que 
compõe o diálogo entre o plano material e o plano simbólico quanto 
aos determinantes da crise ambiental [...] Considerar a categoria 
“trabalho” como o outro elemento constitutivo e mediador da relação 
entre os humanos e a Natureza (como interface indissociada das 
relações produtivas e mercantis), possibilita que esse fazer educativo 
integre a base material da crise ambiental, pois é nela que se assenta a 
produção de riquezas e sua respectiva distribuição no tecido social, ou 
pelo contrário, sua concentração nas mãos de poucos 
(LAYRARGUES, 2006, p.74). 

 

 Mais uma vez, com base no excerto acima apresentado, se evidencia o quanto é 

essencial, ao assumirmos o papel de educadores, refletirmos primeiramente sobre o 

trabalho a partir do próprio trabalho docente e, num segundo momento, a partir das 

funções que estão postas culturalmente, como trabalho, para os futuros trabalhadores, 

atualmente estudantes. O caráter ideológico existente nesse conceito não deve ser 

menosprezado se almejamos uma formação não apenas tecnocrata dos cidadãos, mas 

uma formação intelectual que, além de proporcionar-lhes o acesso aos conhecimentos, 

conceitos, teorias e técnicas lhes ofereçam também a possibilidade de, a partir de uma 

visão crítica e emancipatória, escolherem transformar - ou reproduzir - a realidade 

social que está instaurada, ou seja, de se humanizarem enquanto sujeitos sociais. Sobre 

isso, Duarte (1998) se manifesta, dizendo: 
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O trabalho educativo é, portanto, uma atividade intencionalmente 
dirigida por fins. Daí o trabalho educativo diferenciar-se de formas 
espontâneas de educação, ocorridas em outras atividades, também 
dirigidas por fins, mas que não são os de produzir a humanidade no 
indivíduo. Quando isso ocorre, nessas atividades, trata-se de um 
resultado indireto e inintencional. Portanto, a produção no ato 
educativo é direta em dois sentidos. O primeiro e mais óbvio é o de 
que se trata de uma relação direta entre educador e educando. O 
segundo, não tão óbvio, mas também presente é o de que a educação, 
a humanização do indivíduo é o resultado mais direto do trabalho 
educativo [...] (DUARTE, 2008, p. 88). 
 

Esse argumento mostra-se ainda mais coerente se o vincularmos à própria 

escola, como aparelho de ideologia de grande força em nossa sociedade, assim 

elucidando um dos prováveis motivos pelos quais as instituições privadas ou de grande 

representação social se inseriram no âmbito escolar. Realmente, pautando-nos na 

concepção de Saviani (2005) sobre o papel da escola, por quem este é entendido como o 

espaço para “sistematização dos saberes elaborados pela cultura”, ou seja, onde se 

possibilita aos sujeitos a apropriação de um conjunto sistematizado de saberes que os 

instrumentalizam para a prática social transformadora, é importante não deixarmos 

passar desapercebido o fato de as instituições privadas se inserirem e interferirem no 

espaço escolar. A perspectiva histórico crítica - que tem como seu maior representante 

Saviani (2005), ainda que seja uma construção teórica coletiva - nos leva a conceber que 

a especificidade da educação escolar consiste em instrumentalizar os educandos para 

uma compreensão crítica da realidade no sentido de sua transformação. Nesse sentido, 

podemos afirmar que o que é próprio da escola é a garantia da transmissão – não 

mecânica, mas ativa – compreendida como apropriação, do saber elaborado pela cultura 

historicamente. 

Outro aspecto relevante para adentrarmos a problemática deste estudo diz 

respeito ao próprio conceito de “pública”, atribuído à escola. Afinal, o que queremos 

afirmar quando denominamos de pública a escola? Ainda segundo Saviani (2008), o 

significado concreto da expressão “escola pública” esteve atrelado, até o final do século 

XVII, ao sentido da escola que se organizava pelo “ensino coletivo” para, somente mais 

tarde, no século XIX, ter o significado de popular, de escola de massas, “destinada à 

educação de toda a população”. É importante destacarmos ainda uma terceira concepção 

de escola pública, trazida pelo autor: a estatal, ou seja, de responsabilidade inteiramente 

das instâncias governamentais do Estado, seja no âmbito municipal, estadual ou federal 

que, segundo ele, tem origem no século XX e prevalece até os dias de hoje. 
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A partir desses apontamentos, torna-se, portanto, incoerente aceitarmos a 

inserção de ações externas às escolas públicas, providas por instituições de caráter 

privado, sem, ao menos, refletirmos e questionarmos se os papéis que as mesmas 

desempenharão na formação dos estudantes corroboram a função do trabalho educativo 

– ainda que este processo de inserção seja divergente da proposta por nós defendida e 

destacada no posicionamento de Duarte (1998).  

Para compreendermos de maneira menos ingênua a atuação de diferentes 

agentes na escola pública, a partir da EA, vale resgatarmos as considerações feitas por 

Layrargues (2006) sobre o que o homem traz consigo ao atuar no mundo: 

 
É a consideração da categoria “trabalho” que fornece a concretude 
necessária para que seja possível visualizar que os “humanos” não 
são seres vivos genéricos e abstratos para serem qualificados 
linearmente numa relação “humano-natureza” como é tão 
frequentemente posta, mas sim preenchidos de valores, interesses, 
intencionalidades e interferências físicas no mundo, bastante 
diferenciadas (LAYRARGUES, 2006, p.74). 

 

 Cabe lembrar que as características expressas nesse trecho sobre os “humanos” 

devem ser compreendidas de forma ampla e concreta, ou seja, muito mais do que 

simplesmente pessoas vistas individualmente em suas atitudes estritamente pessoais no 

dia-a-dia, são pessoas que se encontram em um dado momento histórico, como 

membros constituintes de uma classe social. No caso daquelas pertencentes a uma 

classe social hegemônica, assumimos serem elas as detentoras do conhecimento 

historicamente construído, o que possibilita que se mantenham como política e 

economicamente dominantes e que reproduzam em suas ações os valores intrínsecos de 

sua classe, os quais carregam consigo interesses e pressupostos ideológicos. São elas, 

inclusive, que se apresentam (mesmo que não explicitamente) como responsáveis pela 

formulação daquelas ações que chegam às escolas e que, consequentemente, não estão 

livres das influencias das características do sujeito que as propõe. Indagamos, portanto, 

se tais ações estão buscando perpetuar a mesma lógica que já está posta - ou romper o 

que está imposto - por meio do trabalho de outros sujeitos, neste caso, professores e 

estudantes. 

Um recuo histórico sobre o papel da escola e da educação pública em nossa 

sociedade pode se constituir como caminho necessário para a nossa busca por respostas, 

ainda que estas não se estabeleçam como verdades absolutas, mas sim como elementos 

contribuintes para a formulação de reflexões e sínteses sobre a importância do trabalho 
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educativo - e do perigo deste ser visto ou desenvolvido apenas como ferramenta para a 

manutenção da organização societária sob a égide de grupos hegemônicos -, bem como 

de sua relevância para a superação da lógica que está instalada. Assim, defendemos que 

não é a educação, tão pouco a escola que realizará a transformação social, mas sim os 

sujeitos que, uma vez instrumentalizados pelos saberes culturais construídos 

historicamente, a partir da educação formal, têm a possibilidade de criar condições 

concretas para a prática social transformadora. 

 Vemos, portanto, a necessidade de reflexão acerca das ações de Educação 

Ambiental ou de responsabilidade socioambiental que adentram as escolas públicas, por 

merecerem um olhar mais aguçado e crítico por parte de estudiosos, professores e 

demais envolvidos com o ambiente escolar, já que mesmo após sua institucionalização, 

nos deparamos com tantas contradições existentes dentro do campo. Chamamos a 

atenção para essa problemática, especialmente considerando os objetivos e os resultados 

esperados pelos responsáveis pelo oferecimento de tais ações de EA às escolas públicas, 

o que, consequentemente, nos leva a questionar sobre as possíveis consequências para a 

educação pública. Neste sentido, temos como objetivo principal no presente estudo 

analisar a parceria entre empresas privadas e a escola pública, a partir da Educação 

Ambiental. Visamos, portanto, responder à seguinte questão: Quais seriam os motivos, 

intenções e consequências da inserção, na escola, de instituições externas à mesma 

e de caráter privado - especialmente por meio de atividades consideradas como 

Educação Ambiental ou de responsabilidade “socioambiental” - que vêm 

interferindo no trabalho docente e na educação pública? Diante de tal fato, cabe a 

nós, educadores, refletirmos sobre a ocorrência da privatização do ensino público a 

partir da Educação Ambiental?  

Propusemo-nos, assim, a investigar e analisar como ocorre esse processo, 

conduzindo a pesquisa com a participação de professores de escolas municipais dos 

municípios de Dumont, Pradópolis, Jaboticabal e Rincão, todos localizados no interior 

do estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Aqueles professores se 

configuraram como a nossa primeira instância de informação e análise, e os resultados 

obtidos a partir de entrevista e questionários aplicados a eles se encontram na categoria 

de análise “Os professores: da concepção de EA à atuação docente”.  

Concomitantemente, conduzimos investigações também junto à ABAG/RP – 

Associação Brasileira do Agronegócio -, localizada na região de Ribeirão Preto, 

especialmente sobre o Programa “Agronegócio na Escola”, que é oferecido às escolas 
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da região. Estendemos nossa investigação no sentido de também conhecer as ações 

realizadas no Centro de Educação Ambiental (CEA) de uma usina sucroalcooleira 

filiada à ABAG/RP que participa, sempre que solicitada, do Programa em questão, 

oferecendo aos estudantes e professores visitas monitoradas ao CEA. Assim, buscamos 

entender como essa relação se estabelece e ocorre; quais são os objetivos dos 

envolvidos - tanto os do meio empresarial, quanto os do meio educacional - e quais os 

resultados alcançados pelos mesmos, por meio das ações desenvolvidas. A descrição e 

análise dessas visitas e da participação no Programa oferecido pela ABAG, diretamente 

ligadas aos municípios em foco, estão apresentadas no item de análise do presente 

estudo denominado “O cenário privado: as instituições”. 

Estabelecemos, também, como outra instância de análise, aquela vinculada às 

Secretarias Municipais de Educação daqueles municípios - exceto Pradópolis, na qual 

não obtivemos êxito -, por meio de entrevistas realizadas junto aos secretários 

municipais de educação e/ ou representantes das SMEs, configurando o que 

denominamos “O cenário público: as limitações e contribuições”.  

A escolha dos participantes da investigação e o caráter político desta escolha 

foram determinantes para o desenvolvimento desta pesquisa, como Martinelli (1999) 

explicita: 

 
No momento em que estabelecemos o desenho de pesquisa, em que 
buscamos os sujeitos que dela participarão, estamos certamente 
apoiados em um projeto político singular que se articula a projetos 
mais amplos que, em última análise, relaciona-se até mesmo com o 
projeto de sociedade pelo qual lutamos (MARTINELLI, 1999, p. 26). 
 

Consideramos que o professor, como agente envolvido diretamente no trabalho 

pedagógico, na formação e desenvolvimento dos estudantes e, consequentemente, nas 

atividades que são oferecidas pelas instituições externas à escola, é que precisa ser 

ouvido se buscamos compreender a realidade escolar e social, principalmente se temos 

como propósito central uma transformação social.  

Entrando em contato com a realidade presente na região de localização dos 

municípios e escolas envolvidos neste estudo, percebemos a adesão das escolas públicas 

às atividades oferecidas pelas instituições de caráter privado, externas a elas. Buscando 

conhecer um pouco mais sobre as ações destas instituições e, obrigatoriamente, entender 

a influencia que estas exercem naquele contexto de dependência econômica e cultural 

do agronegócio, nos deparamos com a necessidade de investigar quais eram os objetivos 
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e as reais intenções daquelas ao adentrarem as escolas. Evidentemente, fomos também 

levados a questionar sobre as consequências desse processo para o trabalho docente e 

para a educação.  

O Programa “Agronegócio na Escola”, oferecido pela ABAG/RP, chega às 

escolas via parceria com as Secretarias Municipais de Educação (SME) e, por isso, estas 

se apresentaram como mais uma instância de investigação, já que buscávamos 

compreender como se dava a inserção nas escolas, ou seja, os por quês da adesão e 

quais as perspectivas e concepções dos secretários e representantes das SMEs sobre 

Educação Ambiental e sobre o vínculo com o Programa. Acreditamos que as respostas a 

estas questões nos possibilitariam entender não só o que era realizado no município, 

mas, em associação com o posicionamento dos professores, poderiam nos levar a 

compreender suas concepções e ações destes, ou seja, a forma como realizavam o seu 

trabalho docente.  

Não consideramos que uma instância (como a SME) determine completamente a 

outra (neste caso, a escola), mas suas ações e posicionamentos podem justificar e 

legitimar as situações presentes no contexto escolar público. A SME, portanto, não 

apenas possibilita a inserção do setor privado na escola pública, mas legitima e 

normatiza tal parceria ao aceitar as atividades de Educação Ambiental no contexto 

escolar, providas por instâncias externas à escola – como no caso da ABAG e da usina. 

Vale ressaltar, ainda, que o posicionamento e comprometimento da SMES com a 

educação pública é que possibilitará – ou não - a formação continuada em Educação 

Ambiental aos professores.  

Assumindo o materialismo histórico-dialético como fundamento teórico e 

metodológico deste trabalho e, portanto, posicionando-nos a favor da Educação 

Ambiental Crítica, apontamos a necessidade de adentrarmos em discussões que vão 

além da Educação Ambiental como possibilidade e, também, ainda como dificuldade 

para os professores.  

Para elucidar o leitor a respeito do percurso pelo qual se deu esta pesquisa, 

reunimos os referenciais que nos deram o suporte teórico para a realização da mesma, 

bem como os resultados obtidos e sua análise em quatro capítulos intitulados: 

“CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL”; “OS 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA”; “RESULTADOS E 

DISCUSSÕES” e, por fim, apresentamos nossa “CONCLUSÃO” sobre o estudo. 
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CAPÍTULO 1.  CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Muito se disserta sobre o surgimento das questões ambientais e da Educação 

Ambiental atreladas aos problemas ambientais locais ou às catástrofes naturais presentes 

ao redor do planeta. No entanto, tais discussões não se mostram exauridas e tão pouco 

ultrapassadas para que não sejam ainda retomadas. Loureiro (2012), no início de sua 

obra “Trajetórias e Fundamentos da Educação Ambiental”, salienta de forma clara a 

necessidade de dissertarmos sobre o tema: 
 
Certos conceitos e categorias teórico-metodológicas passaram a ser 
tão comuns e recorrentes na fundamentação dos projetos, programas e 
ações que se esvaziaram de sentido. O resultado foi uma perda de 
densidade de compreensão do que caracteriza a Educação Ambiental e 
de capacidade de refletir e se posicionar diante das tendências 
existentes e que legitimamente buscam se afirmar no processo de 
consolidação desta (...) (LOUREIRO, 2012, p. 23). 

 

É eminente a necessidade de considerarmos algumas reflexões acerca das 

concepções e posicionamentos presentes na Educação Ambiental, principalmente por 

assumirmos a importância da educação e, notadamente, do processo educativo 

ambiental, quando se almeja contribuir para a transformação da sociedade.  

A compreensão da importância dos papéis desempenhados pela Educação 

Ambiental, especialmente no contexto escolar, bem como as várias concepções 

existentes neste campo de estudo - muitas vezes divergentes - compõem o objetivo 

central deste capítulo.  

Consideramos que diante da proposta de discorrer sobre o caminho galgado para 

a institucionalização da Educação Ambiental como campo de estudo, poderíamos fazê-

lo de forma mais contextualizada e por meio de um breve recuo histórico, na 

expectativa de assim proporcionar a compreensão das diversas esferas da sociedade que 

se utilizam da Educação Ambiental como ferramenta nos processos de mitigação de 

problemas ambientais. Faremos isso, buscando instigar as contradições presentes neste 

contexto. Assim, aqui explicitaremos as tendências e concepções de Educação 

Ambiental, atualmente reconhecidas, com destaque para a Educação Ambiental Crítica, 

por ser esta a referência teórico-metodológica assumida neste trabalho.  
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1.1  A institucionalização da Educação Ambiental no Brasil  

A história de nossa sociedade perpassa diversos momentos e transformações nos 

âmbitos social, cultural, econômico e político. Tais transformações trazem consigo 

características preponderantes para compreendermos como se configura a sociedade no 

momento presente.  

Nesse sentido, torna-se coerente entendermos que o momento histórico em que 

vivemos caracteriza a forma como nos relacionamos e vemos o mundo a nossa volta 

(GUIMARÃES, 2008), inclusive quanto ao meio natural. A realidade atual em que nos 

encontramos cercados pelos desenvolvimentos tecnológicos e científicos, bem como 

pelos paradigmas existentes por detrás destes, justifica cada vez mais a problematização 

das questões ambientais e a busca pela sustentabilidade na sociedade contemporânea – 

ainda que pensadores antigos já refletissem sobre o ambiente.  

 Em um de seus ensaios destinados às metodologias aplicadas à Educação 

Ambiental, Tozoni-Reis (2006b) contextualiza como a preocupação com as questões 

ambientais remontam à Idade Antiga, tendo sido fomentada pelas modificações 

ocorridas na sociedade em decorrência das transformações no modo de produção: 
 
Encontramos nos registros do pensamento dos artistas, filósofos e 
cientistas, desde a Antigüidade, reflexões acerca da relação dos 
homens com a natureza, seja pelas reflexões filosóficas sobre a 
natureza humana, seja pela expressão de admiração com a natureza 
presentes nesses registros. Mas foi no século XX que essa 
preocupação tomou vulto, em conseqüência das transformações na 
maneira de organizar a produção e a reprodução da vida definidas pela 
Revolução Industrial no final do século XVIII. [...] A humanidade 
entrou na modernidade com uma nova estruturação do poder 
científico, político e social – e, conseqüentemente, com novos 
problemas. (TOZONI-REIS, 2006b, p. 9). 

 
 Com a produção da bomba atômica e a destruição da população e do ambiente 

por esta ocasionadas em Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial, o 

homem se viu capaz – e necessariamente responsável – de dizimar a vida na Terra. Por 

meio da obtenção da tecnologia oriunda da ciência que respondia aos interesses de um 

grupo foi alcançado, naquele momento histórico, o domínio sobre a manutenção da 

vida. Pode-se dizer que a ciência estava a serviço de um grupo que a detinha, enquanto 

o restante da população – bem como todos os seres vivos existentes na “linha inimiga” - 

estava, forçosamente, à mercê das consequências daquela. Naquele processo, além do 

domínio tecnológico, científico, político, econômico e bélico, o homem se percebeu 

potencialmente capaz de provocar a destruição do ambiente e, portanto, atentou-se a 
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necessidade de se preocupar com a manutenção deste. De fato, deu-se início, então, às 

preocupações com o ambiente natural.  

Um tempo relativamente curto se passou, até o início da década de 1960, para o 

movimento ambientalista tomar forma perante a sociedade. Como citados por Yamazaki 

(2013) e Tozoni-Reis (2006a), o livro de Rachel Carson intitulado “Primavera 

Silenciosa”, que denunciava os efeitos nocivos dos agrotóxicos ao ambiente e à saúde 

humana, colocou em pauta uma série de discussões. Não obstante, naquele mesmo 

período os movimentos de contracultura fomentaram os debates sobre a sociedade e 

seus meios de produção, apontando críticas ao modo de produção capitalista, devido à 

exploração dos recursos naturais e as condições de trabalho humano, e relacionando tais 

discussões à potencialidade de ocorrerem problemas ambientais futuros. 

Frente às relações ser humano-natureza, a partir da década de 1970 a 

necessidade de estabelecimento de diretrizes que buscassem harmonizar as ações do 

homem à proteção do meio ambiente se mostrou marcante. O termo Educação 

Ambiental foi apontado pela primeira vez durante a Conferência das Nações Unidas 

(1972), quando governantes de vários países se reuniram para discutir as problemáticas 

ambientais e a necessidade de conciliação da economia com o manejo sustentável de 

recursos naturais. A Educação Ambiental passou a ser considerada como uma 

perspectiva educacional, ou seja, mais do que como um recurso mercadológico que 

poderia auxiliar na busca teórica e prática de soluções ambientais. 

Em 1977 a UNESCO, com a colaboração do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente, organizou a Primeira Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental (Tbilisi, Georgia - antiga URSS), em vista do evidente e crescente 

processo de degradação ambiental. As discussões ocorridas durante esse evento foram 

relevantes por terem permitido o início do rompimento com os aspectos ecológicos e 

reducionistas da questão ambiental, os quais delimitavam a própria educação ambiental, 

ampliando-a também para reflexões sobre os aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais – ainda que pautadas numa visão acrítica de educação.  

Sob essa mais atual perspectiva foram repensadas estratégias sobre como atuar 

dentro da e com a sociedade, considerando as questões socioambientais, e estabeleceu-

se uma definição internacional mais aceita para Educação Ambiental: 
 
A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 
clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das 
habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para 
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entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas 
culturas e seus meios biofísicos. A Educação Ambiental também está 
relacionada com a prática de tomadas de decisões e a ética que 
conduzem para a melhoria da qualidade de vida (SATO, 1997, p. 89). 

 

Diferentes correntes de Educação Ambiental foram estabelecidas e descritas 

desde então, especialmente aquelas pautadas em posturas conservacionistas. Algumas 

destas foram posteriormente (re)pensadas, ressaltando aspectos que passaram a ser 

considerados na Educação Ambiental e que alteraram o seu caráter puramente biológico, 

comportamentalista e solucionador de problemas. Ainda que tenham surgido estudiosos 

da área que se embasavam em um viés mais crítico, questionando os paradigmas da 

sociedade atual, pautada no modo de produção capitalista, é importante destacar que 

posicionamentos e correntes conservacionistas existem até os dias de hoje, não tendo 

ainda sido superadas dentro do campo da EA.  

Na tentativa de esboçar as diferentes correntes dentro da EA e evitar confusões 

entre estas, vale ressaltar o papel ou o significado do adjetivo “ambiental” atribuído à 

educação. Na literatura da área podemos encontrar estudos que apontam ser essa 

adjetivação uma redundância, já que se considerada a educação em seu sentido 

complexo, ou seja, político, ideológico, histórico e social, não é necessário relembrar 

que a educação se dá em um ambiente. No entanto, existem muitos trabalhos de autores 

da área (TOZONI-REIS et al, 2013; TOZONI-REIS, 2006a; SAUVÉ, 2005; GRÜN, 

1996) que defendem que este adjetivo a diferencia da educação moderna, sustentada por 

uma razão antropocêntrica e pautada numa visão cartesiana, na qual ainda se separa o 

homem do ambiente natural. Busca-se, portanto, trazer para o meio educacional a 

problematização do ambiente, buscando a superação dessa visão fragmentada de mundo 

e hegemônica dentro da educação (especialmente escolar), emergente nos atuais tempos 

de crise ambiental e societária. 

Podemos apontar como outro momento que contribuiu para a solidificação da 

EA, aquele em que ocorreu a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(Eco-92 ou Rio-92), quando foi produzido no Fórum das ONGs - evento que ocorreu 

paralelamente à Conferência, no Rio de Janeiro - o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.  Este fórum marcou o cenário da 

EA, pois firmou posição na relevância da educação crítica e histórica, pautando-se na 

transformação dos cidadãos, tornando-se, portanto, referência para diversos educadores 

ambientais (TOZONI-REIS, 2006a). Ainda durante a Rio-92 houve a elaboração da 
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Agenda 21, que estabelecia novos padrões de desenvolvimento econômico – ainda que 

não questionasse o padrão societário de desenvolvimento (capitalista), nem exigisse um 

posicionamento mais radical quanto às injustiças socioambientais -, tornando-se de 

grande importância para delinear os caminhos que seriam tomados a partir do século 

XXI, com relação às questões ambientais, além de servir de modelo para que os países 

(total de 179) que o assinaram elaborassem as suas agendas nacionais, regionais e até 

locais. 

Ainda que concretizada e reconhecida, a Educação Ambiental se manteve imersa 

em uma variada gama de concepções que, consequentemente, possibilitou o 

desenvolvimento e efetivação de ações com sentidos amplamente distintos e, até 

mesmo, controversos, configurando o que Layrargues (2012) denomina de “crise de 

identidade” no campo social da Educação Ambiental.  

Defendemos a necessidade e importância do desenvolvimento de uma Educação 

Ambiental Crítica, que exige uma postura política por parte do educador na realização 

de ações coerentes com a busca da emancipação dos sujeitos e o rompimento com a 

lógica societária vigente. Essa postura inclui, portanto, a união entre a teoria e a prática 

na atividade pedagógica, de forma que tanto os questionamentos quanto as ações devam 

estar relacionados à realidade local do grupo a que se direcionam. No entanto, as 

contribuições da EA crítica divergem de inúmeras outras que, sendo também relevantes, 

devem ser apresentadas e compreendidas. Nesse sentido, assumimos que a educação em 

si – antes mesmo de a especificarmos como Educação Ambiental – é um ato político e 

ideológico, sendo necessário ressaltar que apesar das diferentes e, muitas vezes, 

contraditórias concepções sobre este processo educativo ambiental, nenhuma delas se 

configura apolítica e sem ideologia, por mais que isso seja defendido. A própria negação 

de um posicionamento se mostra inerente a uma postura política e ideológica, não sendo 

possível discutir sobre educação e atuar no campo educacional, inerentemente um 

campo de luta e conflitos sociais, sem assumir uma postura política – ainda que 

apartidária. Como nos aponta Souza (2014):  
 
Esta ênfase nos aspectos políticos e ideológicos objetiva destacar o 
elemento que é característico da perspectiva crítica, para a qual a 
prática educacional expressa um compromisso político situado sócio 
historicamente que influencia na escolha e posicionamento por uma 
ou outra das concepções de EA. Ou seja, todas as perspectivas de 
educação possuem sustentação em determinada posição política-
ideológica, ainda que os educadores tenham isso claro ou não. Assim, 
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uma das questões é, portanto, explicitar que perspectiva política é 
assumida e quais suas implicações (SOUZA, 2014, p. 31). 

 

 Ao ressaltarmos o caráter político próprio da educação e da Educação 

Ambiental, vale discorrermos sobre como esta vem sendo realizada na educação formal, 

ou seja, no ambiente escolar. Todos os eventos importantes no campo da Educação 

Ambiental, e a institucionalização e divulgação desta no cenário nacional (por meio da 

formulação de leis, grupos de estudos, cursos de formação inicial e continuada) 

delinearam as ações especificamente relacionadas a ela, a serem desenvolvidas na 

escola pública. Da mesma forma – ainda que com uma abrangência temporal e espacial 

maior – não se pode ignorar que a configuração da educação escolar no Brasil também 

carrega consigo traços marcantes da história e dos aspectos políticos, econômicos e 

culturais do país. Saviani (2013) nos traz uma retomada das ideias pedagógicas 

existentes no Brasil, em diferentes momentos da histórica, apontando as diferentes 

propostas e ideologias que permearam a configuração do cenário educacional. Ao 

entendermos a Educação Ambiental no ambiente escolar devemos considerar as 

influencias que este, em si – e os condicionantes objetivos e subjetivos nele existentes – 

exercem/exercerão sobre o processo educativo ambiental. Sobre isso, Loureiro e 

Lamosa (2011) nos apontam que a Educação Ambiental formal está relacionada à 

situação da escola pública no Brasil que, historicamente, secundariza as funções 

educativas essenciais à formação humana. 

Ainda assim, vale destacarmos que mais do que aceitar e reproduzir tais 

condicionantes, pautando-se numa Educação Ambiental que se “adapta” 

ideologicamente ao ambiente escolar como este está posto, devemos lembrar que a 

escola pública também pode se mostrar como espaço de enfrentamento e resistência. 

Esse enfrentamento vai além dos seus muros, isto é, se configura como um 

enfrentamento dos condicionantes sociais, políticos e econômicos impostos pela 

sociedade que, de diferentes formas, influenciam a escola pública. Nesse cenário, 

quando a Educação Ambiental é assumida como uma postura crítica, problematizadora e 

histórica proporcionará e/ou contribuirá para que tal enfrentamento ocorra e tenha 

sucesso. Como Souza (2014) afirma: 
 

Essa caracterização da Educação Ambiental na escola é histórica não 
só por que no Brasil esta perspectiva educacional surgiu articulada a 
propostas conservacionistas, ainda no período da ditadura, mas por 
que a própria constituição da escola pública brasileira é contraditória. 
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Isto se dá pelo fato desta instituição não garantir a todos o direito de 
uma educação de qualidade ou por pautar-se, de um modo geral, em 
relações sociais que reproduzem ou reforçam as desigualdades sociais. 
No entanto, nela podem ocorrer possibilidades de resistência e ações 
que venham favorecer uma formação para a transformação social. 
Também consideramos, neste contexto, o processo de proletarização 
docente (SOUZA, 2014, p. 28). 

 

Um estudo de grande representatividade sobre a Educação Ambiental presente 

nas escolas brasileiras foi realizado pelo Ministério da Educação, iniciado em 2005 e 

intitulado “O que fazem as escolas que dizem que fazem Educação Ambiental” (MEC, 

2007). Este estudo nos proporciona um panorama não só sobre a presença da Educação 

Ambiental nas escolas, mas sobre quais são as tendências desta, existentes dentre as 

ações desenvolvidas. Dentre as modalidades de Educação Ambiental, realizadas 

segundo as diretrizes do MEC, encontramos: projetos, disciplinas especiais e inserção 

da temática ambiental nas disciplinas. Quantitativamente, houve uma expansão 

significativa da Educação Ambiental nas escolas entre 2001 e 2004, de 115 mil escolas 

(61,2% do total de escolas) para 152 mil (94%). A expansão da Educação Ambiental no 

universo escolar e as modalidades oferecidas não aconteceram de maneira uniforme no 

decorrer daquele período. Segundo Loureiro e Cossío (2007), em 2001 

aproximadamente 94 mil escolas ofereciam a Educação Ambiental, sendo 33 mil as que 

o faziam mediante o desenvolviam de projetos, enquanto em 3 mil escolas o processo 

educativo ambiental  era desenvolvido em uma disciplina específica. Já em 2004, esses 

números se alteraram para 110 mil escolas, sendo que em 64 mil delas a Educação 

Ambiental se dava por meio de projetos e em 5 mil, por meio da disciplina de Educação 

Ambiental. Os mesmo autores ainda apontam: 
 
Os dados primeiramente descritos confirmam um processo bem-
sucedido de universalização do acesso às escolas brasileiras. Porém 
esse retrato breve não expressa as reais condições da inserção, 
modalidades e práticas da educação ambiental nas escolas de ensino 
fundamental, assim como da sua gestão no interior da escola e a 
participação efetiva dos diversos atores envolvidos na temática. 
(LOUREIRO; COSSÍO, 2007, p. 59). 

 

Ainda que este estudo traga muitas outras contribuições para a compreensão da 

Educação Ambiental no contexto escolar, para nós, o que deve ser destacado nesse 

momento é a sua expansão, bem como a variedade de “possibilidades de ações”, 

representantes de uma diversidade de correntes, que embasam as propostas e atividades 
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desenvolvidas. Não obstante, é possível percebermos como as condições objetivas da 

escola pública são significativas para a inserção e desenvolvimento da Educação 

Ambiental. Souza (2014) aponta que, segundo os dados coletados a partir do estudo “O 

que fazem as escolas que dizem que fazer Educação Ambiental”, há uma tendência de 

centrar no professor (muitas vezes em um único professor na escola) as práticas de 

Educação Ambiental, ao invés destas se pautarem em políticas públicas. Assim, muitos 

professores e gestores não se sentem capacitados e para tal e, portanto, as características 

e a formação de um professor representam o estímulo e, ao mesmo tempo, a condição 

possível para que a Educação Ambiental esteja presente na escola.   

Mesmo diante de uma gama de dificuldades estruturais e materiais presentes nas 

escolas públicas, vale retomarmos a diversidade de correntes na Educação Ambiental 

que também se configura, por vezes, em um problema para o desenvolvimento de uma 

práxis coerente com o que se espera da educação e, portanto, da Educação Ambiental. 

Nesse contexto, para contribuir com a compreensão e construção de atividades em 

Educação Ambiental, mais especificamente para uma reflexão sobre os dados obtidos 

nesta dissertação, apontamos a seguir a categorização proposta com aprofundamento 

por Layrargues (2012) – mas já inicialmente esboçado como um quadro teórico por 

Layrargues e Lima (2011) - sobre as correntes político-pedagógicas que, no Brasil, 

embasam os pensamentos neste campo de estudo. Esta categorização foi realizada como 

um esforço no sentido de desmistificar o senso-comum de que a práxis da Educação 

Ambiental é unidimensional e unívoca. Segundo aquele autor, existem três grandes 

macrotendências na EA: a conservacionista, a pragmática e a crítica.  

 A macrotendência conservacionista baseia-se nos pensamentos científicos e 

princípios filosóficos da ecologia, situando-se nas correntes conservacionistas e 

naturalistas. Aproxima a Educação Ambiental da dimensão afetiva do homem pela 

natureza, buscando sensibilizá-lo e ressaltando a importância das atitudes individuais. 

Por sua vez, a macrotendência pragmática apresenta-se como grande mediadora dos 

resultados deste ensaio, por já se enquadrar no perfil urbano-industrial e, portanto, 

defender a Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Consumo Sustentável, 

associando-se, atualmente, com a Economia Verde e Mudança Climática. Mantém ainda 

sua preocupação com o lixo, a reciclagem e a coleta seletiva, mas amplia-se, 

englobando as tecnologias limpas, o eco-trabalho, a gestão ambiental e a eco-eficiência 

empresarial. 
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 Por fim, Layrargues (2012) delineia a macrotendência crítica e as preposições 

apresentadas por ocasião de seu surgimento:  
 
(...) construída em oposição às vertentes conservadoras no início dos 
anos 90, é resultado da insatisfação com o predomínio de práticas 
educativas sempre pautadas por intencionalidades pedagógicas 
reducionistas, que investiam apenas em crianças nas escolas, em ações 
individuais e comportamentais no âmbito doméstico e privado, de 
forma a-histórica, apolítica, conteudística, instrumental e normativa 
(LAYRARGUES, 2012, p. 404). 
 

Dialogando com essa macrotendência, Tozoni-Reis (2006a) enfatiza, ainda, que 

uma Educação Ambiental crítica é transformadora, emancipatória, e busca a construção 

de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas sendo, portanto, uma 

educação política, e tendo como característica inerente a não neutralidade. Nesse 

sentido, o projeto educacional deve levar em conta a formação de sujeitos que atuem na 

sociedade em busca da transformação das desigualdades sociais, e da emancipação - 

individual e coletivamente -, considerando a construção histórica da sociedade.  

 Para uma abordagem da Educação Ambiental crítica - como a que foi 

apresentada acima - no contexto escolar, acreditamos ser essencial nos embasarmos nos 

fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, propostos por Saviani (2011), na 

construção de um projeto educacional que abranja todos os pressupostos considerados 

essenciais para a formação do aluno, fornecendo-lhe as condições necessárias para que 

enfrente e supere a alienação política, ideológica e, consequentemente, os conflitos 

sociais, ou seja, que subsidiem o estudante para que – individual e coletivamente - 

esteja preparado para enfrentar a desigualdade social e a lógica que considera o ser 

humano e a natureza como mercadorias passíveis de serem exploradas. Para isso, 

defendemos que os agentes envolvidos na educação escolar pública – especialmente os 

professores e educadores ambientais – assumam um posicionamento político, o qual 

embasará suas ações no processo educativo, inclusive no processo educativo ambiental.  

Ainda assim, não consideramos que as contribuições pretendidas à Educação 

Ambiental crítica se configurem como uma “receita metodológica”. Muito pelo 

contrário, assumimos que os questionamentos neste campo de estudo se encontram em 

constante discussão, assim como ocorre com os questionamentos existentes em nossa 

sociedade. Isso se deve, principalmente, ao fato de considerarmos que a Educação 

Ambiental pautada em pressupostos político-pedagógicos críticos como campo de 
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estudo e atuação e a sociedade estão em constantes conflitos e transformações, e se 

relacionam dialeticamente.  

Destacamos também não ser coerente atribuir à educação, e nem à Educação 

Ambiental, a responsabilidade pela solução de todos os problemas ambientais e sociais. 

Defendemos que as transformações só poderão ocorrer se condições objetivas forem 

criadas, o que extrapola os muros da escola e, consequentemente, a educação formal, 

portanto, necessita que ocorram mudanças em outras instâncias da sociedade, e não 

somente na instituição escolar, atingindo o cerne do problema socioambiental: o modo 

de produção capitalista.  

 Em decorrência desta necessidade e, ao mesmo tempo, analisando a interferência 

de diversas esferas na escola pública para o desenvolvimento de atividades e/ou 

programas vinculados à EA – ou simplesmente denominados como atividades de 

responsabilidade socioambiental – é interessante buscarmos compreender, legalmente, 

como isto se deu – e se dá – antes de darmos início à reflexão sobre como diferentes 

propostas, que possuem interesses diversos, têm sido introduzidas nas instituições 

escolares.  

Apesar das inúmeras discussões ocorridas durante os vários eventos que 

reuniram a participação de representantes de diversos países, com intuito de avaliar as 

condições crescentes de degradação ambiental e propor soluções para estas questões, 

quando a Educação Ambiental foi apresentada como possibilidade ou estratégia de ação 

que visava alcançar aquelas metas, esta só foi realmente inserida nas escolas brasileiras 

a partir de imposições legais. 

Na década de 1981 instituiu-se a Política Nacional do Meio ambiente e a 

Constituição Federal (1988), que em seu artigo 225 do § 1º determina caber ao Poder 

Público promover a EA em todos os níveis de ensino. Já em 1996, a Lei de Diretrizes e 

Bases previa que os cidadãos tivessem assegurados os conhecimentos básicos sobre o 

ambiente natural e social, visto que uma das finalidades da educação é preparar os 

sujeitos para a cidadania. O desenvolvimento do processo educativo ambiental está 

previsto na Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999 (BRASIL, 1999), que afirma a necessidade da EA ser desenvolvida em espaços 

formais, não formais e informais de educação, independente da faixa etária dos sujeitos 

envolvidos. Araújo (2006) especifica em sua dissertação que: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
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Segundo a lei 9.795/99 todos têm direito à Educação Ambiental, e é 
função: do Poder Público definir políticas públicas que incorporem a 
dimensão ambiental em todos os níveis de ensino; das instituições 
educativas inserirem a temática ambiental no currículo escolar; dos 
órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA, promover ações de Educação Ambiental integradas aos 
programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 
dos meios de comunicação de massa disseminar informações e 
práticas educativas sobre meio ambiente; das instituições públicas e 
privadas, promover a capacitação dos trabalhadores; e 
responsabilidade da sociedade como um todo (ARAUJO, 2006, p. 39). 

 

 Cabe legalmente ao Poder Público, portanto, prover e promover a EA nos 

diversos níveis de ensino, além da necessidade de envolvimento e integração de outros 

participantes sociais para que se dê o cumprimento da inserção da EA no tecido social.  

 Para atender à legislação, especificamente nas escolas, os professores buscaram 

desenvolver ações educativas ambientais, fazendo-o segundo suas possibilidades, 

embora suas limitações para tal fossem – e ainda sejam – várias, em função de fatores 

diversos. Dentre estas podemos citar a escassez – e, muitas vezes, ausência - de 

teorização sobre o tema durante os processos de formação inicial dos professores, bem 

como as dificuldades de acesso a informações que lhes permitam fundamentar suas 

práticas e articulá-las a teorias específicas e, muitas vezes, a ausência de formação 

continuada. Outro fator que se coloca como um agravante para a desejada atuação dos 

professores é a não inserção da Educação Ambiental no currículo. Destes e de outros 

fatores resulta a fragilidade das ações educativas ambientais descontextualizadas, 

pontuais e desprovidas de crítica, ainda presente nas escolas (TOZONI-REIS et al, 

2013).   

Não há uma lei federal que apresente que, além do Poder Público, outros setores 

devem - ou precisam - se responsabilizar por atuar diretamente na educação formal. Em 

todos os setores sociais existe o direito - e também o compromisso legal por parte dos 

gestores - de se desenvolver a Educação Ambiental, mas, no que diz respeito a esta 

dentro das empresas, esse direito deve se direcionar aos seus colaboradores internos 

(funcionários), mas não a outros setores da sociedade, como a escola (pública, 

inclusive). Apesar disso, as parcerias entre as escolas públicas e as instituições externas, 

privadas, são cada vez mais recorrentes e, na maioria das vezes, estão condicionadas à 

“responsabilidade socioambiental” assumida por parte da empresa. No entanto, segundo 

Lamosa (2010), os projetos desenvolvidos pelas empresas no contexto educacional 

estão desassociados dos problemas inerentes ao tecido escolar.  
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 Assim, em meio a tantas propostas que se encaminham a partir da Educação 

Ambiental na educação formal pública é que retomamos a relevância de se pensar quais 

são os sentidos, objetivos, interesses e ideologias que permeiam a relação entre o setor 

público e o privado na educação escolar, no Brasil. Aqui, mais especificamente nos 

âmbitos municipais, como será explicitado no capítulo seguinte, mas procurando 

subsidiar o entendimento da questão, com os resultados obtidos desta investigação, 

estendido ao cenário nacional.  
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CAPÍTULO 2. OS FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 
  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa encontramos alguns percalços que, de 

alguma forma, resultaram em modificações do seu contexto inicial, embora não do seu 

objetivo central.  

 Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo (MINAYO, 2010) e, portanto, 

defender que o próprio investigador não possui o caminho investigativo completamente 

traçado e tão pouco todo o conhecimento para percorrer o mesmo, apontamos que o 

caminho e os conhecimentos foram percorridos e produzidos, paulatinamente, na 

intenção de que, ao final do estudo, pudéssemos construir a totalidade concreta, no 

sentido marxiano. De certa forma, tudo o que ocorreu colaborou para o enriquecimento 

desse estudo no que tange ao nosso amadurecimento pessoal e profissional e, 

principalmente, no desenrolar da pesquisa, inclusive possibilitando o aprofundamento 

dos dados, ao expandirmos o campo em que nos propusemos analisar.  

Ampliou-se, significativamente, a possibilidade de estabelecimento de relações e 

do contexto social da pesquisa, o que contribuiu ainda mais para contextualizarmos o 

mesmo com o campo educacional brasileiro.  

 Destacamos que para a realização da pesquisa, bem como para a análise e 

interpretação dos dados obtidos, considerando-os pertencentes a uma realidade material 

que merece ampla relevância para todos os efeitos deste estudo, nos amparamos nos 

princípios do materialismo histórico-dialético.  

 

2.1 Justificando e descrevendo os fundamentos teórico-metodológicos  

 

2.1.1 Materialismo histórico-dialético: uma breve consideração 

 Tomando o materialismo histórico-dialético, formulado por Karl Marx (1818-

1883) e Friedrich Engels (1820-1895), e buscando nos registros históricos e nos escritos 

do próprio Marx, é possível percebermos que o pressuposto filosófico denominado de 

materialismo histórico-dialético contou com contribuições de diversos estudiosos, 

antecessores aos seus formuladores, desde filósofos da Grécia antiga que já discutiam o 

materialismo e a dialética – ainda que compreendidos de outras maneiras -, até as 

inegáveis contribuições feitas por Hegel (1770-1831), cuja teoria foi superada por Marx, 

ultrapassando o plano do idealismo hegeliano. 
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Segundo Kaplan (2011), este pressuposto filosófico e científico (ainda que 

alguns filósofos do século XIX neguem tal cientificidade) tem como busca a 

compreensão do “desenvolvimento da formação econômico-social como processo 

histórico-natural” (MARX, 2011, p 18), em que se procura a superação da estrutura 

econômica e social que está posta, ou seja, as que se encontram nos moldes da ideologia 

burguesa. Nesse sentido, um dos princípios fundamentais da dialética marxista é a 

superação da lógica formal – em que se compreende que algo é ou algo não é, havendo 

a exclusão de uma das formas, obrigatoriamente – por sua incorporação (e não sua 

negação), fazendo da lógica formal parte da lógica dialética.  

Saviani (2002, p. 4), ao iniciar suas considerações sobre a necessidade da 

passagem do senso comum à consciência filosófica na educação, faz apontamentos 

importantes sobre a necessidade de instrumentos lógico-metodológicos, reportando-se 

ao materialismo histórico-dialético e afirmando que “a lógica dialética não é outra coisa 

senão o processo de construção pensamento concreto (ela é uma lógica concreta), ao 

passo que a lógica formal é o processo de construção da forma de pensamento (...)”. 

Ainda segundo o autor, ao incorporarmos a lógica formal à lógica dialética, teríamos a 

construção do pensamento da seguinte maneira:  

 
[...] parte-se do empírico, passa-se pelo abstrato e chega-se ao 
concreto. Diferentemente, pois, da crença que caracteriza o 
empirismo, o positivismo, etc. (que confundem o concreto com o 
empírico) o concreto não é ponto de partida, mas ponto de chegada do 
conhecimento. E, no entanto, o concreto é também o ponto de partida. 
Como entender isso? Poder-se-ia dizer que o concreto-ponto de 
partida é o concreto real e o concreto-ponto de chegada é o concreto 
pensado, isto é, a apropriação pelo pensamento do real-concreto. Mais 
precisamente: o pensamento parte do empírico, mas este tem como 
suporte o real concreto. Assim o verdadeiro ponto de partida, bem 
como o verdadeiro ponto de chegada é o real concreto (SAVIANI, 
2002, p. 4). 
 

O autor supracitado evidencia como o pensamento está diretamente relacionado 

à transformação da realidade, das condições sociais reais, ou seja, da prática social. O 

Materialismo Histórico-Dialético é, portanto, um método compreendido como teoria de 

interpretação da realidade como esta se apresenta de forma imediata e pelo movimento 

do pensamento (abstrações que buscam uma compreensão mais elaborada dos 

fenômenos estudados, envolvendo a teórica e a prática), que leva à compreensão plena 

da realidade concreta. 
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De forma sucinta, podemos compreender os fundamentos do materialismo 

histórico-dialético como embasamento teórico-metodológico através da descrição de 

Kaplan (2011): 

Trata-se de uma ciência que demanda permanente tarefa de elaboração 
de categorias e conceitos exigida pelo processo de permanente 
transformação da realidade objetiva; produção e elaboração esta que 
implica sua necessária articulação orgânica com os princípios 
fundamentais de seus corpos teóricos, elaboração de conceitos e 
categorias que fazem corpo com a teoria e são inseparáveis da prática 
social e da realidade material em transformação (Ibidem, p. 51). 
 

 Remete-se, portanto, à interpretação da realidade, através da materialidade e da 

concreticidade, isto é, de como os homens se organizam na sociedade para a produção e 

a reprodução da vida, no decorrer da história. Uma das maiores contribuições desse 

método aos educadores se concentra em auxiliar a compreensão dos fenômenos 

educativos de forma mais elaborada, partindo do mais simples (o empírico) para, 

movimentando o pensamento, chegar à categoria “síntese de múltiplas determinações” 

(o concreto pensado). 

 

2.1.2 A Pesquisa Qualitativa, a Análise de Conteúdo e a Triangulação dos dados da 

pesquisa 

Antes de discorrermos sobre as os pressupostos definidos como métodos de 

análise, vale destacarmos a relevância da pesquisa qualitativa em nosso estudo, através 

da coleta de dados, bem elucidada por Gómez, Gil Flores e Jiménez (1999): 
 
Podríamos caracterizarlos, sin recurrir a la oposicion cuantitativo-
cualitativo, como elaboraciones de naturaliza descriptiva que recogen 
uma amplia y diversa gama de información, ricos y densos em 
significados, polisémicos, difícilmente reproducibles dada su 
vinculación a contextos y momentos determinados, y recogidos a 
partir de uma instrumentación mínima, pues para obtenerlos se 
utilizan procedimentos más que instrumentos (GÓMEZ; GIL 
FLORES; JIMÉNEZ, 1999, p. 200). 

  

Minayo (2010) incita o leitor a uma reflexão interessante, ao afirmar que: 
 
(...) o objeto de estudo das ciências sociais é histórico. Isto significa 
que cada sociedade humana existe e se constrói num determinado 
espaço e se organiza de forma particular e diferente de outras. Por sua 
vez, todas as que vivenciam a mesma época histórica tem alguns 
traços comuns, dado o fato de que vivemos num mundo marcado pelo 
influxo das comunicações. Igualmente, as sociedades vivem o 
presente marcado por seu passado e é com tais determinações que 
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constroem seu futuro, numa dialética constante entre o que está dado e 
o que será fruto de seu protagonismo (MINAYO, 2010, p.12). 

 

A pesquisa qualitativa abrange uma gama de possibilidades instrumentais 

destinadas a coleta e análise de dados, bem como de agentes participantes, incluindo o 

pesquisador. Essa opção metodológica é assumida por seu aspecto político em que se 

encontra presente, bem como pela compreensão do(s) próprio(s) pesquisador(es) - que 

se coloca em intensa interligação com os pesquisados -  aliando-se o compromisso 

político com o desvelamento do real e a construção (por nós defendida como 

transformação) coletiva da realidade, também histórica. Martinelli (1999) evidencia: 
 
Na pesquisa qualitativa, todos nos expressamos como sujeitos 
políticos, o que nos permite afirmar que ela, em si mesma, é um 
exercício político. Não há nenhuma pesquisa qualitativa que se faça à 
distância de uma opção política. Nesse sentido, ela é plena de 
intencionalidade, busca objetivos explicitamente definidos. 
(MARTINELLI, 1999, p. 26).  

 

Compreendemos que os dados em si compõem um material bruto que pode 

expressar significados da realidade, mas que necessitam de operacionalizações 

definidas, por parte dos pesquisadores, para que a partir de suas individualidades se 

alcance um todo com coerência e significação. Assim, é necessário que realizemos 

sínteses adequadas, que expressem características do contexto, para podermos avançar 

nas reflexões sobre o mesmo, de tal modo que estas nos propiciem traçarmos propostas 

para transformá-lo. Acreditamos, portanto, que a utilização da Análise de Conteúdo, 

descrita por Bardin (2009), trará contribuições à organização e análise dos dados 

coletados durante o desenvolvimento da presente pesquisa. Buscando compreendê-la e 

esclarecer os delineamentos feitos pela autora para a utilização de tal método, faremos 

uma breve retomada sobre o mesmo. 

 Historicamente, a Análise de Conteúdo (AC) foi de grande valia no 

desenvolvimento de estudos no campo da política, durante os problemas suscitados pela 

Segunda Guerra Mundial. 

Ainda que tenha emergido da análise das comunicações num contexto norte-

americano, a AC é uma metodologia que propõe, a diversos estudos das ciências 

humanas, técnicas relevantes para a compreensão de seus dados, numa comunhão com o 

contexto social estudado (BARDIN, 2009).  

De maneira geral, a autora explicita que os métodos da AC têm como objetivos: 
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A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá 
efetivamente contido, podendo esta ‘visão’ muito pessoal ser 
partilhada com outros? Por outras palavras, será a minha leitura válida 
e generalizável? 
E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já 
fecundo, não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e 
pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que 
confirmam (ou informam) o que se procura demonstrar a propósito 
das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações 
susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 
priori não possuíamos compreensão (BARDIN, 2009, p. 31). 

 

Evidencia-se, portanto, o rigor e a incitação para que se vá além do aparente 

coletado, compreendendo esta análise como mais do que apenas uma verificação do que 

está posto nos conteúdos, buscando o que estes elucidam depois de serem tratados. Esse 

tratamento configura-se como “categorizar para introduzir uma ordem, segundo certos 

critérios, na desordem aparente” do texto (OLIVEIRA et al, 2003, p. 4). 

Não estranhamente, a educação abarcou a AC em suas pesquisas como 

fundamento metodológico. Entrevistas e questionários necessitavam de um arcabouço 

que sistematizasse os instrumentos da pesquisa qualitativa, contribuindo para uma 

interpretação coerente dos dados. Segundo Oliveira et al (2013), neste momento foi que 

a educação e a AC se entrelaçaram. 

De acordo com Bardin (2009), são propostos diferentes momentos para o 

processo de análise pela AC. No primeiro momento objetiva-se a organização das ideias 

iniciais, a seleção dos documentos a ser analisados, bem como a formulação de 

hipóteses e de objetivos, galgando a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação do pesquisador. Esta é uma fase marcada pela primeira leitura do texto que 

será analisado, em um movimento entre este e as formulações do pesquisador, assim 

estabelecendo os contornos iniciais das unidades de sentido, definidas por palavras, 

expressões, locuções e conjunções que, entre outras, evidenciam algumas informações 

contidas no texto, além do que está propriamente escrito. 

O segundo momento pode se confundir com o primeiro, pois nesta se aplica, 

sistematicamente, as decisões tomadas por ocasião do primeiro contato com o texto, 

culminando na terceira fase, referente ao tratamento dos resultados. Ainda no segundo 

momento é possível que se crie um esquema de hipóteses a priori sobre os dados 

obtidos. Em nosso estudo, estas hipóteses serão apresentadas como pré-categorias, 
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todas devidamente nomeadas. Embora este não seja um procedimento obrigatório, pode 

contribuir para uma melhor exploração dos dados.  

No último momento busca-se tornar os dados “falantes”, ou seja, significativos 

para que o pesquisador possa realizar suas inferências e interpretações de forma 

coerente com os objetivos de sua pesquisa (BARDIN, 2009). 

Com esse trajeto percorrido para a organização e contato inicial do pesquisador e 

os dados coletados, apoiando-nos no referencial, utilizaremos a etapa de codificação do 

material coletado, quando selecionaremos as categorias que possibilitam uma clareza de 

compreensão dos dados analisados, coerentemente com os objetivos da pesquisa. 

Segundo a autora: 

 
A codificação corresponde a uma transformação – efectuada segundo 
regras precisas – dos dados em bruto do texto, transformação esta que, 
por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 
representação do conteúdo, ou da sua expressão; susceptível de 
esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem 
servir de índices [...] (BARDIN, 2009, p. 129). 

 
Nessa etapa do método, a autora nos apresenta três momentos que o compõe: o 

recorte, no qual devemos ter clareza sobre os elementos que serão considerados na 

análise do que foi coletado; a enumeração, ligada a quantificação de termos, por 

exemplo, que apareçam nos dados e; a classificação e agregação, a partir da formulação 

das categorias. O recorte se torna necessário na presente pesquisa e será apresentado 

substancialmente durante a análise, bem como as categorias que formulamos e, as quais 

inclusive, apresentarão tais recortes. A quantificação, referente à enumeração, não se 

apresenta realmente relevante ao que nos propusemos a analisar tendo por base a 

pesquisa qualitativa.  

Após esta breve apresentação, destacamos que o foco de nossa atenção será, 

prioritariamente, o primeiro e o último momentos da codificação, culminando na fase de 

categorização propriamente dita. 

Acreditando nas contribuições que a AC proporcionará à presente pesquisa, 

optamos por utilizá-la - ainda que não obrigatoriamente seguindo todos os passos 

propostos por Bardin (2009) - para o tratamento dos dados coletados e, junto a ela, 

realizar a triangulação dos dados obtidos por meio da aplicação de questionários e 

realização de entrevistas, bem como pelas anotações feitas em campo, em diálogo com 

os nossos referenciais teóricos. 
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Sobre a triangulação de dados, Azevedo et al (2013) apontam que o conceito de 

triangulação advém das ciências militares, onde se buscava descobrir a exata localização 

de um aparelho de comunicação de um oponente, medindo a intensidade  das ondas 

transmitidas por dois pontos, incluindo um outro, representado por um receptor ou 

transmissor.  Duarte (2009) relembra que o conceito surgiu e teve aplicação na 

navegação e na topografia e, de acordo com Azevedo et al (2013), a relevância de seu 

uso nestas ciências se justifica porque os “princípios básicos da geometria garantem que 

múltiplos pontos de vista contribuam para uma maior precisão” (p.3).  

O mesmo termo é utilizado nas ciências sociais e humanas, mas de uma forma 

diversa, em que o pesquisador possui um dos pontos (de vista) e necessita de mais dois, 

pelo menos, para alcançar um resultado ou objetivo com maior precisão. Para auxiliar 

nesse processo, os pesquisadores têm a possibilidade de utilizar diferentes métodos para 

coletar os dados, diferentes formas de análises destes ou até mesmo mais de um 

pesquisador envolvido na coleta de dados e análise do estudo.  

Assim, vê-se corroborada a definição de Denzin (1989) para quatro possíveis 

triangulações: de dados, de investigadores, teórica e metodológica. Neste estudo 

utilizaremos, portanto, a triangulação de dados, que se relaciona à busca destes em 

diferentes fontes e que inclui, quando possível, a diferenciação temporal e espacial da 

coleta, além de indivíduos diferentes, buscando desvelar os sentidos e concepções 

existentes nos dados em si e que, ainda que se apresentem de diferentes maneiras, 

possam convergir para uma compreensão do real (contexto analisado).  

Considerando as diversas esferas que contemplaram a pesquisa, buscamos os 

dados por meio de diferentes técnicas com intuito de minimizar as possíveis limitações 

que, eventualmente, decorressem de um único instrumento de coleta de dados. A 

aplicação do questionário (APÊNDICE III) se mostrou mais coerente para coletarmos 

dados junto aos professores que acompanhavam as visitas à usina, devido ao pouco 

tempo que dispúnhamos junto aos mesmos, mas considerando que se fosse utilizada 

como única ferramenta poderia se mostrar insuficiente. Isto em função das eventuais 

limitações resultantes do fato do questionário ter se constituído de questões que 

buscavam evidenciar, mais explicitamente, alguns temas diretamente abordados e de 

relevância à pesquisa, mas que, ao buscarmos uma compreensão mais aprofundada da 

realidade dos professores, poderia se mostrar restritivo.  

Dessa forma, consideramos que com os professores que participavam do 

Programa da ABAG - um menor número de participantes se comparado aos que 
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responderam o questionário - a entrevista semiestruturada, baseada num roteiro de 

questões norteadoras estruturado anteriormente (APÊNDICE IV), por sua vez, 

ofereceria maior liberdade de expressão ao entrevistado e, portanto, maior possibilidade 

de obtenção de informações que, muitas vezes, poderiam inclusive superar as 

expectativas do entrevistador e nos trazer, mais diretamente, detalhes de interesse sobre 

situações associadas à realidade dos participantes.  

Além da aplicação de questionários e da realização de entrevistas, uma análise 

de documentos pode trazer dados interessantes, que embora resultem do olhar do 

pesquisador, também trazem o olhar possibilitado pelo embasamento no referencial 

teórico que o apoia na sua investigação.  

De forma ampla, o objetivo da triangulação consiste em mais do que validar o 

estudo de um fenômeno e possibilitar um olhar de - e para - múltiplas perspectivas, mas 

também contribuir para enriquecer a compreensão do pesquisador e de quem se 

pretende atingir com o estudo, permitindo surgir novas, e até mesmo diferentes, 

dimensões dentro da análise e do estudo. 

Assim, utilizando diversos instrumentos e recorrendo a diferentes atores sociais 

foi que buscamos compreender a realidade social do contexto considerado no presente 

estudo, na tentativa de extrair o que seria essencial, embora ainda considerando a 

necessidade de expansão deste conhecimento para obter uma compreensão mais ampla 

da realidade daqueles participantes - nas instituições envolvidas e da região. 

Ao definirmos os espaços para a coleta de dados - explicitados nos tópicos 

anteriores - e tendo como embasamento a pesquisa qualitativa, na busca da apreensão da 

realidade do contexto estudado, consideramos a importância de realizarmos uma 

pesquisa de campo (MINAYO, 2012). Nesse sentido, a ida a campo se deu em três 

instâncias separadamente, sobre as quais discorreremos visando elucidar a seleção dos 

métodos usados para a coleta de dados: 

1) No CEA da usina; 

2) Nas escolas e SMEs de Dumont, Pradópolis, Jaboticabal e Rincão e; 

3) Na ABAG/RP; 

Explicitaremos, no próximo subitem, a trajetória percorrida para o 

desenvolvimento da pesquisa e os resultados obtidos, discutindo-os à luz dos referencias 

teóricos adotados. 
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2.2 A Coleta de Dados 

 

2.2.1 Um recuo para entender a trajetória da pesquisa 

 No presente trabalho - que teve inicialmente como objetivo principal investigar 

como era estabelecida, na cidade de Bauru (SP), a parceria entre os setores público e 

privado no contexto educacional - buscamos conhecer como esta ocorre e nos 

propusemos analisar as consequências da mesma para a educação, considerando a 

atuação de instituições externas nas escolas públicas, sobretudo pela via da educação 

ambiental e responsabilidade socioambiental.   

 Ainda que a cidade de Bauru conte com cerca de 400 mil habitantes e um 

número representativo de escolas públicas de ensino básico e infantil, bem como de 

empresas atuantes - principalmente na região, em municípios menores e próximos, que 

são parceiras das escolas, recebendo a visita dos alunos – tivemos grande dificuldade 

para estabelecer contato com aquelas instituições.  

 Tentando iniciar a coleta de dados pela Secretaria Municipal de Educação – que 

se manteve aberta e receptiva – encontramos o primeiro entrave, pelo fato de nos ter 

sido solicitada uma relação específica das escolas que contemplaríamos em nossa 

pesquisa, o que não nos era inicialmente possível responder, já que necessitávamos 

primeiro contatar as escolas para então podermos saber em quais delas já existia uma 

programação anual, referente à realização de visitas àquelas empresas. Ainda assim, 

tentamos o contato com todas as escolas que contemplavam o nível fundamental e 

médio de ensino, por acreditarmos ser este o público foco das visitas às empresas, ainda 

que tenhamos também contatado algumas poucas escolas de ensino infantil. 

Imaginávamos que ao nos informamos sobre as agendas das escolas, conseguiríamos 

chegar até às empresas.  

Não obtendo êxito por este caminho, optamos por percorrer o caminho inverso e, 

assim, passamos a pesquisar sobre quais eram as empresas mais visivelmente 

conhecidas e abertas à visitação, para que então tentássemos estabelecer um contato 

com as mesmas. Obtivemos alguns contatos por email e telefone – não sem pesares, de 

diferentes aspectos - que se finalizaram superficiais, com exceção de um, no qual a 

empresa, depois de certa resistência inicial, mostrou-se aberta a aceitar a presença da 

pesquisadora durante uma visita que seria realizada por estudantes. Porém, estes eram 

oriundos de outro município - não tão próximo de Bauru - e cursavam o ensino técnico, 

não sendo o público que o presente estudo buscava especificamente abordar. 
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As tentativas se estenderam a outras cidades próximas - inclusive ao município 

de origem da pesquisadora - embora sem êxito. Por fim, a pesquisa tomou seu curso 

atual, configurando a trajetória em que este se enquadrou e na qual os dados foram 

coletados. 

Em outras leituras sobre o mesmo tema, inclusive decorrente de um encontro da 

área de Educação Ambiental e da facilidade de contato que encontramos em outras 

cidades (tanto nas escolas, quanto nas empresas parceiras que foram analisadas), 

vislumbramos a possibilidade de partirmos para a análise do objetivo central, antes 

explicitado, embora com modificações relativas à região onde se desenvolveria a 

pesquisa. Assim, foram considerados neste estudo: uma unidade específica de usina 

sucroenergética; uma Associação abrangente do setor do agronegócio, que mantém 

estreita relação com seus parceiros - inclusive com a usina em questão e com escolas da 

região, que participam de um dos Programas oferecidos por aquela Associação, o qual 

prevê a realização de visitas por parte dos estudantes àquelas instituições privadas – e as 

escolas e SMEs de municípios localizados na região de Ribeirão Preto (ainda que as 

escolas deste último município não tenham entrado em nossa análise e, portanto, não 

serão descritas). 

Passamos então a realizar a pesquisa na região de Ribeirão Preto, estado de São 

Paulo, especialmente nas cidades vizinhas e de menor porte, tais como os municípios de 

Dumont, Pradópolis e Jaboticabal, ainda que nossas investigações tenham se expandido 

até Ribeirão Preto - particularmente por ser lá que se encontra a sede da Associação 

Brasileira de Agronegócio de Ribeirão Preto - ABAG/RP - um dos nossos focos de 

análise - e para Rincão, cidade sede das escolas que realizaram as visitas ao CEA da 

usina na ocasião em que pudemos acompanhar tal atividade e onde obtivemos a 

informação de que, apesar de haver uma escola participante do Programa “Agronegócio 

na Escola” em anos anteriores, o município já não tinha mais parceria com o mesmo.  

 

2.3 O contexto da pesquisa: Dumont, Pradópolis, Jaboticabal e Rincão  
 
2.3.1 Sobre os municípios envolvidos na pesquisa 

Com o intuito de justificarmos a seleção dos municípios que constituíram a 

nossa amostra, discorreremos sucintamente sobre algumas de suas características 

históricas, o que nos possibilita compreender o atual contexto cultural, econômico e 

educacional presente nos mesmos. Esses apontamentos evidenciam como a realidade 
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destes municípios está associada, desde as suas origens, ao cultivo e, consequentemente, 

no presente momento, ao agronegócio. Estas são, portanto, cidades nas quais as 

empresas do setor – incluindo a ABAG e o Programa “Agronegócio na Escola” - estão 

inseridas. Contudo, acreditamos que os contextos educacionais presentes em outras 

cidades, dentre as que estão listadas na tabela 1, apresentada a seguir, deverão ser 

analisados em estudos futuros para que, dialogando com a presente pesquisa e com 

outras, possam vir a expressar de forma quantitativa e qualitativa os objetivos e 

resultados da inserção do agronegócio no ambiente escolar. 

 

 
Tabela 1 – Municípios participantes do Programa “Agronegócio na Escola”, no ano de 2013, 

com destaque aos selecionados para a presente pesquisa. 

 

Durante o processo de seleção dos municípios que comporiam nossa amostra, 

procuramos aqueles que, historicamente, estiveram atrelados ao agronegócio e se 

enquadravam como municípios de pequeno e médio porte (no que se refere ao número 

de habitantes), especialmente quando comparados ao maior município daquela região, 

Ribeirão Preto. Segundo dados do IBGE (2014), Pradópolis possui cerca de 19 mil 

habitantes, enquanto Dumont possui aproximadamente 9 mil e Rincão, por sua vez, tem 

sua população estimada em 10 mil habitantes. Dentre os municípios estudados, 

Jaboticabal é o maior, apresentando cerca de 75 mil habitantes.   
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Nossa opção por estender nossa investigação ao município de Pradópolis se 

pautou no fato de neste se encontrar a unidade do grupo sucroalcooleiro que aloca o 

Centro de Educação Ambiental, evidenciando, portanto, a relação existente entre o 

município e o setor do agronegócio. Da mesma forma, o município de Dumont se 

mostrou importante para compor a amostra analisada por estar localizado muito 

próximo da usina mencionada, estando diretamente atrelado ao agronegócio, e por 

possuir, ainda, uma das escolas participantes e premiada pelo projeto desenvolvido no 

Programa “Agronegócio na escola”. 

Jaboticabal, ainda que dentre os municípios mencionados apresentasse uma 

maior população, se mostrou como local importante para que estendêssemos a nossa 

análise, pelo fato de ter sido o primeiro município a receber o Programa da ABAG e, 

portanto, por estar envolvido com o mesmo há muitos anos.  

Rincão, por sua vez, passou a compor a nossa amostra devido ao grande número 

de professores - oriundos deste município - que responderam aos questionários que 

aplicamos durante as visitas ao CEA da usina, e também por ser o município que se 

mostrou divergente dos demais, pelo fato de ter se associado com a ABAG em anos 

anteriores - através do Programa mencionado - mas ter rompido tal parceria na ocasião 

em que conduzíamos este estudo. Percebemos, assim, a necessidade de compreender os 

motivos que levaram ao rompimento da parceria, para sabermos se este estava atrelado a 

existência de algum enfrentamento por parte da atual SME ao posicionamento da 

ABAG e ao incentivo ao setor do agronegócio (o que configuraria as visitas ao CEA da 

usina como uma iniciativa apenas dos próprios professores). No entanto, no decorrer da 

pesquisa, constatamos que tal enfrentamento não existia por parte da secretaria, como 

evidenciaremos ao longo deste estudo. 

Apresentaremos em seguida, ainda que de forma sucinta, alguns aspectos 

históricos, bem como algumas características do contexto educacional existentes 

municípios mencionados. 

 

Dumont 

O município de Dumont, com uma altitude de 595 metros, está localizado a 

21º14’11” S e 47º58'24" W, próximo à cidade de Ribeirão Preto, região oeste do estado 

de São Paulo. Durante muito tempo Dumont foi considerado distrito desta cidade, sendo 

elevado à categoria de município pela lei estadual nº 8092 de 28/02/1964. Sua 
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população atual é de 8.874 habitantes, distribuídos em uma área de aproximadamente 

111 km2, onde o cerrado domina como principal bioma (IBGE, 2013).  

O nome do município nos remete – não sem propósito - a Alberto Santos 

Dumont, personagem conhecido como “o pai da aviação”, por ter sido fundado por 

Henrique Dumont, engenheiro e proprietário de muitas lavouras, pai do piloto e de mais 

6 filhos, juntamente com sua esposa Francisca Santos Dumont. 

A realidade da população atual, extremamente associada ao agronegócio, tem 

suas origens na chegada de Henrique Dumont, em 1879, quando este comprou a então 

Fazenda Arindeúva, transformando-a na Fazenda Dumont, uma propriedade agrícola 

modelar que teve inicialmente o café como principal cultura plantada, chegando a cinco 

milhões de pés. 

Não foi a toa que o título de “Rei do Café” foi atribuído, pelos habitantes do 

município, a Henrique Dumont, em meados de 1894, pois este possibilitou inovações e 

transformações na produção, dentre elas, o uso de tratores a vapor para a aragem da 

terra e de secadores mecânicos para os grãos de café. O proprietário construiu, também, 

uma estrada de ferro para uso exclusivo de sua propriedade, com intuito de transportar o 

café para a Estação da Alta Mogiana, em Ribeirão Preto, por uma extensão de 30 km. 

Depois de permanecer sob seu comando, a fazenda foi vendida à Companhia 

Melhoramentos do Brasil e, posteriormente, aos ingleses que construíram a “Dumont 

Coffee Company”. 

 A mão de obra escrava, nas terras de Henrique Dumont, foi mantida por pouco 

tempo, pois o produtor buscou mão de obra assalariada em imigrantes espanhóis, 

alemães, portugueses e, principalmente, italianos. Com o passar dos anos, foram estes 

que povoaram as regiões do município, dando continuidade ao trabalho no campo, bem 

como à promoção do desenvolvimento da área urbana (DUMONT, 2014). 

Atualmente, o município tem sua economia baseada no cultivo e extração da 

cana de açúcar e amendoim. Também existem nessa região muitas usinas e grandes 

grupos que lidam com os produtos produzidos a partir destas matérias-primas. Até 2012, 

segundo o Cadastro Central das Empresas, fornecido pelo IBGE (2012), existiam 359 

empresas atuantes e 1.642 pessoas assalariadas, com um piso salarial de 2,3 salários 

mínimos em média (valores equivalentes àquele ano de 2012). A cidade conta também 

com a presença do setor industrial, que processa os derivados do amendoim, e com o 

comércio de produtos da mesma cultura, além da suinocultura.  
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 No âmbito educacional, os habitantes contam com cinco escolas da rede pública 

municipal, sendo elas: CEMEI “Profª.Wilma Maria Lorenzato Bredarioli”,  CEMEI 

"Quitéria Soares Carneiro", a EMEI “Profª. Olympia Eleusa Decare, EMEF “Prof. 

Altino Jacintho Tovo”, EMEF “Prof. Altino Jacintho Tovo”, EMEF “Profª. Arlinda Rosa 

Negri” (DUMONT, 2014). 

Segundo o Censo Escolar de 2014 (INEP, 2014), o município possui 356 alunos 

matriculados no ensino infantil e 1.053 no ensino fundamental, na rede municipal. No 

ensino médio, na rede estadual, estão matriculados 333 alunos, além de 47 matrículas na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ensino fundamental presencial (28 na rede 

estadual e 19 na municipal). 

 

Prádópolis 

Reportando-nos ao município de Pradópolis, podemos dizer que sua formação e 

história também estão atreladas às grandes fazendas de café, fundadas a partir de 1865, 

apesar de ter tido em seu território, como primeiros habitantes, os índios Jés da tribo 

Caiapós.  

O primeiro dono de terras pradopolenses foi o capitão Gabriel Diniz Junqueira, 

que deu início à formação da fazenda Santa Maria.  Já no final dos anos de 1880, esta 

fazenda passou à posse da família Antônio Prado, sendo denominada Fazenda São 

Martinho. Ali o crescimento dos pés de café foi relativamente rápido, iniciando o ano de 

1900 com uma quantidade que suplantava a da Fazenda de Dumont, na cidade vizinha.  

Nesse contexto é que surgiu propriamente a cidade de Pradópolis, em 1905, 

quando a Companhia Agrícola Fazenda São Martinho traçou em suas terras uma 

pequena vila que logo passou a receber os imigrantes como mão de obra para a lavoura. 

O território do antigo distrito também contou com a passagem das linhas férreas, desde 

1872, conquistando sua própria estação a partir de 1901, para atender à fazenda e usina 

São Martinho (PRADÓPOLIS, 2014). 

 Segundo informações colhidas no site da prefeitura do município, foi em 1945, o 

fim do ciclo do café decretou a extinção dos cafezais da Fazenda São Martinho e em seu 

lugar criou-se uma usina de açúcar, o que proporcionou uma guinada fundamental aos 

destinos de Pradópolis. A cultura da cana-de-açúcar passou a se incorporar à economia 

do município a partir de 1948, com a Usina São Martinho e, consequentemente, à 

cultura local já com a preponderância do trabalho na lavoura.  
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Atualmente, Pradópolis pertence à 6ª região administrativa de Ribeirão Preto, 

São Paulo, embora em suas origens tenha sido considerada primeiramente como distrito 

do município de Sertãozinho e, a partir de 1938, da cidade de Guariba. Com mais de 

167 mil km2 de área territorial, sendo cerca de mais de 150 km2 pertencentes à zona 

rural, o município possui aproximadamente 19.100 habitantes (IBGE, 2013). Segundo o 

que se lê no site da cidade, a atividade econômica se baseia na cultura de cana-de-

açúcar, possuindo 23 indústrias, 280 estabelecimentos comerciais e 390 outros serviços.  

Dados de 2002, apresentados pelo IBGE (2013) para o município em questão, 

apontam a existência de sete escolas municipais e uma estadual e, de acordo com o 

Censo Escolar de 2012, Pradópolis conta com quatro pré-escolas, seis escolas de ensino 

fundamental e uma de ensino médio (INEP, 2012). De acordo com o último Censo 

Escolar (INEP, 2014), no município há 903 alunos matriculados no ensino infantil, 

2.123 no ensino fundamental e 165 no EJA, para o ensino fundamental presencial, na 

rede municipal. Consta, ainda, que 620 alunos estão matriculados no ensino médio 

regular e 116 no EJA, pela rede estadual. 

   

Jaboticabal 

A cidade de Jaboticabal, nome este decorrente de um bosque de jabuticabeiras 

nativas existentes no primeiro perímetro demarcado do município, se mostrou pertinente 

para estendermos nossa investigação diante do contexto do presente trabalho. Isso 

principalmente pelo fato de ter sido nesta cidade que o Programa “Agronegócio na 

Escola” teve seu projeto piloto aplicado, tendo ali permanecido, portanto, desde 2001, 

em parceria com as escolas municipais participantes (JABOTICABAL, 2010).  

 João Pinto Ferreira, considerado o fundador da cidade de Jaboticabal, veio de 

Portugal e, em 1816, adquiriu as terras da chamada Fazenda Cachoeira, local onde o 

município começou a ser fundado (JABOTICABAL, 2010). 

 Segundo informações contidas no site da cidade, foi nas terras às margens do 

córrego Jaboticabal, Pinto Ferreira decidiu fundar um povoado, construindo uma 

igrejinha cuja Padroeira era Nossa Senhora do Carmo, sendo ela a determinante da data 

de comemoração do aniversário da cidade, 16 de julho. Em 1848 esse núcleo foi 

elevado a Distrito de Paz e, em 1857, a Freguesia. Foi apenas em 1867 que Jaboticabal 

foi considerada Vila e, então, elevada à condição de cidade, com a denominação de 

Jaboticabal, pela lei municipal n.º 14, de 06-10-1894.  
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Com a vinda de imigrantes e o desenvolvimento de ferrovias, assim como 

ocorrido nos outros municípios já apresentados, Jaboticabal continuou a crescer e 

manteve sua base econômica atrelada à agricultura, principalmente cafeeira. No entanto, 

com a decadência da cafeicultura, ocorrida a partir da depressão dos anos de 1930, 

Jaboticabal enfrentou a estagnação econômica, perdurando até o começo dos anos de 

1950. Foi a partir de então que passou a diversificar sua lavoura, destacando-se as 

culturas de algodão, amendoim, arroz e milho, bem como da 

cana-de-açúcar, sendo esta última a principal atividade econômica do município, 

particularmente na produção de álcool e açúcar. 

Segundo o IBGE de 2013, a área territorial de Jaboticabal é de 707 km2, com 

uma população de aproximadamente 75 mil habitantes, sendo que cerca de 63.868 são 

alfabetizados. Em relação ao número de escolas, segundo o Censo Educacional de 2012, 

existem 29 pré-escolas, 37 escolas de ensino fundamental e 15 de ensino médio (INEP, 

2012). No município, segundo os dados do INEP (2014), há 2.244 alunos matriculados 

no ensino infantil, 4.071 no ensino fundamental e 183 no EJA, para o ensino 

fundamental presencial, na rede municipal. Já na rede estadual existem 35 alunos 

matriculados no ensino infantil, 2.149 ensino fundamental, 2.091 no ensino médio, 195 

no ensino técnico e 272 no EJA presencial, sendo 48 destes no ensino fundamental e 

224 no ensino médio. 

O secretário municipal de educação e uma representante da SME que foram por 

nós entrevistados informaram que, apesar de algumas modificações no âmbito 

legislativo - no que se refere à extensão territorial do município - Córrego Rico se 

manteve como distrito de Jaboticabal e, particularmente neste local, encontra-se uma 

das escolas que acolhe os estudantes de faixa etária correspondente ao 9º ano do ensino 

básico, portanto, também participantes do Programa “Agronegócio na Escola”, 

existindo apenas mais uma escola, propriamente, na sede do município. 

  

Rincão 

Rincão foi a última cidade que participou desta pesquisa, configurando-se como 

uma instancia diferenciada das demais para a coleta de dados, devido à sua atual não 

adesão ao Programa “Agronegócio na Escola”, motivo pelo qual não consta da Tabela 1. 

Como já elucidado, apenas as escolas que ofereciam os 8º e 9º anos haviam participado 

do Programa em anos anteriores e este havia sido o caso de Rincão. Assim, julgamos ser 

importante conhecer e compreender os motivos que haviam levado o município a aderir 
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ao Programa, anteriormente, bem como aqueles que haviam determinado a rejeição do 

mesmo. Também queríamos conhecer quais eram as motivações para que as escolas do 

município mantivessem as visitações a empresas do setor do agronegócio, como ao 

CEA da usina aqui considerada.    

A cidade tem seu nome atrelado à nomeação “Rincón”, atribuída pelos tropeiros 

gaúchos que passaram por aquelas terras, antes mesmo de serem reconhecidas como 

Distrito de Paz. Essa expressão estava associada a um acidente geográfico comumente 

presente na paisagem gaúcha, chamado rincão, aproveitado para manter os rebanhos em 

locais com obstáculos naturais que evitassem que estes fugissem. Ao nomeá-la dessa 

maneira, aqueles tropeiros se referiam à paisagem de Rincão, já que ao acamparem ali - 

quando vinham à região para vender animais - se depararam com terras margeadas por 

um córrego de cada lado, rodeados por morros e matas, assim constituindo uma 

configuração natural que impedia a fuga dos animais. Tais terras compunham a Fazenda 

São José da Cachoeira, pertencente aos irmãos João, Luiz e Francisco Caetano Sampaio 

(RINCÃO, 2014).  

Ainda que o nome Rincão tenha sido inicialmente atribuído ao município, a 

parte urbana daquela região era conhecida como Paciência, mesmo nome do córrego 

que margeava as terras. Rincão se instituiu mesmo, como nome, devido à construção de 

uma Igreja também assim denominada, quando os proprietários das terras souberam da 

decisão da Companhia Paulista de Estrada de Ferro de expandir seus trilhos até a região 

(ibidem).  

A chegada da malha ferroviária àquelas terras, em 1884, configurou o local 

como uma rota de fluxo para produtos agrícolas, inicialmente com o café, sendo 

substituído, após a crise, pela cana-de-açúcar – assim como ocorreu também nos outros 

municípios já mencionados - e pecuária destinados à capital. Além das atividades 

ferroviárias, Rincão foi favorecido pelas atividades fluviais, por meio do rio Mogi. 

Essas transformações também corroboraram a chegada de imigrantes e 

proporcionaram um crescimento populacional local e então, em 1948, Rincão 

desmembrou-se da cidade de Araraquara, da qual até então era considerado distrito, para 

ser nomeada como município. 

 Segundo o IBGE (2012), a cidade possui uma extensão de aproximadamente 316 

km2 e uma população de mais de 10 mil habitantes, sendo 8.872 destes, alfabetizados. 

De acordo com o Censo Escolar de 2012, o município conta com 5 pré-escolas 
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municipais, 6 escolas de ensino fundamental (das quais apenas uma estadual) e duas de 

ensino médio (uma delas estadual) (INEP, 2012).  

Segundo o Censo Escolar do INEP (2014), Rincão conta com 477 alunos 

matriculados no ensino infantil, 728 no ensino fundamental e 35 no EJA, para o ensino 

fundamental presencial, na rede municipal. Na rede estadual são 490 alunos 

matriculados nos anos finais do ensino fundamental (5º ao 9º anos) e 449 no ensino 

médio. 

 Atualmente, a base econômica do município se concentra na atividade 

canavieira, na pecuária, na fabricação de tijolos e extração de areia. Em decorrência, 

principalmente, da expansão da agropecuária, diversas mudanças ambientais ocorreram 

no município, reduzindo áreas de vegetação nativa a áreas de pastagem, restando apenas 

cerca de 4% da vegetação original (IF, 2013). 

 O município também faz parte do Programa Município Verde-Azul, programa 

ambiental lançado pelo governo do estado de São Paulo, que visa estimular os 

municípios a desenvolverem e implementarem uma Agenda Ambiental. Esse programa 

conta com a adesão de 645 municípios do estado e é regido por um Protocolo de 

Intenções (dez propostas no total, sendo elas: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, 

Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão 

das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental) que devem ser 

prioritariamente desenvolvidas por cada cidade (AMBIENTE, 2013).  

 

2.3.2 Nosso primeiro contato com os professores das escolas municipais 

Para a compreensão de como chegamos aos professores, esclarecemos que a 

pesquisa de campo se deu nas escolas de Dumont e Pradópolis. A seleção destas cidades 

se deu pelo fato de serem participantes do Programa “Agronegócio na Escola”, por 

serem cidades de pequeno porte, pouco habitadas, se comparadas a Ribeirão Preto, e por 

estarem relacionadas, cultural e economicamente, às atividades do agronegócio, em 

decorrência da significativa proximidade das mesmas com a unidade da usina analisada, 

além de outras usinas.  

Por apresentarem estes requisitos, Dumont e Pradópolis se mostraram como 

locais relevantes para a coleta de dados dessa pesquisa, ainda que em Rincão (na qual 

uma quantidade preponderante de professores responderam os questionários ao 

participarem das visitas ao CEA da usina) também tenhamos estabelecido contato num 

primeiro momento. No caso específico de Rincão, o secretário municipal de educação 
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não foi encontrado por ocasião do primeiro contato realizado, mas uma das funcionárias 

da SME nos informou que até 2012 a cidade aderira ao Programa “Agronegócio na 

Escola”. No entanto, com a mudança de prefeito e de secretário municipal de Educação, 

haviam optado pela não adesão ao mesmo.  

Inicialmente, não era nosso objetivo abranger o município de Rincão. No 

entanto, este passou a fazer parte do nosso interesse e do escopo da pesquisa em 

decorrência do fato de, ao acompanharmos as visitas ao CEA da usina, termos nos 

deparado com diversos professores oriundos daquele município e destes terem 

participado como respondentes dos questionários que aplicamos. Diante desta realidade, 

e como tínhamos o interesse de entender o motivo pelo qual o município havia optado 

por não participar mais do Programa, bem como quais eram os incentivos e iniciativas 

direcionadas à Educação Ambiental, inclusive o que os motivava a realizar as visitas ao 

CEA da usina em questão, consideramos a importância de estendermos a pesquisa até 

aquele município. Assim, pudemos realizar a entrevista diretamente na SME, havendo a 

participação do Secretário e de uma coordenadora pedagógica que atuava na SME desde 

a participação do município no Programa.  

Nosso contato inicial em Dumont ocorreu por meio de e-mails, enviados 

diretamente à SME, que se mostrou claramente disposta a nos fornecer as informações 

necessárias à pesquisa. Assim, colocou à nossa à disposição a coordenadora pedagógica 

como representante da Secretaria. Coincidentemente, esta era também a professora que, 

na escola, havia participado do Programa da ABAG, o que justifica a realização de uma 

entrevista em dupla. 

Em Pradópolis, o contato com o secretário municipal de educação foi feito por 

telefone e o resultado foi menos favorável, pois este nos informou que os responsáveis 

pelo Programa - e por maiores informações - eram os professores da única escola que 

dele participavam naquela cidade. Solicitou-nos, assim, que conversássemos com uma 

das funcionárias da SME, para obtermos informações sobre as possibilidades de 

contatá-los. Seu posicionamento nos deu indícios de que o mesmo não tinha 

conhecimento sobre o Programa e nem mesmo sobre o motivo de sua realização, pois - 

como nos foi informado posteriormente pela funcionária - a parceria com a ABAG 

havia sido firmada na gestão política anterior (assim como ocorrera em Rincão) e 

também pelo fato de que, atualmente, só a reafirmarem ano a ano, ficando o secretário 

incumbido apenas da “burocracia” existente para obter a participação no Programa, o 

que nos impossibilitou de o entrevistarmos. Ainda assim, a funcionária nos informou 
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que a cidade participava do Programa há alguns anos e que, no inicio, a proposta do 

Programa havia sido estudada pela SME e direcionada aos professores.  

Segundo ela, como a ABAG exige que a faixa etária dos estudantes esteja entre 

13 e 14 anos, a participação no Programa e o desenvolvimento das atividades ficaram a 

critério da única escola que oferece os 8º e 9º anos (ainda que o município possua 11 

escolas, incluindo as creches). Após este primeiro contato, conversamos por telefone 

com o coordenador da escola e este nos informou sobre a disponibilidade de dois 

professores participantes que poderiam nos fornecer informações sobre o Programa, no 

horário de ATPC. 

  Tanto em Dumont quanto em Pradópolis os professores foram entrevistados 

individualmente. Na primeira cidade dois foram entrevistados, sendo uma professora de 

ciências e a segunda, enquadrada nesta pesquisa como representante da SME (que nos 

forneceu informações sobre a parceria entre a ABAG e SME), era professora de 

geografia e atualidades, fornecendo-nos informações importantes sobre a sua 

participação no Programa (é a professora que atua há mais tempo no Programa em 

questão).  

Já em Pradópolis, a despeito de termos sido inicialmente informados serem dois 

os professores participantes, três professores se disponibilizaram a participar. 

No caso de Jaboticabal, o contato inicial foi estabelecido via e-mail e por 

telefone. Conseguimos agendar uma entrevista com o Secretário Municipal de 

Educação, mas na data agendada apenas pudemos contar com a participação de uma 

representante sua, a qual pode nos fornecer as informações que solicitamos pelo fato de 

estar a mais tempo na Secretaria, o que justifica nossa opção por entrevistarmos a 

mesma. Ainda que os comentários e contribuições do secretário tenham sido pontuais, a 

entrevista foi realizada – e gravada em áudio – com ambos.  

No que tange às escolas do município, pudemos estabelecer contato com uma 

das duas que possuem turmas do 9º ano e que participavam do Programa “Agronegócio 

na Escola”. Nesta escola realizamos mais uma entrevista, contando com a participação 

do professor de geografia (participante do Programa). 

No que se refere aos professores que responderam os questionários aplicados 

durante as visitas que acompanhamos no CEA da usina, obtivemos uma amostra de 16 

participantes.  

Os questionários foram estruturados com 13 questões, sendo 7 delas questões 

abertas e as demais, de múltipla-escolha, oferecendo a possibilidade de o participante 
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acrescentar mais de uma opção como resposta - já que no contexto escolar, muitas 

vezes, as ações não se restringem à determinação de apenas um agente - e de explicar, 

por escrito, aquilo que eventualmente considerasse necessário7. 

 

2.3.3 A usina e o Centro de Educação Ambiental (CEA) 

De forma ainda mais abrangente, o estudo se propõe analisar outra via em que a 

parceria entre o público e o privado se configura e que se torna interessante por ser uma 

possibilidade de ação privada, independente da ABAG, ainda que associada a esta por 

pertencer ao mesmo setor produtivo.  

Trata-se, portanto, de analisar esta relação entre a empresa e a escola a partir da 

atuação de um grande grupo sucroenergético que possui três unidades – além de ser 

detentor parcial de outra grande usina no ramo - das quais uma pertence à região de 

Ribeirão Preto e está situada próximo aos municípios de Pradópolis e de Dumont.  

 Dentre as características do grupo, destaca-se a produção de etanol e açúcar, 

além da geração de energia elétrica a partir da queima do bagaço de cana em todas as 

suas unidades, assim não só alcançando autossuficiência sob este aspecto, mas 

vendendo o excedente à companhia de gerenciamento de energia elétrica da região, em 

determinado período do ano.  

De acordo com as informações presentes no site da empresa em questão, os 

primeiros investimentos em mecanização do Grupo tiveram início na década de 1960 e 

são frutos de uma visão voltada à maior produtividade no campo. Nos anos de 1980 e 

1990, para buscar maior eficiência na lavoura, a companhia chegou a produzir máquinas 

que auxiliariam no processo de colheita, em parceria com outras empresas. Já na década 

de 1990 o setor ganhou um novo impulso, em vista do desenvolvimento de novas 

tecnologias que permitiriam a colheita eficiente da cana crua, uma necessidade que se 

apresentava no mercado brasileiro diante das pressões ambientais contra as queimadas 

nos canaviais. O índice médio de mecanização da colheita do Grupo é de 87,1%, uma 

referência no setor, chegando a 100% em uma das unidades. 

Atualmente, o Grupo adotou a prática de plantio mecanizado, agregando a isso a 

utilização do piloto automático no campo, assim alcançando a margem de 100% da 

                                                 
7 Como as questões possibilitaram que o mesmo professor respondesse através de mais de uma opção, 
explicitaremos o número seguido da sigla ‘r’, entre parênteses. Da mesma forma, quando optarmos por 
explicitar numericamente quantos professores apresentaram um resposta específica utilizaremos o número 
seguido da letra ‘p’, também entre parênteses. 
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plantação. Toda essa estrutura suporta a colheita mecanizada de mais de 10 milhões de 

toneladas de cana, espalhadas em uma área de 150 mil hectares, com capacidade de 

moagem de 19 milhões de toneladas do produto.  

O Grupo conta com o reaproveitamento de todos os seus resíduos industriais 

agrícolas, desenvolvendo alternativas, por meio de pesquisas internas, que substituem 

ou complementam a ação de fertilizantes minerais ou herbicidas comerciais, visando 

aprimorar o cultivo da cana e controlar suas pragas. Ainda, há utilização de controle 

biológico das pragas que atingem os canaviais da companhia, a partir da multiplicação e 

liberação dos seus inimigos naturais. Esta produção é realizada em laboratórios que 

constituem a “biofábrica” do Grupo, servindo às necessidades das unidades do mesmo. 

Em um dos laboratórios é produzida a espécie Beauveria bassiana, para o controle 

biológico do bicudo da cana-de-açúcar, bem como Metarhizium anisopliae, destinada 

ao combate da cigarrinha da raiz da cultura. Em outro, a empresa produz Cotesia 

flavipes, vespa que combate à broca da cana-de-açúcar.  

Quanto aos resíduos, a palha resultante da colheita mecanizada é utilizada como 

cobertura natural para o controle de ervas daninha. A torta de filtro é transformada em 

composto orgânico para adubação do canavial e a vinhaça, outro produto do cultivo e 

processamento da cana, é lançada sobre a cultura como fertilizante orgânico. 

O grupo se enquadra, também, no aspecto de responsabilidade social, contando 

com cerca de 9 ações que englobam a formação de trabalhadores, integração de 

colaboradores e seus familiares no acesso à cultura - por meio de exposições musicais -, 

investimentos em ações esportivas, parcerias para investimento em projetos que 

atendem ao público com necessidades especiais, além de grande incentivo à capacitação 

de jovens para o mercado de trabalho, por meio de parcerias com o BNDES e o Senai. 

Uma das ações realizadas – e considerada pelo Grupo como um programa social - diz 

respeito ao programa primeiro emprego, que proporciona aos alunos procedentes do 

ensino médio regular das cidades do entorno ingressarem no ambiente empresarial, 

recebendo salário, benefícios e oportunidade de permanecer no grupo ao final do 

programa.    

Na unidade por nós analisada, o Grupo conta com um Centro de Educação 

Ambiental (CEA), onde atividades são planejadas e oferecidas a diferentes públicos, 

desde escolas de ensino infantil até universitários, ou mesmo aos colaboradores da 

empresa. Especialmente neste Centro pudemos observar, na prática, a dinâmica de 

funcionamento da relação empresa-escola pelo viés socioambiental, especificamente da 
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Educação Ambiental. Neste sentido, consideramos que a possibilidade de conhecer o 

CEA, suas atividades, suas perspectivas e seus objetivos, além de acompanhar visitas 

nele realizadas por algumas escolas, nos proporcionou ampliar conhecimentos 

considerados essenciais para a análise pretendida neste estudo.  

Segundo as informações coletadas por meio de documentos eletrônicos e durante 

conversas informais estabelecidas com os responsáveis, o CEA existe desde o ano 2000, 

atuando com escolas da região - localizadas em um raio de 60 a 70 km a partir da usina 

- englobando municípios como Ribeirão Preto, Barrinha, Dumont, Pradópolis, Américo 

Brasiliense, Rincão e Jaboticabal, entre outros. Suas ações para atuação junto às escolas 

são programadas, bem como o desenvolvimento de todas as atividades que serão 

desenvolvidas durante cada visita. No próximo capítulo, discorremos sobre a 

organização das visitas das escolas ao CEA. 

 

2.3.4 A Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG  

 Segundo informações colhidas no site oficial, a ABAG - Associação Brasileira 

do Agronegócio - foi fundada em março de 1993, com apresentação oficial ao 

Congresso Nacional, em Brasília, pelo seu presidente, Ney Bittencourt de Araújo. O 

momento em que ocorreu a fundação da ABAG nos chama a atenção, inicialmente, por 

ter sido justamente um ano após a Rio-92, evento emblemático na introdução de 

questionamentos sobre a crise socioambiental vigente, despertando nas empresas 

privadas a necessidade de se aproximarem do contexto – ainda que provavelmente 

apenas para esquadrinharem o terreno, buscando maneiras de se mostrarem 

participantes do processo e, ainda, prevendo a importância que esta participação poderia 

lhes trazer com relação à obtenção de selos de qualidade total - embora a maior 

contribuição e importância daquele evento tenha sido atribuída às discussões e decisões 

ocorridas durante o Fórum Global das Organizações Não Governamentais – que ocorreu 

paralelamente à Rio-92. 

A Associação é composta por representantes de todos os segmentos do 

agronegócio brasileiro - relacionados no site da empresa - e se integra a vários 

conselhos, comissões, câmaras setoriais e fundos administrativos, consultivos e 

superiores no país, dentre eles: CONSAGRO - Conselho do Agronegócio (Ministério da 

Agricultura), com representação em diversas Câmaras Setoriais; CODEAGRO - 

Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, nas Câmaras Setoriais; 

Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
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(Fiesp/Cosag); Conselho Nacional de Política Agrícola (MAPA/CNPA); Conselho 

Assessor Nacional da Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa); Conselho 

Superior de Estudos Avançados (Fiesp/Consea); Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar (Planalto/Consea); Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável (Consea); Conselho Diretor do InpEV; Conselho Nacional da Pecuária de 

Corte; Conselho Curador da Fealq; Conselho Consultivo da Agrishow; Conselho 

Superior de Estudos Avançados; Comissões como Mista Brasil-Alemanha para o 

Agronegócio; Nacional Pública-Privada Assessora - COPAS (Política Governamental 

para Alimentos Seguros) - Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e 

Cooperativismo (MAPA/SDA); De Agroindústria – CNI; Comitê do Agronegócio da 

BM&F Bovespa e Comitê Gestor do Fundo Setorial do CMT Nacional de Integração 

Lavoura-Pecuária - Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e Cooperativismo 

(MAPA/SDA). 

De acordo com Lamosa (2013), a ABAG teve suas origens atreladas ao 

momento em que a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) ganhou 

visibilidade no cenário nacional, a qual foi presidida - até o momento de fundação da 

Associação - por Roberto Rodrigues. Este, juntamente com Ney Bittencourt, foi quem 

encabeçou a criação da ABAG.  

Esse momento de “união de forças”, portanto, foi permeado por importantes 

disputas político-econômicas, com grande representatividade histórica no que diz 

respeito ao entendimento do momento de nossa sociedade em relação ao setor agrário e 

à perpetuação do patronato rural nacional8. Ainda sem nos aprofundarmos, ressaltamos 

que essa aliança entre a ABAG e a OCB representa, até os dias de hoje, a força 

hegemônica do patronato rural, segundo Mendonça (2008), ainda que atualmente atuem 

de formas diferentes, condizentes com o momento da sociedade contemporânea. 

A OCB foi uma das entidades que, no Brasil, encabeçou o processo de 

modernização no campo e o fim da separação entre a agricultura e a indústria. Este foi 

um processo de significativa importância para o país, pois associa o crescimento 

econômico e o aperfeiçoamento de técnicas para o cultivo, colheita e comercialização. 

No entanto, o caráter dessa organização pautava-se no discurso democrático até então 

inerente às cooperativas, no qual se pregava “sua autorepresentação como projeto não-

capitalista e anti-lucro e a possibilidade de distribuição dos ganhos entre cooperados, 

                                                 
8 Discussão embasada em Mendonça (2008): “O Patronato Rural Brasileiro na atualidade: dois casos de 
estudo” 
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segundo o seu trabalho e não o capital investido” (MENDONÇA, 2008, p. 152).  Neste 

sentido, Lamosa (2014b) evidencia: 
 
A concorrência entre as representações patronais agrárias aumentou na 
medida em que a segmentação da agricultura foi responsável por uma 
ampla diferenciação de interesses entre as frações da classe dominante 
no campo (...). As frações agrárias da classe dominante, divididas em 
inúmeras associações, com o acirramento das disputas pelo fundo 
público aumentavam ainda mais o acirramento político. Foi neste 
contexto em que se desenvolveu a Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) (LAMOSA, 2014b, p. 96). 
 

A ABAG também firmou aliança com a Sociedade Nacional da Agricultura 

(SNA), oriunda do Rio de Janeiro, e com a Sociedade Rural Brasileira (SRB), 

originalmente paulista. Durante décadas estas duas entidades apresentaram divergências 

políticas e disputaram a hegemonia do setor. Segundo Mendonça (2008), o perfil da 

SRB estava baseado na modernização da agricultura a partir da implementação de 

tecnologia na produção, e pautava-se em um conservadorismo arraigado nas memórias 

do campo paulistano, portanto, recusando qualquer ideário de reforma agrária que 

ameaçasse a intocabilidade da propriedade privada.  

As grandes organizações que disputavam o poder do campo no cenário 

brasileiro, em períodos anteriores, estiveram atreladas - a partir de 1990 - a esse novo 

tipo de associação, a ABAG. Como nos esclarece Lamosa (2013): 

 
A principal diferença entre os dois tipos de representação é que a nova 
organização não é um tipo tradicional de representação patronal, ou 
seja, não fala apenas em nome de uma fração agrária.  
A nova associação mobiliza entre seus associados um conjunto de 
frações agrárias e outras que historicamente estiveram associadas à 
urbanidade, no caso das frações industriais e financeiras. O objetivo 
do partido do agronegócio foi formular e mobilizar, difundindo os 
interesses do conjunto das frações agrárias mais modernas do Brasil, 
além da unidade entre estas e outras frações da classe dominante 
(LAMOSA, 2013, p. 3). 

 

Dentre as entidades regionais da ABAG, a ABAG/RP está sitiada na região de 

Ribeirão Preto e, segundo informações contidas no site desta Associação, a mesma se 

configura como uma entidade sem fins lucrativos. Foi fundada em 2001, por iniciativa 

de diversas lideranças do setor do agronegócio na região, compostas por empresários 

das diferentes cadeias produtivas, tendo como missão: “Integrar, fortalecer e valorizar 
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institucionalmente o agronegócio regional” (ABAG/RP, 2014). Segundo Lamosa 

(2014b): 
 
As principais estratégias utilizadas pela ABAG-RP se concentram na 
área da comunicação, utilizando os meios mediáticos e a escola 
pública como principais instrumentos de difusão da nova imagem do 
agronegócio brasileiro. O intuito da associação é divulgar sua atuação 
e preocupações em várias frentes seja política, institucional, 
educacional, social ou ambiental. Os resultados deste trabalho são 
avaliados pela ABAG-RP através de pesquisas que objetivam 
identificar as mudanças da imagem do setor na opinião pública 
(LAMOSA, 2014b, p. 138). 
 

Diante de tantos segmentos em que atua, buscando difundir seus interesses e 

valorizar a imagem do agronegócio, a ABAG/Ribeirão Preto passou a agir, desde 2001, 

também por um viés pedagógico, criando o programa educacional “Agronegócio na 

Escola”, cujo objetivo é apresentar o agronegócio à sociedade, como é explicitado no 

excerto apresentado a seguir (ABAG/RP):  
 
Em um país democrático onde a maioria da população é urbana, era 
importante, e continua sendo, demonstrar que as grandes bandeiras 
sociais da Nação são as mesmas bandeiras do agronegócio brasileiro. 
Mudar a imagem do setor rural e a do agronegócio foi a grande 
bandeira erguida desde a cerimônia de abertura da Associação em 8 de 
dezembro de 2000. (...) O intuito era o de atuar em várias frentes seja 
política, institucional, educacional, social ou ambiental, e estar o mais 
perto possível da sociedade, para ouvir seus anseios ao mesmo tempo 
em que era revelado a ela o agronegócio em toda sua abrangência. 
Assim foi criado o primeiro projeto, hoje Programa Educacional 
"Agronegócio na Escola” (ABAG/RP, 2014).  

 

Ainda que tais anseios e interesses pareçam claros no trecho citado - presente no 

site da ABAG/RP - é importante compreender como esse braço pedagógico9 surgiu nas 

ações da associação e ir além dessa perspectiva ideológica difundida.  

A percepção de que, nesta proposta, o espaço da educação pública vem sendo 

utilizado para uma divulgação - de caráter positivo - do agronegócio, indica ser coerente 

analisar aquelas ações, aparentemente pontuais, sob uma perspectiva crítica. Na 

verdade, este Programa se torna um instrumento de formação política e merece, 

portanto, uma análise não unidirecional na qual se perpetuem apenas os interesses e 

dizeres do setor responsável – o agronegócio.  
                                                 
9 O termo “braço pedagógico” foi utilizado por Lamosa (2013) em seu estudo de caso sobre o mesmo 
Programa da ABAG/RP referido neste estudo. Seu trabalho muito contribuiu para o embasamento das 
discussões e informações aqui presentes.  
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O Programa já alcançou, desde sua criação, trinta e dois municípios, nos quais já 

participaram cerca de cem mil alunos e foram capacitados, aproximadamente, oito mil 

professores da região de Ribeirão Preto (LAMOSA, 2014): 

 
Neste caso, são a escola pública e, mais especificamente, os 
profissionais da educação os responsáveis por respaldar a autoimagem 
formulada pelo “Partido do Agronegócio”. Assim, a ABAG-RP vem se 
consolidando como um tipo novo de associação que se propõe a atuar 
na conformação da sociedade ao projeto político do “agronegócio” 
(LAMOSA, 2014, p. 140).  
 

 A explicitação deste contexto permeado de interesses inerentes a uma classe que 

buscou e se consolidou como hegemônica na sociedade brasileira merece ser abordada, 

para que se possa compreender os entraves, riscos e oportunidades que existem por 

detrás do viés pedagógico das ações de grandes organizações – como a ABAG - em 

nossa sociedade, especialmente na escola pública. 
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CAPÍTULO 3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo Gómez, Gil Flores e Jiménez (1999), uma categoria se constitui como 

uma construção mental na qual o conteúdo de cada unidade pode ser comparado, 

possibilitando a correspondência ou não à mesma. Nesse sentindo, a realização da 

análise a partir da categorização proposta por Bardin (2009) atenderá à configuração 

apresentada na figura 1, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura tem o objetivo de explicitar quais serão as esferas - e seus agentes - que 

configurarão nossas categorias e suas respectivas análises que, ainda que feitas 

individualmente, estão inevitavelmente relacionadas, condicionando e sendo 

condicionadas mutuamente.  

Dessa forma, nossa primeira categoria se centrará nos professores, os quais se 

apresentam como os principais agentes da pesquisa, por considerarmos que são os 

representantes da organização escolar, que têm por finalidade de seu trabalho 

(educativo) a transformação do real (RIBEIRO, 2001)10 e que, consequentemente, é por 

meio dos quais podemos obter a compreensão da realidade, ou seja, do que ocorre na 

educação pública, especialmente no contexto estudado – ainda que este seja restrito se 

colocado dentro de todo o contexto educacional público brasileiro.  

Como outro foco importante de nossa pesquisa, destacamos as instituições 

externas à escola, como o caso da usina - através do CEA e da ABAG/RP - em 

                                                 
10 Incorporamos uma das compreensões de Maria Luisa Santos Ribeiro em sua obra “Educação Escolar: 
que prática é essa?” (2001) sobre os educadores escolares e seu papel na práxis educativa. Retomaremos 
esta obra no decorrer de nossa análise e, principalmente, na síntese final deste trabalha, na qual 
explicitaremos de forma mais clara e embasada esta citação (mesmo nesse momento) e a importância da 
reflexão levantada pela autora. 

OS PROFESSORES 
 

CENÁRIO PRIVADO: 
Instituições externas à escola 

O CENÁRIO PÚBLICO: 
As limitações e contribuições 

Figura 1 – A relação intrínseca entre as categorias estabelecidas no estudo 
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decorrência do Programa “Agronegócio na Escola”, das quais emergiu nossa segunda 

categoria.  

Por fim, para a formulação da nossa última categoria incluímos a outra esfera 

participante, que diz respeito às SMEs e seus representantes e que possibilitará que 

discorramos sobre o cenário público – por meio de diferentes mediações - diante da 

escola pública e, mais especificamente, diante da Educação Ambiental formal. As 

considerações obtidas a partir dessa esfera propiciarão que relacionemos o papel do 

Estado na e com a escola, e como este vem sendo desenvolvido, por serem estes pontos 

de interesse diretamente relacionados à entrada de diversos programas e instituições na 

escola pública, especialmente pela via da Educação Ambiental.  

Nesse sentido, podemos apresentar como categorias de análises: 

A) Os professores: da concepção de EA à atuação docente; 

B) O cenário privado: as intenções e concepções das instituições; 

C) O cenário público: as limitações e contribuições. 

 

3.1 Os Professores: da Concepção de EA à Atuação Docente 

 

Como delineado anteriormente, foram aplicados tanto questionários, quanto 

realizadas entrevistas com os professores participantes. Ambas ferramentas de coleta de 

dados foram estruturadas previamente dentro de três pré-categorias:  

I) O professor: sua formação, o tempo de exercício na profissão, escola e 

disciplina em que leciona (questões 1, 2 e 4 do APÊNDICE III); 

II) As concepções de Educação Ambiental dos professores (questões 3, 8, 9, 

10 e 12 do APÊNDICE III);  

III) As características das visitas e seu conhecimento/participação/opinião a 

respeito do Programa “Agronegócio na Escola” (questões 5, 6, 7 e 11 

APÊNDICE III).  

 

Pré-categoria I - O professor: sua formação e o tempo de exercício na profissão. 

Para contemplar a pré-categoria I, enquadramos as respostas às questões que 

nos trariam algumas informações referentes ao professor, para que pudéssemos 

conhecer melhor os participantes. Assim, tivemos acesso a informações sobre o sexo 

dos mesmos e sobre suas disponibilidades para participar de uma entrevista, cujos 

resultados contribuiriam para a nossa pesquisa.  
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Com respeito às características mais específicas de cada professor participante, 

inicialmente buscamos saber sobre a sua formação e quando a havia concluído, bem 

como há quanto tempo atuava como docente e em qual escola lecionava naquela 

ocasião. Pudemos constatar que dos 16 professores que constituíam a nossa amostra, 15 

eram mulheres. 

 De modo geral, suas formações iniciais variavam entre magistério, pedagogia, 

biologia e geografia, sendo que uma das professoras ainda cursava a sua graduação (em 

pedagogia). Quatro participantes não explicitaram qual era a sua formação, e apenas 

afirmaram que há mais de 20 anos atuavam como docentes. A respeito dessa formação 

inicial dos professores respondentes dos questionários, dos 16 participantes apenas 12 

responderam, sendo que somente uma professora– de geografia – afirmou possuir uma 

especialização, enquanto outros dois respondentes afirmaram ter concluído o mestrado e 

um terceiro, que declarou estar em fase de conclusão da dissertação, além de já 

possuírem especializações.   

A maioria dos professores (11p) atua entre os 1º e 3º anos da educação infantil, 

havendo também uma professora que lecionava na pré-escola, um professor em 7º anos 

e dois professores em 8º e 9º anos (estes três últimos já pertencendo à amostra 

entrevistada, concomitantemente).  

No universo da amostra de professores entrevistados (três deles também 

compuseram a amostra de professores respondentes dos questionários) obtivemos 6 

participantes. Para manter o anonimato dos professores entrevistados, utilizaremos aqui 

nomes fictícios (Camila e Bruna, do município de Dumont; Tatiana, Pedro e Joana, de 

Pradópolis; e Danilo, de Jaboticabal), visando acatar o compromisso que com eles 

assumimos no termo de consentimento assinado pelos mesmos, antes do início da 

gravação das entrevistas, ou seja, de mantê-los em anonimato.  

Dentre estes seis docentes, uma professora possuía formação inicial em 

Geografia e Pedagogia, além de uma especialização em Direito Educacional. Outro, 

também formado inicialmente em Geografia, possuía especialização na área de 

Educação Ambiental. Outros dois professores constituintes da amostra possuíam 

formação inicial em Biologia e Pedagogia, sendo que um deles era mestre em Educação 

e o outro possuía três especializações: em didática, em engenharia ambiental e em 

educação ambiental. Este último afirmou ter frequentado um grupo de pesquisa em 

Educação Ambiental por um ano, na expectativa de se preparar para ingressar como 

mestrando em Educação Ambiental em um programa de Pós Graduação. Outra 
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professora, também formada em Biologia, possuía especialização em Biotecnologia e 

mestrado em Biologia Molecular e, por fim, também contamos com a presença, na 

nossa amostra, de uma professora formada inicialmente em História e Pedagogia e que 

estava finalizando o seu mestrado em Educação. 

Com base nas respostas obtidas a partir das entrevistas e do questionário, 

pudemos estruturar, no Quadro 1, uma síntese sobre a formação inicial e continuada dos 

professores. 

 
Quadro 1. Formação inicial e continuada mencionadas pelos professores participantes das entrevistas e 

respondentes dos questionários.  

 
 

Pré-categoria II - As concepções de Educação Ambiental dos professores 

Na pré-categoria II reunimos os dados que nos permitiram conhecer as 

concepções de Educação Ambiental dos professores. Visando alcançar este objetivo, 

primeiramente através dos questionários, optamos pela elaboração de questões que não 

se referissem diretamente à concepção do professor, inferindo que dessa forma não 

necessariamente obteríamos respostas claras e que nos possibilitassem conhecer se tal 

concepção era condizente com a sua atuação educativa ambiental em sala de aula. Ao 

contrário, buscamos questionar o professor sobre o contato por ele eventualmente 

estabelecido com a Educação Ambiental, durante o seu processo de formação inicial; 

sobre os motivos que o levavam a realizar a visita ao CEA; sobre a forma como 

trabalhava (ou não) a Educação Ambiental em sala de aula, ou seja, qual era a 
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abordagem que dava aos conteúdos relacionados ao processo educativo ambiental, antes 

de realizar a visita e depois desta; quais eram as contribuições que a realização da visita 

trazia (ou não) aos estudantes, com relação à Educação Ambiental e aos temas 

ambientais. No que se refere às entrevistas, consideramos que perguntas diretas 

poderiam ser feitas, pois por meio de outras questões conseguiríamos obter uma 

compreensão mais ampla e contextualizada sobre o entendimento e atuação em 

Educação Ambiental dos professores participantes. 

Nos questionários, ao investigarmos os professores sobre se já haviam tido 

contato com a Educação Ambiental na formação inicial, incluindo a partir de qual 

forma/método isto havia se dado, 6 dos professores participantes responderam 

afirmativamente à primeira parte da questão, enquanto outros 4 afirmaram terem tido 

“pouco” contato com a Educação Ambiental. Dentre os tipos de contato com a 

Educação Ambiental na formação inicial, encontramos: Educação Ambiental como 

disciplina específica (4); Educação Ambiental por meio de leituras e vídeos (2); 

Educação Ambiental por meio de cursos realizados em outras instituições (1); Educação 

Ambiental por meio das disciplinas Ciências e Geografia (1).  

Esses dados se mostram importantes para compreendermos como a formação 

inicial - e também a continuada - podem se caracterizar como um dos fortes 

determinantes na atuação dos docentes em Educação Ambiental. Fica explícito como 

um número pequeno dos participantes (total de 6) afirmaram ter tido esse contato com a 

Educação Ambiental na formação inicial. Com relação aos quatro professores que 

afirmaram ter tido “pouco” contato - ainda que sem explicitarem o que consideravam 

“pouco” e como teria se configurado tal contato – pudemos inferir que não haviam 

recebido informações sobre a área durante a sua formação.  

Ao analisarmos o que os professores consideraram terem tido como formação 

em Educação Ambiental durante as suas formações iniciais, percebemos algumas 

evidências que certamente contribuíam para a concepção dos mesmos sobre Educação 

Ambiental. Um deles, por exemplo, apontou a Educação Ambiental como sendo um 

tema a ser abordado em disciplinas específicas - como Ciências e Geografia - muito 

provavelmente pelo fato de nestas haver conteúdos que se relacionam com a natureza e 

a preservação ambiental, por ele aparentemente considerados como da Educação 

Ambiental em si. Percebemos aqui um reducionismo da Educação Ambiental, enquanto 

processo educativo, já que foi assumida como sendo um tópico, dentre outros, para a 

abordagem de assuntos associados ao meio ambiente apenas como meio físico, natural, 
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não necessariamente relacionando estes aspectos com o meio social. Brugger (2005) 

chama-nos a atenção para tal situação, quando discorre sobre a redução da Educação 

Ambiental a dimensões naturais e técnicas, devido a influencia do pensamento 

cartesiano no próprio conceito de meio ambiente. Essa dicotomia entre ser humano e 

natureza é incorporada ao conceito, fazendo com que o mesmo seja entendido apenas 

pelo viés naturalista, como se fosse sinônimo de natureza. 

Quando questionados sobre se trabalhavam/abordavam (ou não) Educação 

Ambiental em sala de aula e como a realizavam (questão 8 do APÊNDICE III), 

obtivemos respostas negativas por parte de  dois professores, , embora as respostas dos 

demais tenham sido variadas. Com base nestas respostas, pudemos observar que os 

professores consideram trabalhar a Educação Ambiental apenas em temas relativos ao 

meio ambiente (2r); ou dentro de conteúdos do currículo/material didático (9r). Alguns 

professores também apontaram realizar este trabalho por meio de palestras (4r). A 

maioria de respostas que obtivemos mostrou que o professor considerava trabalhar a 

Educação Ambiental por meio de projetos relacionados a datas comemorativas ou à 

reciclagem (13r).  

 Questionamos ainda, por meio de uma questão dissertativa, se os professores 

haviam trabalhado/abordado algum tema relativo à Educação Ambiental antes da visita 

que estavam realizando no CEA da usina (questão 9 do APÊNDICE III). Dentre as 

respostas que obtivemos, as que mais se destacaram foram as que se referiam a 

abordagens a partir do material fornecido pelo município (4r) e do tema água (4r). Além 

destes, outros temas apontados pelos professores estiveram relacionados a datas 

comemorativas (2p), à preservação do meio ambiente (2p), ao lixo (2p), à reciclagem 

(2p), à poluição (2p), à sustentabilidade (1p), à agricultura (1p) e às fontes de energia 

(1p), entre outros.  

Pudemos perceber que os temas apontados estavam diretamente associados ao 

material didático oferecido como obrigatório aos professores, pelo município, o que nos 

leva a questionar se há, para o professor, um trabalho pedagógico em que a Educação 

Ambiental seja o ponto de partida, ou se o que é feito é apenas visando ao cumprimento 

dos conteúdos exigidos à educação infantil.  

Quanto ao material didático em questão, este foi configurado em formato de 

histórica em quadrinhos (gibi), com um “super- herói” como personagem principal, cujo 

objetivo é acabar com o lixo no município, denominado o “defensor da limpeza e do 

meio ambiente”. Neste gibi, o personagem principal é chamado pelo conselheiro 
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ambiental para prestar ajuda às catadoras de lixo, pois estas já não vencem ter que catar 

tanto lixo na cidade. Buscando conhecer a situação, o personagem passeia pela cidade e 

se depara com o lixo, indicando o que deve ser feito: juntar o lixo das residências em 

sacos de lixo; carpir terrenos ao invés de colocar fogo nos mesmos; podar as árvores e 

jogar os resíduos em caçambas contratadas para este fim. Quanto ao lixo reciclável, o 

personagem informa quais são os materiais que podem ser reciclados (vidro, plástico, 

papel e metal) e sobre a ação da cooperativa do município, explicitando “As pessoas 

que foram à cooperativa vivem da reciclagem. A Prefeitura não paga pelo trabalho 

delas, por isso é importante ajudá-las, separando o lixo reciclável nos sacos verdes que 

elas mesmas distribuem à população”. Ao final da pequena cartilha são apresentados 

exercícios de múltipla escolha, caças-palavras e outros exercícios interativos para os 

alunos resolverem. 

Ponderamos a iniciativa do município em desenvolver esse material - através do 

prefeito e de uma equipe de técnicos, como consta no site da prefeitura do município 

(RINCÃO, 2013) - levando em conta as considerações feitas pelos professores com 

respeito ao mesmo. No entanto, apontamos as limitações deste material em relação às 

questões ambientais e à Educação Ambiental. Assim, cabia ao professor - em sua 

atuação em sala de aula – aprofundar-se (ou não) nos assuntos relacionados à 

reciclagem, já que este é o enfoque do material. Essa iniciativa pode auxiliar no 

fortalecimento da cooperativa municipal, uma vez que um maior número de pessoas 

pode se informar sobre a sua existência cada vez “mais cedo”, como é o caso das 

crianças que entram em contato com tal material. No entanto, nada se aborda sobre o 

consumo, assunto diretamente relacionado à reciclagem (LAYRARGUES, 2002), tão 

pouco sobre o papel social da cooperativa. Vale ressaltar, ainda, que essa cartilha é 

direcionada aos alunos de diferentes faixas etárias, da educação infantil ao ensino 

fundamental I e II (RINCÃO, 2013), o que pode ser um entrave, já que as abordagens 

sobre o assunto podem - e deveriam - ser variadas, visando à sua adequação às 

diferentes faixas etárias dos estudantes que estão matriculados nos diversos anos da 

educação básica. 

Ainda na mesma linha de interesse da questão anterior, questionamos se os 

professores costumavam trabalhar os assuntos abordados durante a visita, em sala de 

aula – já que esta se configurava como uma atividade diretamente relacionada à 

Educação Ambiental – depois da realização da mesma, articulando-os a conteúdos do 

currículo/material didático. A maioria das respostas foi positiva (12 professores), e 
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foram apresentadas as seguintes propostas: atividades interdisciplinares (3r); produção 

de textos e gráficos (4r); desenhos e relatos dos alunos sobre a visita (2r); produção com 

material reciclável (1r). Alguns temas que eram abordados/utilizados também foram 

apontados: homem e meio ambiente (1r); métodos utilizados na usina visando à 

preservação ambiental (1r); os mesmo temas abordados antes da visita (2r), entre outros.  

Sobre as contribuições que as visitas poderiam trazer aos estudantes, com 

relação à Educação Ambiental e a temas ambientais, segundo a compreensão dos 

professores (questão 12 do APÊNDICE III), obtivemos respostas como: contribuem 

para o estabelecimento da relação entre a teoria e a prática (3p); contribuem para 

ampliar conhecimentos - ainda que não tenham especificado quais seriam estes (4p); 

contribuem para a conscientização dos estudantes (8p) - apenas metade destes 

especificaram conscientização “de quê”, segundo os quais esta se referia à importância 

da Educação Ambiental ou à conscientização ambiental; à conscientização sobre o uso 

da água ou da realização da reciclagem; à conscientização dos pais, a partir dos 

estudantes. Pudemos perceber que mesmo 15 professores tendo apontado existir alguma 

contribuição por parte das visitas, poucos formularam em que, exatamente, estas 

poderiam contribuir pensando na formação intelectual do estudante. 

Mais do que discorrermos individualmente sobre as respostas coletadas junto a 

cada professor, queremos chamar a atenção para o perfil geral que foi esboçado a partir 

das mesmas, buscando articular o que foi respondido com as possíveis concepções dos 

professores sobre Educação Ambiental, para tentarmos verificar em que correntes, 

perspectivas e tendências - existentes dentro do campo da Educação Ambiental - 

aquelas eventualmente pudessem ser classificadas.  

Observamos que, de forma geral, a partir das respostas apresentadas, ficou 

evidente haver uma simplificação (ou ausência) do caráter político e social próprio da 

Educação Ambiental - particularmente daquela assumida pelas correntes nomeadas 

crítica e emancipatória – que corroboram a nossa perspectiva teórica. Os professores, 

em sua maioria, reduziram a Educação Ambiental ao tratamento de problemas 

ambientais e à busca de soluções para os mesmos, assumindo que isto era o que deveria 

ser aprendido pelos estudantes para que, dessa forma, se conscientizassem. Diante disso, 

nosso questionamento é: estes estudantes, afinal, se conscientizariam quanto a que? 

Sobre o que? Essa conscientização é suficiente para que, num futuro próximo, aqueles 

estudantes possam atuar criticamente na sociedade, o que inclui – mas não somente – 

estabelecer uma nova relação com o ambiente e não degradar os ecossistemas ou os 
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recursos naturais? Apontamos esses questionamentos para evidenciarmos como sentidos 

pontuais atribuídos à Educação Ambiental - ainda que para alunos do ensino infantil - 

podem ser prejudiciais no decorrer do seu processo de aprendizagem e humanização.  

Essa concepção de Educação Ambiental, pautada apenas na necessidade de 

mudanças de comportamentos - como evidenciada na história em quadrinhos do 

município de Rincão, pelo “super-herói” e também pelas respostas dos professores – 

pode, embora sem nos reduzirmos a isso, estar atrelada à falta de formação inicial e 

continuada dos professores participantes, como foi apontado pelos próprios. 

Consequentemente, a falta de domínio teórico, que resulta em ausência de uma práxis 

reflexiva, afirma que continuem recorrendo aos espaços e às instituições externas, 

incluindo as de caráter privado, que, em muitos casos, nem possuem como objetivo 

principal a instrumentalização do estudante, a sua formação pedagógica, e menos ainda 

voltada à Educação Ambiental crítica como ocorre no exemplo específico do CEA da 

usina. Vale a pena, a partir deste contexto esboçado pelas atividades oferecidas em 

Educação Ambiental, iniciarmos uma discussão sobre a própria concepção de educação 

(pública) apresentada pelos atores envolvidos no meio educacional, especialmente os 

professores. É possível percebermos que, ao recorrerem a tais instituições e ações 

externas, inclusive ofertadas pelo setor privado que, no caso analisado, em nada se 

relaciona diretamente com a educação de forma geral, os professores estão deixando de 

lado o caráter público da escola e, também, o seu próprio trabalho docente.  

Esse é um apontamento que deve ser feito, ainda que sem a intenção de 

responsabilizar apenas os professores e tão pouco culpabilizá-los, para que 

ultrapassemos a linha limite entre a educação e a Educação Ambiental. De fato, tal 

percepção corrobora a entrada dos setores privados nas escolas públicas através da 

Educação Ambiental, fortalecendo a difusão de seu discurso hegemônico sobre a 

problemática ambiental e, com isso, contribuindo para a alienação de professores e 

estudantes. Reflexões acerca deste cenário, cada vez mais recorrente no universo 

educacional público possibilitam a busca por posicionamentos coerentes com o que nós, 

educadores, compreendemos e defendemos para a escola e a educação pública, 

convergindo para a busca de coerência nas atividades, ações e concepções político-

pedagógicas da Educação Ambiental de acordo com o que defendemos para a educação 

e a escola pública, incluindo o próprio trabalho docente. 
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Ainda sobre a concepção de Educação Ambiental dos professores, buscando 

compreender o que entendiam por - e sobre - este processo educativo, discorreremos 

sobre os dados coletados por meio das entrevistas.  

Para caracterizar e contextualizar tais concepções com a literatura, levaremos em 

conta o que foi apresentado por Layrargues e Lima (2011) no que se refere às 

macrotendências da Educação Ambiental - já citadas anteriormente – a estas 

relacionando os dados obtidos, embora também propondo-nos a apresentar outras 

contribuições presentes na literatura, buscando assim aportes teóricos que nos permitam 

melhor conhecer o posicionamento dos professores e compreender a sua prática.  

As discussões particularmente embasadas no referencial citado se mostram 

didaticamente interessantes para a nossa análise - além de sua relevância teórica para a 

Educação Ambiental crítica, entendida como abordagem e concepção teórica por nós 

assumida neste trabalho – por nos permitir situarmo-nos mais facilmente com relação às 

diferenças conceituais que caracterizam as diversas concepções de Educação Ambiental, 

vinculando-as a situações e determinações históricas, inclusive referentes ao momento 

atual de nossa sociedade.  

O trabalho realizado por Layrargues e Lima (2011) constitui um esforço, antes já 

empreendido por outros autores, alguns deles já aqui anteriormente citados e cujas obras 

compõem os referenciais teóricos para a Educação Ambiental - tais como Brugger 

(2005), Guimarães (2004), Loureiro (2004; 2012), Tozoni-Reis (2006a) - no sentido de 

evidenciar as diferentes correntes político-pedagógicas que permeiam esse campo no 

cenário brasileiro, buscando evitar o reducionismo e a homogeneização por vezes 

presentes entre os atores sociais e educadores envolvidos no processo educativo 

ambiental.  

 A multiplicidade interna no universo da Educação Ambiental se deve ao fato de 

ter havido na fase em que esta foi delineada – e ainda há – a participação de atores que 

comungavam diferentes filosofias e ideologias, representantes das diversas áreas do 

conhecimento e envolvidos em diferentes esferas sociais. No entanto, a partir da década 

de 1990 fez-se importante o empreendimento de esforços por parte dos estudiosos da 

área, visando a que o caráter abrangente da Educação Ambiental não se definisse como 

uma simplificação de intenções e objetivos, assim conduzindo à análise das concepções 

e ações em diferentes espaços sociais. 

 No entanto, ao considerarmos o delineamento de tais correntes no Brasil, desde 

1990, e inclusive o surgimento da corrente crítica de Educação Ambiental - como 
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alternativa ao que já estava postulado e vinha sendo praticado nesta área – podemos 

perceber que apesar dos avanços referentes à tentativa de superação do predomínio das 

correntes conservacionistas, no contexto escolar a Educação Ambiental crítica ainda não 

está inserida, o que remete - e mantém - professores e estudantes atrelados a concepções 

e práticas inerentes à corrente conservacionista. 

Essa afirmação se revela preocupante, se considerarmos que para que seja 

alcançada uma nova estrutura societária e uma nova relação do ser humano com a 

natureza, é preciso que busquemos a emancipação dos sujeitos, fornecendo-lhes aportes 

desde a educação básica, o que se mostra definitivamente abalado quando 

compreendemos como a corrente conservacionista e a pragmática são definidas, 

mantendo muitas semelhanças em suas raízes. 

Layrargues e Lima (2011) apontam que em um momento inicial da Educação 

Ambiental no Brasil, as práticas presentes, fundamentalmente conservacionistas, se 

deviam ao fato de o saber ainda estar devidamente associado à sensibilização dos seres 

humanos para com a natureza e, inclusive, pelo fato dos problemas ambientais então 

presentes serem considerados como consequências de uma modernização necessária e 

inevitável. Era preciso, portanto, que todos se comovessem diante dos problemas que 

estavam postos, na expectativa de que assim se propusessem a mudanças de atitudes 

individuais, sob aquela perspectiva de que “cada um fazia a sua parte”, e que pode ter 

sido determinante para reforçar a leitura ecológica da problemática ambiental (ibidem).  

Nesse sentindo, Layrargues e Lima (2011) definem a macrotendência 

conservacionista como a que: 
 
“(...) expressa por meio das correntes conservacionista, 
comportamentalista, da Alfabetização Ecológica e do 
autoconhecimento, com limitado potencial de se somar às forças que 
lutam pela transformação social, por estarem distanciadas das 
dinâmicas sociais e políticas e seus respectivos conflitos de interesses 
e de poder. Apoia-se nos princípios da ecologia, na valorização da 
dimensão afetiva em relação à natureza e na mudança dos 
comportamentos individuais em relação ao ambiente baseada no pleito 
por uma mudança cultural que relativize o antropocentrismo como 
paradigma dominante. É uma tendência histórica, forte e bem 
consolidada entre seus expoentes, atualizada sob as expressões que 
vinculam Educação Ambiental à “pauta verde”, como biodiversidade, 
ecoturismo, unidades de conservação e determinados biomas 
específicos” (LAYRARGUES; LIMA, 2011, p. 8) 

 
Em decorrência das transformações nas exigências do mercado, que indicaram a 

necessidade da inserção das esferas privadas no debate ambiental e, também, da 
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percepção dos educadores ambientais sobre natureza e meio ambiente em um “novo 

momento” da sociedade em que as consequências decorrentes das sociedades industriais 

já consolidadas se tornaram evidentes e, portanto, necessitavam de direcionamentos 

mais específicos - que de forma geral, não poderiam comprometer o crescimento 

econômico - se configurou a corrente pragmática. Esta passou a indicar uma nova 

necessidade para a Educação Ambiental, alicerçada no Desenvolvimento Sustentável, já 

que postula a necessidade de um mecanismo de compensação das ações vistas como 

causadoras da degradação ambiental. Os adeptos desta corrente pragmática buscam, 

portanto, corrigir certas “imperfeições” do sistema produtivo, apregoando o dever de 

aprendermos a lidar com a geração crescente de resíduos, atrelada inclusive à tendência 

de tornarmos obsoletos, em períodos muito curtos de tempo, os aparelhos e 

equipamentos que, supostamente, nos trazem conforto e bem estar. Sobre isso os mesmo 

autores afirmam: 

 
(...) essa vertente que responde à “pauta marrom” por ser 
essencialmente urbano-industrial, acaba convergindo com a noção do 
Consumo Sustentável, que também se relaciona com a economia de 
energia ou de água, o mercado de carbono, as eco-tecnologias 
legitimadas por algum rótulo verde, a diminuição da “pegada 
ecológica” e todas as expressões do conservadorismo dinâmico que 
operam mudanças superficiais, tecnológicas, demográficas, 
comportamentais (LAYRARGUES; LIMA, 2011, p. 9). 
 

Ainda que a corrente pragmática à qual se refiram estes autores traga para pauta 

a reflexão sobre o consumo, os resíduos sólidos e os recursos naturais, e que faça um 

apelo ao bom-senso dos indivíduos (mantendo, portanto, a característica 

comportamentalista), as reflexões se afastam de questões de cunho político, social e 

econômico, não discutindo-se sobre a distribuição desigual de renda, a geração desigual 

de resíduos e a utilização de recursos naturais também desigual, se considerados os 

consumos doméstico e industrial e, ainda, o consumo possibilitado aos mais abastados, 

em detrimento daquele dos que pouco ou nada podem consumir. Esta é, portanto, uma 

nova expressão do mercado na sociedade, configurando-se de forma despolitizada no 

que se refere às relações socioambientais, assim perpetuando a ideia de que a mudança 

de atitudes individuais ainda é o sobrepeso que poderá solucionar a crise ambiental. 

Dentre as características complementares embutidas nessa conjectura, ressaltamos a 

segunda delas, apontada por Layrargues e Lima (2011): 

 



81 
 

(...) a busca desenfreada por projetos e ações factíveis que tragam 
resultados orientados a um futuro sustentável, embora dentro de um 
limite que não ultrapasse as fronteiras do realismo político, do 
economicamente viável, da conservação do status quo, que na 
Educação Ambiental se enquadra na perspectiva da “atividade-fim” 
(LAYRARGUES; LIMA, 2011, p. 10). 
   

Essa perspectiva de Educação Ambiental se fortaleceu ainda mais com a 

proposta da UNESCO, sobre a Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, para o período de 2005 a 2014. No entanto, muitas foram as críticas 

dirigidas à proposta e, dentre elas, a própria pluralidade de sentidos atribuídos ao 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, além da compreensão de que a Educação 

deveria promover e possibilitar que os sujeitos alcançassem sua liberdade e autonomia, 

o que já fica comprometido quando se assume o Desenvolvimento Sustentável como 

pauta principal da Educação.  

Ressaltamos, ainda, o fato dessa proposição se mostrar ainda mais contraditória, 

quando nos referimos aos educadores ambientais que assumem o campo da Educação 

Ambiental como necessário e inerente a sua práxis e que, dependendo da corrente 

político-pedagógica que adotam, não podem comungar com uma educação para o 

desenvolvimento sustentável. Evitando nos estendermos muito nessa discussão, 

voltemos às origens da macrotendência conservacionista e pragmática. 

Como bem ressaltam Layrargues e Lima (2011, p. 10), “a vertente pragmática 

representa uma derivação da vertente conservadora, na medida em que é uma adaptação 

desta ao novo contexto social, econômico e tecnológico, ainda sem considerar a 

articulação com a questão da desigualdade social”, ou seja, tanto a tendência 

conservacionista quanto a pragmática são representantes de momentos diferentes pelos 

quais passou a nossa sociedade, mas possuem suas origens na mesma linha de 

pensamento e simplesmente se ajustaram, gradativamente, às novas exigências 

neoliberais que se estabeleceram. Talvez, a característica que melhor expresse a 

diferença entre estas duas correntes é o fato de a conservacionista ser mais ingênua, por 

estar associada a grupos das ciências naturais que prezam pela defesa da fauna e flora, 

enquanto a pragmática tem sido definida pelo “capitalismo de mercado”.  

Os mesmos autores ainda contextualizam sobre a macrotendência da Educação 

Ambiental crítica. Como assumimos tal corrente como referencial teórico, explicitando-

a no primeiro capítulo desta dissertação, não entraremos em detalhes sobre a mesma 

neste momento, mas faremos referências a ela no decorrer da análise.  
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Nesse sentido, consideramos importante ressaltar que o fato de nos basearmos 

em tais classificações não significa que temos o objetivo de descaracterizar as 

concepções e ações dos agentes nelas envolvidos (tanto nesta pesquisa, como em 

outras). Apenas consideramos importante discutir os posicionamentos assumidos pelos 

mesmos, visando oferecer possíveis alternativas aos educadores e educandos, 

eventualmente oportunizando-lhes possibilidades de alteração de seus posicionamentos 

e concepções em relação à problemática ambiental e à Educação Ambiental. 

Por ocasião da análise dos dados coletados durante a presente pesquisa, sentimos 

a necessidade de agrupá-los para melhor contextualizar as discussões, fazendo 

referência às macrotendências apresentadas, ainda que nossa categorização (BARDIN, 

2009) se configure de outra forma. 

Buscando compreender as concepções dos professores em relação à Educação 

Ambiental, nos deparamos primeiramente com a macrotendência pragmática 

(LAYRARGUES E LIMA, 2011), como sendo aquela que melhor caracterizava a 

principal concepção presente nos questionários aplicados aos professores, 

principalmente ao associarmos o contexto em que a pesquisa se deu (CEA da usina) 

naquele momento. No entanto, chamamos a atenção para o fato de as respostas 

apresentarem uma perspectiva ecológica e comportamentalista, em que os professores 

apontaram acreditar que o enfoque atribuído ao uso consciente da água, durante a visita 

ao CEA, resultava na “conscientização” do estudante que, como foi apresentado em 

algumas respostas, contribuiria para a conscientização de seus pais.  

Dando sequência, vamos considerar as respostas dos professores que foram 

entrevistados, mantendo-os em anonimato e utilizando seus nomes fictícios: Camila e 

Bruna (município de Dumont); Joana, Tatiana e Pedro (município de Pradópolis); e 

Danilo (Jaboticabal), assim acatando o nosso compromisso, anteriormente firmado no 

termo de consentimento por eles assinado antes do início da gravação das entrevistas.  

Pudemos perceber que a concepção da maior parte dos professores se 

enquadrava na tendência pragmática (LAYRARGUES; LIMA, 2011), principalmente 

pelo fato da maioria destes participar de visitas às empresas (como no caso do CEA da 

usina) e do Programa “Agronegócio na Escola”, oferecido pela ABAG/RP. Ainda assim, 

antes mesmo de alguns entrevistados terem indicado a necessidade e a importância da 

participação das diferentes instâncias sociais (como empresas) na escola, no que 

concerne à problemática ambiental e, até mesmo, à Educação Ambiental, o discurso dos 
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professores estava fortemente atrelado às mudanças de comportamentos e de atitudes 

individuais, de cunho conservacionista e ecologista, em alguns casos.  

Essa concepção conservacionista pode ser justificada, primeiramente, pela fala 

de uma das professoras do município de Dumont, nomeada por nós como Camila11. 

Essa professora participou da entrevista por ministrar as disciplinas de Geografia e 

Atualidades e por ser a responsável na escola em que atua pelo Programa “Agronegócio 

na escola”.  

A professora é formada em Geografia e Pedagogia, possui especialização em 

Direito Educacional e atuava como docente desde 2001. Na ocasião, era também 

coordenadora naquela escola e apontou ter tido contato com a Educação Ambiental em 

sua formação, por meio de leituras e “atividades relacionadas ao tema”, apesar de não 

fazer referência específica a algum tema próprio dos conteúdos estudados durante as 

graduações que cursou ou ao tema “Educação Ambiental”. Nesse sentido, buscamos 

compreender o que a professora entendia por Educação Ambiental, deixando que se 

expressasse livremente para expor as concepções que possuía e os objetivos que 

associava à Educação Ambiental, bem como sobre os trabalhos e atividades que 

realizava:  

 
“[...] Hoje é importante trabalhar a EA porque é um problema mundial, não é só um 
problema local, ou de um país mais rico, um país mais desenvolvido. [...] cada pessoa 
precisa ser reeducada pra EA, desde aqui na escola, a gente já começa, tacar um papel 
no chão, ou mesmo estragar uma folha do caderno... Então a gente acredita que é 
importante trabalhar isso pelas atitudes, desde, é... Do aluno na sala de aula, do local, 
é, ao global [...]. A gente vê, a gente fala muito com eles da sujeira na rua, de casa, 
importância de separar o lixo [...] o problema ambiental ‘tá’ acontecendo no mundo 
inteiro, mas por quê? Porque ninguém ‘tá’ contribuindo ou poucos contribuem... E pra 
amenizar o problema todos tem que se envolver, em todos os setores, a gente em casa, 
eles na escola, o prefeito na cidade, o governador no seu estado, o presidente... Com 
programas ambientais...”. 
 

É possível perceber que a professora associa a Educação Ambiental àquilo que, 

na verdade, seriam problemas ambientais. Estes, em seu discurso, são colocados como 

questões pontuais (sujeira das ruas, jogar papel no chão, estragar uma folha de caderno), 

embora a entrevistada aponte que, em se tratando da temática ambiental, faz-se 

necessária a expansão das preocupações locais ao nível global. 

                                                 
11 Esta professora também participou da entrevista como representante da Secretaria Municipal de 
Educação de Dumont, indicada diretamente pela secretária municipal de educação daquele município, e 
suas falas referentes a esse setor serão abordadas na terceira categoria proposta por nós. 
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Outro ponto que nos chamou a atenção foi o fato da docente ter afirmado que 

todos “devem fazer sua parte”. Essa colocação evidencia que a mesma não possui a 

compreensão de que os principais responsáveis por grandes problemas ambientais 

(locais e globais) não devem ser culpabilizados na mesma proporção que pessoas que 

“jogam um papel” no chão, ainda que estes últimos também estejam contribuindo para a 

poluição. Isto é, ainda que ela apontasse a importância de todos se envolverem em prol 

da preservação ambiental, começando pelas ações pontuais por parte dos estudantes, na 

escola, não é possível comparar a gravidade e magnitude das ações degradantes 

ocasionadas pelas grandes indústrias, usinas e empresas, com aquelas que podem ser 

causadas por um estudante ou mesmo por toda uma escola. Um exemplo sobre isso 

pode ser evidenciado pelo consumo de água no Brasil, para o qual a contribuição 

doméstica – por parte das pessoas - é de apenas 6%, enquanto nas indústrias esta 

alcança os 22% e no agronegócio ultrapassa os 70%.  

Da mesma forma, é ingênuo acreditar que as consequências dessa degradação 

são igualmente sentidas pelas diferentes camadas sociais. Essa desigualdade entre os 

agentes que degradam e os que sofrem as consequências de tal degradação já vem sendo 

intensamente debatida pelo movimento de justiça ambiental associado à Educação 

Ambiental crítica (PLÁCIDO, 2012). 

A professora Bruna, docente na mesma escola que Camila, é graduada em 

Biologia, possui especialização em Biotecnologia e título de mestre em Biologia 

Molecular. Afirmou estar atuando como docente há um ano e meio e evidenciou não ter 

tido formação alguma em Educação Ambiental, durante a sua formação, a não ser por 

meio da disciplina de ecologia que, segundo ela, “envolvia os temas ambientais”. Este 

foi o primeiro ano que a professora participou do Programa oferecido pela ABAG/RP.  

Quando questionada sobre a sua compreensão de Educação Ambiental, sua fala 

esteve diretamente associada à “correção de comportamentos errados”, pelo fato de 

atuar dessa maneira ao trabalhar os conteúdos específicos de ciências que considera 

pertinentes à Educação Ambiental: 
 

“[...] Sempre ‘tô’, é... Tentando fazer com que eles enxerguem, assim, atitudes erradas 
pra gente melhorar... Eu discuto muito a questão do aquecimento global, né... Até nos 
primeiros dias de aula, que eles [direção] pedem, assim, até por não ter a presença de 
todo mundo, ainda não começar a trabalhar os conteúdos em si, né... No primeiro e 
segundo dia... Fazer uma apresentação, trazer alguma coisa diferente... [...] Até esse 
ano foi, eu trabalhei a questão do aquecimento global, né... Que consequências isso 
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traria, né... Trouxe algumas reportagens de terremotos, de furacões, e aí fui 
abordando... Efeito estufa... E fui explicando”. 
 

 A presença de concepções vinculadas à corrente conservacionista se faz presente 

na fala da professora Bruna, podendo ser fruto não apenas da sua formação na área 

biológica que, portanto, naturalmente leva a uma valorização do enfoque da necessidade 

de mudanças de comportamentos, buscando a preservação dos recursos naturais, mas 

também pela ausência de qualquer contato anterior com a Educação Ambiental, 

especialmente aquela cuja visão viesse possibilitar a superar dos aspectos 

conservacionistas relativos ao ambiente e à educação. Assim, a professora entende que a 

sua práxis em Educação Ambiental deve se basear nos problemas ambientais que estão 

em pauta em nosso momento histórico através da mídia, compreendendo que ao discutir 

com os alunos suas mudanças de atitudes individuais esteja abordando a Educação 

Ambiental. 

Como nos aponta Leff (2008), são muitas as situações em que a Educação 

Ambiental é reduzida à incorporação de conteúdos ecológicos e à fragmentação do 

saber ambiental, especialmente quando as possibilidades práticas são apresentadas 

durante aligeirados processos de capacitação que versam sobre problemas pontuais.  Há 

um predomínio de práticas educativas centradas na crença de que a desejada 

transformação social apenas resultaria da somatória de mudanças individuais, fruto do 

pressuposto do “cada um deve fazer a sua parte”.  Obviamente, não discordamos 

totalmente desta ideia e nem acreditamos que seja um erro assumir tais práticas em 

Educação Ambiental, no entanto, enxergamos estarem presentes grandes limitações à 

formação crítica dos sujeitos sob essa concepção de Educação Ambiental que 

Guimarães (2004) identifica como conservadora e comportamentalista, corroborando 

Layrargues e Lima (2011).  

Essa predominância comportamentalista, presente nas falas das professoras – e 

de outras que compuseram a mesma amostra, o que faz que nos reportemos, também, as 

respostas encontradas nos questionários, anteriormente citadas - corrobora a perspectiva 

de Brugger (2005), quando esta discute o adestramento ambiental. Segundo a autora, 

essa ênfase atribuída às mudanças de comportamento individual dos sujeitos só expressa 

uma necessidade de adaptação à forma de organização vigente na sociedade, o que se 

torna esvaziado de reflexões críticas sobre a nossa realidade social e, consequentemente, 

ambiental. Trata-se, assim, de uma simplificação demasiada na compreensão da 
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sociedade e da problemática ambiental, pois que desconsidera os seus pressupostos 

sócio-históricos e mantém o discurso de seus interlocutores (e educadores) em uma 

perspectiva conservadora.  

Em uma escola de outro município, realizamos a entrevista com mais três 

professores, Joana, Tatiana e Pedro, dois dos quais já haviam participado - em anos 

anteriores - do Programa “Agronegócio na Escola”, exceto a professora Tatiana. 

Esclareceram que no ano em curso a escola não participaria do Programa, mas que 

ainda assim haviam optado por participar da capacitação oferecida pela ABAG aos 

professores. Embora esta situação se configure diferente das ocorridas nas demais 

escolas analisadas e participantes do Programa no mesmo ano, a coleta de dados se 

mostrou pertinente devido ao fato de um dos professores já ter sido premiado pelo 

Programa em anos anteriores, e pela oportunidade que tivemos de analisar a 

compreensão de outras duas professoras - com formações distintas - sobre o Programa, 

sobre suas concepções de Educação Ambiental e seus trabalhos como docentes. Entrar 

em contato com concepções de profissionais de diferentes áreas de estudo foi essencial 

para esta pesquisa que busca analisar uma pluralidade de agentes atuantes na e para a 

Educação Ambiental, objetivando-se, também, compreender os motivos que levam 

professores com diferentes formações serem adeptos a entrada do setor privado na 

escola pública através da EA. 

A entrevista realizada com a professora Joana nos chamou a atenção, 

primeiramente pela sua formação, ou seja, por ser graduada em Biologia e Pedagogia, 

ter especialização em psicopedagogia e, ainda, ser mestre em Educação. Ela evidenciou 

ter desenvolvido sua pesquisa de mestrado vinculando a Educação Infantil com a 

Educação Ambiental, pesquisando quais projetos de Educação Ambiental eram 

realizados pelos professores da rede infantil de Pradópolis. No entanto, quando 

questionada sobre a sua compreensão de Educação Ambiental, não se posicionou de 

forma clara com respeito à concepção que embasava a sua prática. A professora 

discorreu sobre a importância da Educação Ambiental ser trabalhada transversalmente, 

enfatizando as diferentes compreensões existentes na área: 

 

“Muitos enxergam EA [...] isoladamente... Por exemplo, vou trabalhar a dengue, já ‘tô’ 
trabalhando a Educação Ambiental, [...] vou trabalhar o lixo, já ‘tô’ trabalhando... [...] 
ela [a EA] não deve ser vista apenas como uma disciplina, um projeto... Na verdade 
[...] Tem várias defesas aí, né... Tem aqueles cientistas que dizem que Educação 
Ambiental deveria ser vista amplamente, né... Como uma transversalidade, algo que 
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discorra dentre todas as disciplinas... E há aqueles também que vêm que poderiam ser 
uma disciplina isolada [...] chamada Educação Ambiental... Teria professor lá, ou um 
biólogo ou um geógrafo, né... Mas, assim, na minha concepção a Educação Ambiental 
ela é ampla, ela tem que ser trabalhada por todos, é... Independente da área do 
conhecimento...”. 
  

Tal compreensão sobre a complexidade de atores envolvidos no campo da 

Educação Ambiental realmente se faz, por vezes necessária, para que seja alcançada 

uma visão mais ampla da temática ambiental, facilitada pela contribuição que as 

diferentes áreas do conhecimento podem trazer para que a complexidade da questão em 

pauta seja evidenciada e compreendida. No entanto, é preciso estar atento para que esta 

configuração participativa não seja apenas mais uma tentativa de homogeneização de 

intenções relacionadas à Educação Ambiental, simplificando os objetivos de cada ação 

realizada, como se os diferentes campos de conhecimento e atores envolvidos em tais 

ações “falassem a mesma língua” e, portanto, buscassem alcançar o mesmo resultado, 

ainda que por caminhos ideologicamente bem diferentes. Isso, ao invés de contribuir 

para uma transversalidade na educação, reduz os aspectos pedagógicos, políticos, 

sociais e epistemológicos das concepções de Educação Ambiental (LAYRARGUES; 

LIMA, 2011), exatamente como verificado nesta pesquisa, por meio das ações de 

Educação Ambiental desenvolvidas pelas instituições externas à escola pública que 

usam o ambiente escolar para difundir suas ideias hegemônicas sobre o meio ambiente e 

o desenvolvimento sustentável aos professores e estudantes, ainda que outras 

concepções sejam possíveis e verificadas nas falas dos docentes.  

Brugger (2005) também discorre sobre as questões interdisciplinares e 

transdisciplinares que emergiram no campo da Educação Ambiental, embora 

salientando que pouco se avançou com relação às mesmas. A interlocução entre as 

diversas áreas do conhecimento ainda se mantem associada a aspectos técnicos, 

baseados nos avanços científicos e tecnológicos empreendidos com o intuito de reverter 

ou reduzir os prejuízos causados ao ambiente – prejuízos estes causados, inclusive, 

pelas instituições que desenvolvem tais tecnologias. Segundo a autora, nota-se que 

ainda não se aprofundaram as discussões sobre as influências da estrutura social e 

mercadológica vigente, no processo de busca de uma nova maneira do homem se 

relacionar com o ambiente, evitando degradá-lo, ou seja, de que é preciso mais do que 

apenas unir esforços para mitigar os danos que continuam sendo causados. 
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 Assim, eventualmente, a possibilidade da transversalidade apresentada pela 

professora pode vir a ser confundida – ou mesmo reduzida - à interlocução das diversas 

áreas que “dialogam” – ou poderiam “dialogar” – na Educação Ambiental, como a 

biologia, economia, direito, geografia, entre outras, mas sem questionamentos ou sem 

reflexões críticas sobre estas interlocuções. Assim, ficam resumidas às suas próprias 

visões e posicionamentos. Por exemplo, sabemos que a Educação Ambiental, como 

campo de estudo e de luta por parte dos educadores que seguem uma vertente teórica 

crítica, muito criticou e rejeitou o termo “desenvolvimento sustentável” (DS), e a 

ideologia que o sustenta. Sem adentrar o mérito desse embate, consideramos ser 

inegável que os conhecimentos próprios da economia e da ecologia - além de outros 

campos do conhecimento que poderiam ser aqui incluídos - se mostraram relevantes 

para a compreensão dos objetivos da proposta de DS. No entanto, por mais que se tenha 

tentado reunir ou estabelecer diálogo entre ambas, os conceitos que lhes são próprios 

não “falavam a mesma língua”, ou seja, mesmo oferecendo contribuições e 

posicionamentos individualmente importantes, não existiu uma interlocução real, tendo 

prevalecido a ideia do crescimento/desenvolvimento prioritariamente econômico. De 

forma sintética, podemos dizer que neste caso a interlocução, o diálogo não aconteceu e 

que o que se obteve foi apenas o envolvimento dos conhecimentos específicos das 

diferentes disciplinas, numa tentativa (frustrada) de melhor compreender a questão 

ambiental para buscar soluções. No entanto, sob visões diversas, isso em pouco 

contribuiu.  

Nesse sentido, acreditamos ser muito pouco provável a compreensão de como 

têm sido estabelecidas as interações entre o ser humano e o ambiente, ou seja, a 

realidade social, já que sob a perspectiva do DS esta interação é vista de forma estática, 

não se associando ou questionando as relações presentes no modelo de sociedade que é 

vigente e dominante. No contexto escolar isso é ainda mais problemático, pois como 

evidencia Cunha (2011, p. 585-586) “os sistemas educacionais estão, no Brasil, 

submetidos a tais e tantas pressões para atenderem a interesses de distintos agentes 

sociais, que a consequência geral não poderia ser outra senão o enfraquecimento da ação 

escolar”. 

Por este motivo, entender o conceito de totalidade presente nos fundamentos da 

Educação Ambiental nos exige um repensar sobre as questões ambientais, pautado em 

reflexões críticas que nos orientem na busca consciente de uma nova relação entre a 

sociedade e a natureza, bem como o reconhecimento de que a crise ambiental está 
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diretamente relacionada à crise social (SIERRA, 2009). Isso é bem diferente de 

enxergar a totalidade, nos fundamentos da Educação Ambiental, como sendo apenas a 

integração de diferentes áreas de conhecimento, dialogando disciplinarmente, havendo a 

necessidade, portanto, de um projeto educacional bem delineado dentro do contexto 

escolar, especialmente se compreendemos o conceito de totalidade sob a perspectiva da 

concepção marxista, como a que assumimos neste trabalho.  

Ainda, podemos dizer que a visão da professora Joana, na verdade, perpassa pela 

perspectiva multidisciplinar para o ensino da Educação Ambiental, pois a mesma 

defende que esta não deve permanecer restrita a apenas uma área do conhecimento 

(como acontece frequentemente, ao ser atribuída às ciências biológicas), mas deve 

contar com a contribuição das visões de outras disciplinas sobre a questão ambiental em 

discussão. Talvez esta visão, um tanto quanto confusa, da professora pudesse ser 

compreendida mais claramente se houvesse a inserção da Educação Ambiental no 

currículo. Essa proposta não aponta para a instauração de uma disciplina de Educação 

Ambiental através do currículo, mas incluí-la como atividade nuclear curricular 

(TOZONI-REIS, 2012). Corroborando o posicionamento da autora, Teixeira (2013) 

aponta: 

 
[...] é importante para se pensar a inserção da educação ambiental no 
currículo escolar como uma concepção nuclear do currículo, criando a 
possibilidade de enfrentamento das formas não críticas de inserção da 
educação ambiental na escola pública, e propiciando o processo de 
tomada de consciência sobre o modo de produção que produz a vida 
nesta sociedade em busca de uma prática social transformadora das 
relações sociais (TOZONI-REIS, 2012, p. 230). 

 

Outro ponto que nos chamou a atenção na expressão desta professora, e que 

ainda nos sinaliza a sua concepção de Educação Ambiental, se encontra no fato de ter 

considerado a palestra fornecida pela ABAG/RP, durante sua participação do Programa 

“Agronegócio na Escola”, como uma palestra de Educação Ambiental: 

 
“Educação Ambiental a gente não tem nada... A única coisa que a gente tem mesmo, o 
único respaldo que a gente tem é essa relação com a ABAG, se não fosse isso não teria 
nenhum palestra em Educação Ambiental”. 
  

Compreendermos que, apesar de aspetos sobre a problemática ambiental e o 

tema sustentabilidade serem enfocados durante a palestra ministrada pelos integrantes 

do Programa da ABAG/RP, em nenhuma outra entrevista – dentre as realizadas com os 
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professores ou mesmo com a representante da ABAG/RP - houve qualquer manifestação 

no sentido de considerarem a palestra como atividade associada à Educação Ambiental. 

Essa observação será retomada, mais detalhadamente, nos tópicos seguintes desta 

análise. 

A professora Joana mostrou ainda desconsiderar qualquer posicionamento 

político e ideológico que possa existir no Programa da ABAG/RP, expressando assim 

uma tentativa de, enquanto docente, manter-se neutra, especialmente no diz respeito a 

sua práxis a partir da Educação Ambiental: 

 
“Então assim, eu sempre tento ver o lado bom das coisas... Então pra mim assim, o que 
eu posso aproveitar do que a ABAG “tá” me fornecendo? Então eu tento trabalhar o 
máximo aquilo... Sem vem se isso é uma questão política, se isso é um... Entendeu? Não 
fico olhando muito esse lado... Eu vejo o que é bom (...)”. 
  

Considerando esse posicionamento neutro por parte da docente, nos deparamos 

com um forte obstáculo para o desenvolvimento de uma Educação Ambiental crítica e 

emancipatória junto aos sujeitos envolvidos, especialmente os estudantes. Observamos 

que as atividades da Educação Ambiental – da forma como se expressou a professora – 

aparentemente são satisfeitas apenas pelo fato de haver o desenvolvimento de um 

programa que possibilita outras oportunidades de aprendizado aos alunos, ou seja, sem 

sequer ser levada em conta a potencialidade de análise de tais oportunidades por um 

viés crítico.  Analisando os dados obtidos durante uma atividade realizada com 

professores, Souza (2014) afirma em sua tese: 
 
A perspectiva adota pelos professores é coerente com a perspectiva do 
ambientalismo que não considera os desafios que o sistema político e 
econômico coloca para o cenário da problemática ambiental. Desta 
consideração compreensiva e política emergem as ações pontuais que 
visam resolver um problema local específico, não havendo, portanto, 
um questionamento amplo da organização social e das bases que a 
sustentam. Os pressupostos pedagógicos decorrentes desta 
compreensão são de cunho reformista e conservador, não havendo no 
processo educativo um questionamento crítico sobre o status quo, 
sobre a ordem ideológica hegemônica (SOUZA, 2014, p. 232). 
 

Com base no que foi exposto - e analisado à luz de nossos referenciais teóricos - 

percebemos que a professora Joana mantém-se atrelada a perspectivas de Educação 

Ambiental que se mostram muito próximas da macrotendência pragmática.  

O professor Pedro, graduado em Biologia e Pedagogia, afirmou possuir 

especializações em didática, engenharia ambiental e educação ambiental, e ter 
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frequentado um grupo de pesquisa em Educação Ambiental por um ano, na tentativa de 

ingressar em um programa de Pós Graduação para realizar o seu mestrado em Educação 

Ambiental. Atuando como docente desde 2008, participou do Programa “Agronegócio 

na escola”, da ABAG/RP, em anos anteriores. O professor não estava participando do 

Programa na época em que foi feita a coleta de dados, pois havia se mudado da escola 

em que lecionava anteriormente para aquela em que se encontrava no momento da 

entrevista - onde passou a lecionar para os 7º anos (que não satisfazem à faixa etária 

selecionada pela ABAG/RP). Apesar de ter afirmado que optara por adaptar-se ao novo 

ambiente de trabalho, antes de desenvolver ou se envolver em projetos, consideramos 

que suas contribuições poderiam enriquecer a pesquisa, visto que o mesmo já conhecia a 

maneira como se desenvolvia o Programa da ABAG, no qual, inclusive, já havia sido 

premiado no ano anterior. Além disso, afirmou que participaria, juntamente com as 

professoras Joana e Tatiana, da capacitação fornecida pela ABAG/RP, ainda que a 

escola não fosse participar do Programa.  

 O professor evidenciou não ter tido contato com a Educação Ambiental durante 

as duas graduações que havia cursado; apenas havia desenvolvido um projeto durante 

um estágio realizado no curso de graduação em Biologia, envolvendo o cultivo de uma 

horta orgânica. Este foi o motivo pelo qual o professor decidiu buscar um curso de 

especialização, após se graduar. Ao ser questionado sobre a sua concepção de Educação 

Ambiental, se posicionou dizendo: 

 

“Olha [...] na minha concepção... A EA tem que englobar tudo o que tá relacionado ao 
convívio do homem com o meio... Não só o meio ambiente, mas o social, o econômico... 
[...] Tudo faz parte do meio que a gente vive... Então, a gente procurar maneiras de 
contribuir para um ambiente melhor, seja assim harmônico, social e economicamente, o 
ambiental seria a função dessa educação que a gente realiza”. 
 

 Em sua fala pudemos identificar algumas considerações que, apesar de ainda 

expressas de maneira difusa, nos possibilitou perceber que sua compreensão sobre 

Educação Ambiental não sinalizava apenas a necessidade uma simples mudança de 

atitudes e comportamentos, mas evidencia a necessidade de transformação da relação 

homem e natureza. Este professor expressou aspectos que vão além dos ecológicos, 

evidenciando em sua fala a compreensão de que a EA determina e é determinada por 

outros fatores que não se restringem aos ecológicos e comportamentais, mas os 

econômicos e sociais, percebendo a necessidade de articulá-los para compreendermos o 
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campo da EA. Ele expressa, ainda, que a proteção ao “meio ambiente” em que vivemos 

não deve ser compreendida apenas como a proteção ao meio ecológico, assim 

delineando o que entende como “ambiente” por meio de uma concepção mais 

abrangente do que a normalmente utilizada pelos adeptos da corrente conservacionista.  

 Numa fala seguinte, especificando a forma como ele enxerga a questão 

ambiental inclusive dentro do Programa “Agronegócio na Escola”, o professor assumiu 

considerar importante expor aos estudantes as várias vertentes ou visões sobre um 

mesmo assunto, o que acreditamos serem indícios de que o mesmo apresente uma 

compreensão mais ampla da temática ambiental, ainda que seus interlocutores defendam 

diferentes concepções. Também nos entusiasmou saber sobre a maneira como conduzia 

suas aulas, de acordo com essa perspectiva problematizadora apresentada.  

O professor também se mostrou preocupado com a importância de se 

compreender os temas a partir da história, ou seja, considerar o anteriormente ocorrido 

na sociedade para podermos compreender o que acontece hoje e, com isso, estendermos 

o produto destas reflexões para ações futuras. Ainda assim ressaltamos que sua ênfase 

em não “acusar ou defender um lado” poderia sinalizar, de certa forma, uma tentativa de 

assumir um posicionamento neutro no campo profissional em que atua.   

No entanto, não podemos desconsiderar que esta postura do professor talvez 

esteja relacionada com a forma como disse conduzir suas aulas, buscando oportunizar 

que se evidenciem as diversas concepções existentes, para que seus alunos possam, 

desenvolvendo suas reflexões, construir seus conhecimentos e assumir posicionamentos 

sem se verem influenciados pela “opinião do professor”: 

 

“A gente sempre tem que mostrar todas as visões [...] A gente tem a visão do agricultor, 
[...] a visão do governo, [...] da população, a visão ambiental... Mas o importante é a 
gente não achar que tem uma visão verdadeira... Ou absoluta. A gente tem que analisar 
cada realidade de uma maneira e o momento que ela exige. A gente tem que pensar o 
hoje sem deixar de analisar o que já aconteceu e pensar no futuro também... Então nos 
momentos de aula [...] a gente conduzia a discussão pra tomar esse norte, de não tá 
defendendo ninguém, a gente não ‘tá’ pra acusar ninguém. Só que a gente tem que 
conhecer todas as variáveis pra poder ter resultado lá no final”. 
 

Acreditamos que a postura assumida pelo professor, de possibilitar que mais de 

um ponto de vista seja expresso em torno de um determinado tema para, a partir disso, 

proporcionar discussões entre os estudantes, apresenta-se como uma importante 

ferramenta pedagógica, principalmente quando se almeja que os mesmos se apropriem 
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de elementos historicamente produzidos para, em constante diálogo, poderem refletir e 

desenvolver seus conhecimentos de maneira crítica. Consideramos haver em sua 

atuação (segundo seus próprios relatos), portanto, a busca por romper com uma postura 

muito frequente e enraizada em concepções tradicionais de educação, em que o 

professor é o detentor do conhecimento que, apenas, deve transmitir aos seus alunos, 

sem lhes propor qualquer problematização sobre o assunto e sem lhes oferecer 

oportunidades de se expressarem a respeito.  

Deparamo-nos, portanto, com a presença de alguns pontos que são importantes 

do ponto de vista da EA crítica, ainda que com limitações, provavelmente devido à falta 

de posicionamento do professor com respeito a algumas questões que configuram, 

inerentemente, a nossa sociedade e que deveriam fazer parte das problematizações da 

práxis da Educação Ambiental, principalmente por defender a importância da 

participação dele próprio, de outros professores e dos estudantes em Programas como o 

oferecido pela ABAG, como veremos adiante. 

A professora Tatiana, graduada em História e Pedagogia, estava finalizando seu 

mestrado em Educação. Atuando com alunos do 6º ano, não estava participando do 

Programa da ABAG na escola. No entanto, assim como os professores Pedro e Joana, 

resolveu participar da capacitação oferecida por aquela Associação. Sua formação em 

História e sua iniciativa de estabelecer um primeiro contato com o Programa se 

mostraram como características interessantes para que a mesma participasse da nossa 

coleta de dados, contribuindo conosco no sentido de nos oferecer, possivelmente, uma 

visão diferente daquela apresentada pelos outros professores.  

A professora nos disse ter tido pouco contato com a Educação Ambiental 

durante a sua graduação em Pedagogia, e que isto havia se dado por meio da sua 

participação em um projeto que teve os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 

(BRASIL, 1996) como tema de discussão, já que neles existe o eixo Meio Ambiente, o 

qual possibilita a discussão da Educação Ambiental. Além disso, afirmou que durante 

uma das disciplinas que cursara no mestrado, havia desenvolvido um programa de curso 

para o ensino superior, voltado para a Educação Ambiental. Ao questionarmos qual era 

a sua compreensão sobre Educação Ambiental, a professora assim se expressou: 

 
“Eu acho que quando a gente fala de meio ambiente, isso eu tenho de experiência de 
escolas, vindo da outra que eu trabalho [...] Então lá nos pequenos, falou-se muito da 
reciclagem... Então lá, um projeto resultaria, o produto final seria a confecção de 
brinquedos a partir desse material reciclado... E assim, tem algumas coisas que eu sou 
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contra, né... Por exemplo [...] eu penso que antes de se reciclar o ideal é você saber por 
que você consome... Eu acredito que mesmo com uma criança de 5 anos, que era no 
caso nosso lá, dá pra eles explicarem isso... Então não adianta, por exemplo [...] tem o 
plano de reunião e imprimiram-se vários papéis pra falar de meio ambiente... Aquele 
monte de papel que a gente deixaria em casa..”. 
 

Para contextualizar, a professora ainda continuou: 
 

“Então eu acredito assim, meio ambiente [...] é o meio que a gente vive... Não é a mata, 
não é ali... Então é tudo, né... Desde o lixo que eu joguei ali, ao que eu entendo de 
consumo. Ao meu celular que eu achei que ele está velho e compro outro sem saber o 
motivo... [...] é o que tento passar ‘pros’ alunos, principalmente essa ideia com o 
aluno... Não sei se meu olhar lá na humanas vai muito pra esse sentido, mas é tentar 
criticar isso... Esse consumo que muitas vezes a gente não sabe o porquê tá consumindo 
e que prejudica, não tem jeito... Eu lembro muito numa ideia de “eco”... Mas a gente 
vive um período de sustentabilidade por todos os lados... E as empresas também se 
beneficiam disso... Então eu falo que há um ganho pra quem está fazendo isso... Com 
propagandas... E também está induzindo o próprio consumo... “Ah, vou consumir este 
aqui porque esse é sustentável, esse pensa” [...] Eu vou muito nessa ideia, mas eu 
entendo que Educação Ambiental tem a ver com tudo, não é só o verde, a mata, mas é 
com o nosso meio”.  
  

Ainda que durante seu discurso a professora tenha usado a expressão “meio 

ambiente” para explanar sua compreensão de Educação Ambiental, pudemos entender 

que, mais do que nos atentarmos para o uso indevido do termo, era importante 

considerar a forma como a mesma compreendia a Educação Ambiental e, também, que 

sua maneira de enxergar a problemática ambiental ultrapassava a visão pragmática. 

Explicitamente, a professora demonstrou compreender como estamos emersos nesta 

perspectiva em que o discurso ambiental ligado à questão urbano-industrial 

(LAYRARGUES; LIMA, 2011) é eminente.  

Nestes trechos temos elementos que nos apontam uma compreensão mais crítica 

da Educação Ambiental, ou seja, mais do que colocá-la como uma atividade pontual - 

como a reciclagem, por ela exemplificada - em que se busca a “conscientização” dos 

participantes, é preciso abordar e problematizar outros aspectos que são intrínsecos ao 

tema, como o próprio consumo e, inclusive, a partir de elementos históricos que 

contribuíram para a configuração do “atual problema” em nossa sociedade. Estes são 

aspectos que, segundo a nossa compreensão, estão presentes na tendência crítica da 

Educação Ambiental, ainda que admitamos que esta deva envolver outros aspectos para 

que seja alcançada uma práxis educativa como defendida por Layrargues e Lima (2011), 

bem como por outros autores explicitados nesse trabalho. 
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Compreendemos que a professora, talvez por sua formação em Ciências 

Humanas (licenciatura em história), consiga envolver outros fatores na problemática 

ambiental que não se restrinjam aos ecológicos, contribuindo assim para uma percepção 

de Educação Ambiental mais totalizante e histórica, em que ela entende que o 

questionamento de algumas concepções vigentes - por meio de uma compreensão 

histórica de como se estabelece a sociedade - próprias para a manutenção da ordem 

social (diretrizes neoliberalistas) seja importante e necessário para o trabalho da 

Educação Ambiental nas escolas.  

 A professora Tatiana também afirmou enxergar na Educação Ambiental a 

possibilidade de trabalhar transversalmente, deixando claro que embora em algumas 

séries - principalmente na disciplina de História - a temática ambiental não esteja 

explicitamente presente no currículo, é possível associá-la ao conteúdo:  

 
“Mas no 8º a gente dá o conteúdo da Revolução Industrial e que geralmente é onde eu 
encaixo mais esse trabalho com o meio ambiente... [...] a Educação Ambiental é um 
tema transversal... Dá pra você trabalhar em qualquer série”. 
 
 Apesar de sua colocação quanto à transversalidade, a professora, em uma de 

suas falas evidenciou trabalhar a temática ambiental quando esta se associava ao 

conteúdo do currículo da turma em que estava lecionando: 

 
“A gente trabalha... [...] Agora com os 6º anos não porque não é parte do currículo [se 
referindo à Rev. Ind.], mas quando eu trabalho a Revolução Industrial eu sempre pego, 
né... O impacto que teve, desde o início do surgimento da indústria no meio ambiente 
até hoje... A gente faz esse recorte... Quando eu trabalho, por exemplo, 8º ano que a 
gente começa... 8º, 7º também que fala da [...] cana de açúcar a gente joga pra [...] 
realidade, principalmente por causa da nossa região... Trabalha também matas, 
relações de trabalho [...] e aí a gente vê como que um assunto liga ao outro... Pegando 
a revolução industrial, a gente passou a trabalhar tudo isso...” 
 
 Destacamos a colocação de Reigota (2000), não apenas para intensificar nossa 

reflexão sobre a fala da professora Tatiana em si, mas porque o termo transversal é 

quase um modismo verbal na educação, especialmente da Educação Ambiental. O autor 

discorre sobre a possibilidade de compreensão do significado da transversalidade, muito 

frequente nos mais variados discursos e textos oficiais de educação no Brasil, exaltando, 

ainda, as artimanhas que estão associadas ao termo e nos alertando no sentido de 

refletirmos sobre o que realmente vem a ser a transversalidade, retirando-a do 

“discurso-comum” dos educadores e buscando conhecer o que esta pode significar: 
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La noción de transversalidad de esos autores y la confluencia con el 
pensamiento pedagógico del último Paulo Freire, no jerarquiza el 
conocimiento ni separa la ciencia del arte y lo cotidiano. (...) no 
excluye las contribuciones de las más diversas fuentes del 
conocimiento que permiten la com prensión del otro/contrario, y que 
contribuye efectivamente para una intervención constante, irreductible 
en el tiempo y en el espacio en el que se vive. (...) está íntimamente 
ligada con lo cotidiano y com el conocimiento (...) Así, la 
transversalidad concebida de esa manera no es só lo una propuesta 
`simpática´, si no una proposición político-pedagógica radical (...) está 
íntimamente relacionada con la desconstrucción de conocimientos y 
representaciones sociales que reproducen el sistema social, cultural y 
político vigente, citados en los discursos hegemónicos y de clase, 
respaldados por una `modernidad´ internacional, conservadora y 
poseedora de poderosos espacios de legitimación y difusión 
(REIGOTA, 2000, p. 23). 

 
O último professor participante das entrevistas foi Danilo, que possuía formação 

em licenciatura em Geografia e uma especialização em Educação Ambiental. O 

professor leciona em uma escola estadual e em uma municipal, tendo sido no seu 

trabalho junto a esta última que focamos a nossa análise, por ser essa uma das escolas 

participantes do Programa “Agronegócio na Escola”, no município de Jaboticabal.  

Ao questionarmos sobre seu contato com a Educação Ambiental durante o seu 

processo de formação inicial, o professor afirmou não ter tido qualquer disciplina 

específica em Educação Ambiental e completou: 

 
“Não, é... Falava [sobre EA e temas ambientais] mais bem superficialmente... Não 
adentrava muito nesses assuntos... Só depois eu me interessei quando chegou a parte de 
biogeografia e aí eu fiz uma pós nessa área...”. 
 
 Questionamos, então, o que ele entendia por educação ambiental e obtivemos: 
 
“Olha, Educação Ambiental é... É tentar elaborar junto com os alunos, até nós, né... É 
uma educação que se faz com os outros, professor e aluno... Para você adotar novas 
práticas, novos hábitos, né... Que até então nós não tínhamos... E com a questão 
ambiental sendo repercutida agora é fundamental que todos nós tenhamos, né... E que 
não só tenhamos, mas que ‘compartilhamos’ com quem não tem, não conhece... E é 
isso... As crianças aprendem na escola, vão pra casa e ensinam os pais...”. 
 
 Ainda que apresentados de forma dispersa e generalizada, o professor apresentou 

em sua fala alguns elementos interessantes. O primeiro deles, mais uma vez, sobre a 

importância de se buscar um desenvolvimento coletivo, ainda que tenha se restringido à 

esfera escolar, ou seja, o professor e o aluno, mas retirando a Educação Ambiental e a 

compreensão de problemas ambientais, inclusive, de uma vertente unilateral, 

responsável pela “conscientização”.  
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O professor demonstrou uma preocupação com mudanças de hábitos e práticas 

que, por vezes, podem sinalizar visões reducionistas das ações educativas ambientais. 

No entanto, percebemos em sua fala, ainda com relação esta observação, que também 

existe a preocupação no sentido do conhecimento possibilitado pela Educação 

Ambiental alcançar um número maior de pessoas e que, com isso, se possa ir além da 

conquista da postura do simplesmente “faça você a sua parte”, pois ele compreende que 

existem aqueles que não têm acesso direto à informação e ao conhecimento.  

Ainda assim, pensamos que vale a pena ressaltar que nem sempre uma mudança 

de comportamento resultará numa mudança de atitude, como expressa Loureiro (2012): 

 
As atitudes são um sistema de verdade e valores que o sujeito forma a 
partir de suas atividades no mundo. Os comportamentos, por sua vez, 
são ações objetivas no mundo, o momento final do processo. Qualquer 
um de nós pode mudar o comportamento por força de uma 
necessidade material, exigência do Estado ou por imposição de 
alguém, sem que isso signifique que mudou de atitude. As escolhas 
pessoas são, assim, situadas por condições que afetam a cada um em 
intensidades diferentes. A simples adequação comportamental, mesmo 
que relevante imediatamente, não implica a capacidade cidadã de 
definir, escolher livremente e exercer o controle social (regulação 
democrática) no Estado, e pode apenas expressar a conformação de 
uma pessoa à sociedade tal como se configura contemporaneamente 
[...] (LOUREIRO, 2012, p. 85). 

 

Buscando extrair mais informações sobre a concepção do professor, o 

questionamos sobre sua atuação em sala de aula, em relação à EA. Ele afirmou que esta 

não fica restrita aos conteúdos do currículo e, ainda, explanou: 
 
“Olha, eu vou dar alguns exemplos... Esse ano [...] a gente teve o plantio de mudas, 
esse ano a gente construiu brinquedos com materiais do lixo, que eu falei que eu não 
queria nem um real sendo gasto com os trabalhos... [...] a gente doou [os brinquedos] 
para crianças do fundamental I do período da tarde da nossa escola. [...] Tem outros 
projetos que a professora de matemática, que eu te falei, que ela faz com relação ao 
óleo, todo mundo leva o óleo na escola e ela faz sabão... Vende e esse dinheiro vai pra 
comprar caderno, alguma coisa que sempre falta com relação à verba, né... Outra coisa 
a gente faz é o reuso da água na escola... A água que o pessoal bebe no bebedouro ela 
volta e a gente armazena essa água e o pessoal da limpeza usa essa água pra limpar a 
escola... Agora ‘tamo’ pensando em faze com que essa água que a gente limpa a gente 
tenta armazenar ‘ela’ e usa nas descargas... São vários projetos [...] A reutilização de 
papel, não tem lixo... O papel é jogado numa sacola, nós mandamos pra uma pessoa 
que reutiliza esse papel... Então é escola... Ela tem a Educação Ambiental desde a 
entrada do portão, então tem os hábitos que ali funcionam”. 
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Sua explanação foi feita com base nos projetos que vinham sendo desenvolvidos 

na escola, evidenciando as práticas de Educação Ambiental que vinham sendo 

ativamente realizadas. Na nossa percepção estas são práticas efetivas, pois visam 

envolver todos os sujeitos que convivem naquele espaço, ou seja, alunos, professores, 

gestão escolar, funcionários e até pessoas de fora da escola (como é o caso do 

responsável pela coleta e reutilização do papel que é armazenado). Percebemos que, 

naquele contexto, não cabia apenas aos estudantes mudarem seus hábitos ou 

comportamentos, mas havia a iniciativa de superar a questão da posição hierárquica, de 

poder, para a qual normalmente, quem o detém, não participaria das ações coletivas. 

Estas observações nos levam a considerar tais ações e este posicionamento coletivo 

como elementos importantes para que se estabeleça uma práxis educativa crítica e 

dialógica. Também avaliamos que aquelas atividades são contínuas, não se limitando às 

ações pontuais relativas às datas comemorativas, por exemplo, que reúnem ações logo 

“esquecidas”, irrelevantes até do ponto de vista de uma simples mudança de 

comportamento. Ao contrário, a continuidade das ações e a participação coletiva diária 

nas mesmas são estímulos para uma efetiva mudança de hábitos, pois àqueles 

comportamentos são atribuídos sentidos, especialmente por parte do estudante.  

No entanto, retomando o raciocínio de Loureiro (2012), para que essas 

atividades desenvolvidas resultem numa atuação democrática na esfera social futura dos 

estudantes, que busca a superação das desigualdades, é necessário que, constantemente, 

sejam problematizadas, isto é, que não se resumam a mudança de comportamento no 

âmbito escolar, mas gerem uma real mudança de atitude, que o estudante/cidadão 

exercerá em todos os lugares e momentos.   

Ainda que tenhamos questionado diretamente sobre qual era a sua concepção de 

Educação Ambiental, percebemos que a maior parte das respostas obtidas deste 

professor esteve diretamente relacionada ao Programa da ABAG, possuindo elementos 

que nos forneceram indícios de seu posicionamento sobre a problemática ambiental e 

sobre a Educação Ambiental, relacionados à perspectiva crítica da EA, mais ainda de 

maneira pontual.  

Sobre a consideração desses elementos que se associam à tendência crítica da 

Educação Ambiental e, consequentemente, da própria concepção de educação – que 

foram apresentados tanto pela professora Tatiana, quanto pelos professores Pedro e 

Danilo -, é importante que não nos deixemos cair em “armadilhas paradigmáticas” 

(GUIMARÃES, 2004). Assim, ainda que possamos apontar tais elementos como mais 
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elaborados e aparentemente coerentes com a tendência crítica de Educação Ambiental, é 

importante levar em conta o que Saviani (2012) nos apresenta como educação “crítico-

reprodutivista”, pois, segundo ele, autores que trouxeram contribuições importantes 

sobre a nossa sociedade, como Bourdieu e Passeron, apresentaram críticas relevantes 

em seus trabalhos sobre a reprodução social a partir educação escolar, porém, não 

avançaram nestas, no sentido de propor caminhos para a superação dos problemas 

encontrados.  

Por essa razão Savini (2012) os considera como “críticos-reprodutivistas”, visto 

que apesar de criticarem a realidade que está posta no meio educacional, no momento 

de formulação de suas obras apenas afirmaram que nada poderia ser alterado e que, 

portanto, a educação continuaria reproduzindo tal realidade. Esse é um problema 

recorrente na Educação Ambiental e na educação formal como um todo, pois os 

professores se veem criticando determinadas ações e situações presentes no cotidiano 

escolar, mas não buscam alterá-las, inclusive por meio de seu próprio trabalho como 

docente. 

Ainda que consideremos um avanço encontrarmos elementos, nos discursos dos 

professores, que possibilitem uma Educação Ambiental crítica no contexto escolar, é 

importante que as armadilhas paradigmáticas sejam evidenciadas, pois, se por um lado a 

inexistência de compreensão crítica sobre a educação e, consequentemente, sobre a 

Educação Ambiental se configuram como uma porta de entrada mais facilitada para as 

instituições externas de caráter privado na escola pública, o posicionamento “crítico-

reprodutivista” dos professores também favorece tal inserção e, ainda, os mantêm 

imersos em uma compreensão de que, apesar dos erros e contradições existentes na 

parceria público-privado, é possível aproveitar o que é oferecido pelas empresas a eles e 

aos estudantes. Apontamos isso devido ao fato de tal afirmativa estar presente no 

discurso dos professores e, portanto, se configurar como um desafio para o desejável 

rompimento da inserção das instituições privadas na escola pública, pois tal justificativa 

está atrelada a confiança do próprio professor em seu trabalho docente, no qual ele 

considera que tornará possível que a ideologia hegemônica não seja relevante – ou a 

predominante – na compreensão dos estudantes. Evidenciamos tal reflexão não pelo fato 

de não depositarmos a mesma confiança no trabalho dos professores, mas por 

percebermos que é justamente nesse ponto que as empresas privadas enxergam a 

possibilidade e concretizam sua inserção nas escolas públicas, mesmo quando 

eventualmente existe alguma resistência por parte dos professores a tal inserção. Ou 
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seja, ainda que os professores apontem críticas ao setor, às parcerias e às atividades 

oferecidas, a falsa possibilidade de neutralizar o discurso das empresas coopera para a 

existência de uma difusão do discurso hegemônico aos estudantes, ainda que de forma 

velada. É neste ponto, em especial, que podemos verificar a possibilidade e 

concretização da privatização do ensino público no âmbito ideológico, a partir da 

Educação Ambiental.  

A seguir, apresentaremos a análise dos dados que foram agregados na pré-

categoria III. 

 

Pré-categoria III: Características das visitas e conhecimento/participação/opinião 

do professor a respeito do Programa “Agronegócio na Escola”. 

 

Na pré-categoria III foram reunidas as respostas dos questionários e das 

entrevistas que nos permitiriam compreender como eram organizadas as visitas 

realizadas pelas escolas ao CEA da usina e a outros espaços, ou seja, de quem era a 

iniciativa de realizá-las e quais eram os motivos que levavam à realização das mesmas. 

Também abordaremos os aspectos apresentados pelos professores sobre o Programa 

“Agronegócio na Escola”, incluindo como se dá a participação no mesmo, como se 

configura o seu desenvolvimento, e quais são as contribuições e limitações do mesmo 

em relação ao aprendizado dos estudantes e ao trabalho do professor.  

Pudemos conhecer se os professores visitantes do CEA já haviam participado do 

Programa “Agronegócio na Escola”, fornecido pela ABAG, e como consideravam essa 

participação, numa tentativa de conhecermos, também, se aquela relação específica 

entre o público e o privado (visita das escolas públicas ao CEA da usina) se 

caracterizava como uma atividade relacionada à ABAG/RP ou como uma ação paralela. 

Quanto à participação no Programa “Agronegócio na Escola”, apenas 3 

professores – que também comporiam a amostra dos entrevistados - responderam 

afirmativamente. Os demais, oriundos de Rincão, disseram não participar do Programa 

e alguns afirmaram sequer conhecê-lo, mas dois deles se manifestaram dizendo que tal 

participação poderia ser interessante. Segundo um deles, tal interesse estaria associado à 

possibilidade de aprimorar seus conhecimentos, embora não tenha referido, em sua 

resposta, quais conhecimentos ou conteúdos seriam estes. Sua resposta nos pareceu, 

portanto, ser mais condizente com a oportunidade de utilizar outros meios que 

pudessem lhe trazer, através de novas informações, contribuições que, de alguma forma, 
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acrescentassem à sua formação e ao seu trabalho docente. Outra professora salientou 

que a escola deveria investir na participação no Programa, mas esta sua opinião nos 

pareceu um tanto contraditória – por falta de conhecimento sobre o próprio Programa - 

visto que na escola em que a mesma leciona os alunos não se encontram na faixa etária 

requerida pela ABAG/RP. 

As visitas ao CEA da usina se apresentaram como relação entre o público e o 

privado, na prática, possibilitando que observássemos os detalhes da mesma. Ainda que 

nosso foco fosse melhor compreender como se dava tal relação, procuramos conhecer se 

outras visitas eram realizadas pelos professores, com seus estudantes. A maioria dos 

professores (12p) afirmou realizar visitas também em outros espaços, ainda que 3 

professores afirmassem não realizá-las e um professor não tenha respondido. Um dos 

professores destacou que havia realizado outras visitas com seus alunos, em anos 

anteriores, mas que não mais as realizava com frequência em função da “falta de verbas 

e de respaldo por parte da prefeitura”.  

Outro aspecto a que demos destaque foi a quem, do contexto educacional, cabia 

a iniciativa de concretizar a realização da visita ao CEA da usina. A maioria dos 

professores (12p) afirmou ser esta uma iniciativa da direção, seguida de 

responsabilidade da coordenação (6p), da Secretaria Municipal de Educação (4p), do 

próprio professor (3p) ou do professor e seus colegas (2p).  

Esses dados se mostram ainda mais interessantes quando o professor expressou 

os motivos que o levaram a acompanhar os alunos na visita ao CEA da usina. Dentre os 

16 professores da amostra, as respostas apresentadas foram: fazer um passeio (3r); 

conhecer o funcionamento de uma usina (9r); realizar uma atividade extraclasse 

vinculada ao conteúdo do currículo/material didático que o professor vinha 

desenvolvendo em sala de aula (10r); sensibilização dos alunos para a necessidade de 

preservação do meio ambiente (12r).  

Quantitativamente, obtivemos para os dois questionamentos, números de 

respostas computadas em cada item que, se somados, ultrapassam o número de 

professores participantes, o que se deve ao fato destes terem se expressado assinalando 

mais de um item-resposta para cada pergunta.  

No que concerne às entrevistas realizadas, quando questionamos os professores 

sobre as visitas ao CEA da usina e ao Programa “Agronegócio na Escola”, obtivemos a 

maioria das respostas direcionadas ao segundo. Os professores evidenciaram que o 

Programa é oferecido pelas Secretarias Municipais de Educação às escolas que acolhem 
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estudantes da faixa etária exigida para a participação, ou seja, dos 8º e 9º anos (13 e 14 

anos). De acordo com o interesse, um professor fica como responsável pelo 

desenvolvimento do projeto e outros, se interessados, contribuem para o bom 

andamento do processo. Assim, assumem as atividades do Programa, o que engloba a 

capacitação inicial oferecida ao professor; os concursos de redação e de desenho, 

destinados aos estudantes, os quais devem enviar suas produções, atendendo o tema 

selecionado pela ABAG/RP e relacionado ao agronegócio; a realização de visitas a 

empresas da região que estejam ligadas ao setor; o desenvolvimento de um projeto que 

deve ser elaborado previamente para, então, ser enviado à Associação e realizado ao 

longo do período de duração do Programa.  

O professor Danilo nos apresentou como isso ocorre na escola em que leciona, 

evidenciando, inclusive, quais as disciplinas ministradas pelos professores envolvidos: 

 

“Eu fico responsável, porém tem alguns outros professores que também fazem alguns 
trabalhos paralelos... É... Tem professores de ciências e uma professora de 
matemática”. 
 
 Buscamos compreender, então, se no contexto daquela escola, o professor 

sabia/entendia se o Programa tinha alguma relação com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da instituição: 

 

“Olha, tem sim... É a questão da ABAG ela... Ela adentra muito na minha área da 
geografia, porque eu falo sobre a questão agrária, eu falo sobre o espaço urbano, 
espaço rural... Sobre o êxodo rural num últimos 30 anos... Então a gente acaba 
adentrando e a gente acaba falando do agronegócio, da agroindústria, da abundancia, 
né...”. 
 
 Compreendemos que o professor expressou relacionar o agronegócio com os 

conteúdos que aborda a partir do currículo, não estando o Programa inserido como 

elemento do PPP. Buscamos entender melhor essa colocação e obtivemos: 

 

“Sim, do currículo... E aí ‘que que’ eu faço, é... Com o conhecimento a mais que a gente 
tem com relação com esses planos da ABAG a gente sempre anexa algumas informação 
também...”. 
 
 Questionamos qual a relevância do Programa para a formação e atuação docente, 

na perspectiva desse professor, e obtivemos: 
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“Olha a formação é muito boa... Assim, eu acho, eu tenho uma ressalva a fazer... Eu 
acho que faltam algumas informações que eu comento com alguns colegas... Eu acho 
assim... É... Aumento da produção de alimentos, porém a onde? Eu sempre me faço essa 
pergunta... Então é isso que às vezes falta essa informação... O por que... Qual é a 
posição da ABAG com relação ao novo projeto da lei ambiental, que a gente fala, das 
APPs, por exemplo? Então eu acho que não fica muito claro...”. 
 
 
 Consideramos esta fala de extrema importância, porque percebemos nesse 

professor uma visão crítica, ainda que pontual, sobre assuntos que são abordados 

durante a capacitação oferecida pelo Programa. Ele evidenciou haver uma isenção, por 

parte da ABAG/RP, quanto a problemática ambiental, ainda que durante a capacitação 

perpassem pela mesma superficialmente, elucidando o que o setor vem desenvolvendo – 

por meio de inovações tecnológicas - para “preservar o meio ambiente” (veremos isso 

mais detalhadamente na próxima categoria de análise, com base nas expressões da 

própria representante da Associação). Vale lembrarmos que o professor é formado em 

geografia e que cursou uma especialização em Educação Ambiental, ou seja, segundo a 

nossa compreensão, sua formação pode ter proporcionado ao professor o contato com 

temas políticos (geopolítica) e conteúdos sobre ecossistemas naturais. Devido a isso, e 

considerando a relevância da capacitação da ABAG/RP para outros professores com 

formações diferentes (que, muitas vezes, não adentram nesses conteúdos), perguntamos 

se ele acreditava que outros professores conseguiriam apontar as ressalvas – como as 

que ele apontou – para proporcionar uma discussão crítica aos seus alunos – inclusive 

sobre o agronegócio e seus prejuízos ao ambiente -, e ele se colocou: 

 

“Olha, depende a área de atuação do professor [...] A gente [da geografia] vê sobre 
moradia irregular, a gente vê pobreza, a gente trabalha IDH, a gente observa que uma 
coisa ‘tá’ atrelada a outra... Às vezes um professor de uma área de exatas [...] Não vai 
conseguir ver nada através desses números, o que tem por trás... Porque não há uma 
divisão de renda igualitária, né [...] Cada ano que passa esse número aumenta, porém 
concentrando na mão de poucos também... E nós que ‘tamos’ nessa área de humanas 
com... A área de atuação, a gente consegue ver através dos números, e questionar... E 
aí, como ‘tá’? Diminuiu o déficit alimentar no país, no mundo? É, a questão ambiental, 
e aí? Vai ser preservado? Vai comprometer a questão ambiental, os animais, a fauna, a 
flora? Nós, geografia, ciências ‘consegue’...”. 
  

Buscando obter mais manifestações a respeito das ressalvas que o professor nos 

apresentou e que, para nós - como apontado anteriormente - já adentra na sua visão 

sobre a problemática ambiental e na criticidade que fomenta em seu posicionamento e 

em suas aulas, questionamos se considerava que o objetivo do Programa era a 
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valorização do agronegócio e, até que ponto tinha esse alcance, proporcionando uma 

mudança de concepção sobre o setor nos estudantes e nos próprios professores. Sobre 

isso, ele indicou: 

 
“No agronegócio. Não, até aborda [a questão ambiental] de modo superficial, né... Sem 
mostrar, como vai fazer? Como vai aumentar a produção? É importante [o 
agronegócio], porém aonde vamos... Quem ‘que’ vai sofrer com isso? Se a questão 
ambiental vai ficar um pouco de lado pra questão financeira do agronegócio falar mais 
alto... é bem assim. [...]”. 

 
O professor ainda complementa: 

 
“Tem [influência nos alunos] sim... Eu acredito que desde quando a gente começou a 
trabalhar e a gente teve que escolher algumas aulas por semana... É... Eu percebo que 
os meninos [os alunos] já estão mais inteirados... Quando veem alguma informação 
eles já conseguem associar... Falam sobre a monocultura da cana... [...] Eles entendem 
que é importante, que é fundamental [o agronegócio] [...] É um setor que abriga 
milhões de emprego, no setor primário, secundário, terciário... E assim, é importante 
até porque o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos, deve fazer investimentos 
na área, né... Porém concentra aquela crítica, né... De saber como vai ser feito isso, 
né... Tentar encontrar um denominador comum que não afete nem a questão ambiental, 
né... E ao mesmo tempo faça que essa produção aumente mesmo, que o Brasil supra as 
necessidades do país no futuro... Então tem essa formação nossa que dá esse senso 
crítico com relação a tudo, inclusive com [relação à] ABAG...”. 
 

 Percebemos, nesse momento, como o Programa atinge seu objetivo de 

valorização do agronegócio naquela região, tanto com relação aos professores como aos 

estudantes. No entanto, enfatiza-se, pela própria fala do professor, como o processo 

realizado para alcançar tal objetivo é perigoso ao trabalho docente e ao aprendizado dos 

estudantes, principalmente para os professores que não tiveram, em sua formação, 

contato com os temas e conteúdos que são abordados durante a capacitação, e nem uma 

formação numa perspectiva política e crítica que possibilitasse o questionamento sobre 

o que é difundido na capacitação sobre o agronegócio e sua real responsabilidade 

socioambiental. Isso faz com que o professor se torne um mero transmissor e reprodutor 

de informações que, muitas vezes, por serem entendidas como “verdades”, bastam em si 

mesmas. Ainda, segundo Neves (2011): 
 
É por isso que a formação de educadores vem se constituindo em 
política estratégica dos governos neoliberais da Terceira Via no Brasil 
e no mundo. As classes dominantes no Brasil de hoje sabem que é 
preciso educar os educadores segundo os fundamentos técnicos e 
éticopolíticos de seu projeto de sociedade e de sociabilidade. 
(NEVES, 2011, p. 235). 
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Neste caso mostra-se, novamente, a possibilidade de perda do caráter intelectual 

do trabalho docente. Além disso, o agente que está no final dessa cadeia de ações é o 

grande prejudicado, ou seja, o estudante. Primeiramente, porque ele será o cidadão 

atuante num futuro próximo e, segundo, porque é privado de ter – no processo 

educativo - as ferramentas que o instrumentalizem para uma atuação social crítica e que 

lhe proporcionem o seu desenvolvimento ou a sua humanização. Sobre a humanização 

dos estudantes, no sentido marxista, vale discorrermos um pouco mais, o que nos 

remete a refletirmos o conceito de trabalho sob esta mesma perspectiva, o que faremos a 

seguir para, então, prosseguirmos com a análise dos resultados obtidos a partir das 

entrevistas realizadas com outros professores. De forma ampla, a inclusão desta reflexão 

nesta etapa da análise se faz pertinente para, inclusive, discorrermos sobre as fala dos 

demais professores e, dialeticamente, sobre a perda de autonomia que a inserção de 

empresas privadas no contexto escolar pode gerar ao trabalho docente. 

 Dessa forma, é importante considerarmos que a organização atual do trabalho 

não foi sempre concebida da forma como hoje a entendemos. A humanidade percorreu 

um longo caminho até chegar à atual organização e compreensão sobre o conceito de 

trabalho, decorrente do modo de produção instituído.  

Durante o século XVI e até meados do século XVII o trabalho e o tempo 

dedicado a este, bem como a forma como se organizava tal processo eram influenciados 

por determinantes que apenas variavam em função do trabalhador e do ambiente natural 

em que este vivia. Foi a partir do final do século XVIII e início do XIX que grandes 

modificações ocorreram, influenciando a implantação – e manutenção - da concepção 

atual de trabalho que, como nos aponta Enguita (1989), é produto de construção social 

e, portanto, determinado por inúmeras condições. 

 Podemos apontar que nossas escolas são constituídas por divergentes interesses, 

decorrentes do modelo de sociedade vigente e, consequentemente, das transformações 

históricas pelas quais os sistemas educativos passaram. Por vezes, estes se encontram 

fortemente influenciados pelas concepções de trabalho e interesses das classes sociais – 

e, consequentemente, das classes sociais hegemônicas – por meio do viés político e 

econômico.  

Talvez o princípio que clarifique esse detalhamento seja alcançado ao 

retomarmos o conceito de trabalho presente nas sociedades pré-industriais, após o 

advento da mercantilização e por ocasião da Revolução Industrial, considerando que 
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prolongados espaços de tempo permearam estes momentos históricos, sempre 

caracterizados por tensões, interesses e ideologias12. Assim, compreender estes 

momentos se torna intrínseco ao processo de percepção do conceito de trabalho hoje 

apregoado e defendido em diferentes instâncias da sociedade – na igreja, na mídia, nos 

meios empregatícios, nas escolas e na própria instituição familiar – e nos auxilia na 

busca da superação da ideologia que o sustenta, principalmente no ambiente escolar.  

Enguita (1989) afirma que nas sociedades pré-industriais, mais especificamente 

naquelas que apresentavam economia de subsistência durante o período feudal, o 

trabalho era realizado com o objetivo de contemplar as necessidades do trabalhador e de 

sua família, ou do grupo ao qual pertencia. Nesse sentido, o tempo, o esforço e o modo 

de realização do trabalho eram variáveis de acordo com a condição deste trabalhador.  

Um ofício era aprendido entre os familiares ou então em outras famílias para junto das 

quais as crianças eram enviadas com tal fim, sendo esta uma prática comum na 

Inglaterra no final do século XV, que já trazia embutida uma forma educativa da 

sociedade. O período de trabalho fazia parte da vida, assim como o ócio e os períodos 

dedicados as comemorações e festividades, ou seja, a vida não era exclusivamente 

determinada pelo trabalho. Havia, por parte do trabalhador, o controle sobre o seu 

processo de trabalho e sobre o produto deste, portanto, era o homem que punha os 

meios a seu serviço, e não o inverso.  

Ainda que esse momento tenha existido, na maior parte de sua história a 

sociedade humana se valeu da produção e partilhamento dos excedentes obtidos a partir 

de seu trabalho, e isso se deu de diferentes formas. Até mesmo naquelas sociedades com 

economia de subsistência esse processo ocorreu num determinado momento, quando a 

produção de excedentes era desejada para que pudessem ocorrer trocas, ou seja, os 

trabalhadores não produziam apenas para a satisfação de suas necessidades materiais 

intrínsecas, mas para poderem trocar o produto final de seu trabalho com os de outros 

trabalhadores que, para isso, também produziam excedentes.  

No entanto, como nos aponta Silva (2010), mesmo ocorrendo tais trocas entre as 

comunidades que tinham como base econômica a terra e a agricultura, o excedente não 
                                                 
12 O termo ideologia foi utilizado em 1801, mas a exposição das ideias marxistas aprofunda sua 
importância para o pensamento humano. Na obra O que é ideologia (38.ª ed. São Paulo: Brasiliense), 
Chauí (1994, p. 102) aponta que, na compreensão marxista, a ideologia é “um instrumento de dominação 
de classe e, como tal, sua origem é a existência da divisão da sociedade em classes contraditórias e em 
luta”. Gramsci considera que numa sociedade de classes há uma constante luta pela hegemonia política, 
na qual a ideologia assume o caráter de convencimento como primeiro recurso usado para a dominação. O 
embate ideológico contra a hegemonia burguesa se dá em todos os espaços em que esta se reproduz, 
incluindo a escola 
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era o objetivo da produção ou “um fim em si mesmo”, mas apenas uma possibilidade a 

mais. Assim, produzia-se quantitativamente mais do que o necessário à sobrevivência de 

uma comunidade, mas com objetivos diferentes da produção de excedentes no modo de 

produção capitalista que, inerentemente, tem nestes o meio para a obtenção de lucros. 

As comunidades pautadas na economia de subsistência viam no excedente, 

aparentemente, apenas a possibilidade de trocarem seus produtos e, assim, diversificar 

sua alimentação. 

 Destaca-se que uma forma de expropriação do trabalho ocorreu durante o 

feudalismo e o império, em especial na sociedade europeia, quando os artesãos e 

camponeses precisavam produzir e entregar parte de sua produção ou de sua força de 

trabalho aos “senhores” responsáveis pela manutenção da sociedade da época. Percebe-

se ter havido, desde então, uma forma de exploração do povo por parte de uma estrutura 

política superior, como denomina Enguita (1989). Não obstante, porém com ressalva a 

todas as diferenças do processo de feudalismo e do monopólio do império, a 

expropriação do trabalho também ocorreu no Brasil, desde sua colonização, por meio da 

utilização da força de trabalho dos índios pelos europeus, subjugando-os a atividades 

que não eram inerentes à sua própria cultura. 

 Houve outro momento em que o excedente não mais atendeu somente à troca 

entre seus produtores, passando a ser comercializado com o intuito de se obter lucro 

com os produtos manufaturados. A partir de então o processo de trabalho passou a ser 

determinado pelos comerciantes ou pelos donos de pequenas indústrias rurais, ainda que 

estes não conseguissem controlá-lo totalmente. Nessa lógica, não se extraía do 

trabalhador o domínio sobre o seu tempo e modos de realizar o seu trabalho, mas as 

intervenções da nova classe - que se configuravam pela determinação do valor por esta 

atribuído ao produto do trabalho - passavam a influenciar a quantidade que o produtor 

produziria (ENGUITA, 1989).  

 Ao retomarmos alguns aspectos do processo histórico ocorrido na sociedade 

para compreendermos como a escola, desde os seus primórdios, traz consigo ideologias 

políticas, econômicas e culturais - por vezes esquecidas, porém ainda determinantes, 

embora de maneiras diferentes – abordaremos o momento em que o modo de produção 

capitalista passou a ser instaurado e perpetuado, trazendo consigo uma nova relação de 

trabalho que influenciou o surgimento da escola como instituição formal e que, 

portanto, trouxe consigo uma ideologia a ser repassada e reproduzida pelos sujeitos que 

frequentassem aquela instituição.  
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 As especificidades do trabalho e do trabalhador foram profundamente 

modificadas a partir da economia mercantil, momento em que a economia feudal foi 

abandonada e que se iniciaram as investidas marítimas internacionais. Tais rupturas se 

apresentaram também na ciência de forma determinante, bem como nas condições de 

transporte - com a melhoria e abertura de novas estradas - e nos meios de comunicação. 

Afinal, o desenvolvimento do mercantilismo exigia que as negociações fossem 

realizadas de forma mais rápida, na expectativa de obter melhores resultados, ou seja, 

maiores lucros. Da mesma forma, as rupturas com o monopólio da igreja – que 

influenciava cultural, política e economicamente a sociedade – sobre a população 

passaram a contribuir para a expansão de novas ideias e ideais e, também, a 

proporcionar que a essa liberdade de pensamento seguisse o surgimento da lógica 

antropocêntrica.   

Assim, com o modo capitalista de produção, o então detentor da força de 

trabalho passou a ser, a partir daquele momento, um trabalhador assalariado, portanto, 

não mais o senhor do seu trabalho, do processo de produção ou sequer do produto deste. 

Essa relação de produção e trabalho - de reconfiguração do detentor da força de trabalho 

do homem - foi além dos muros das fábricas e da propriedade privada. As modificações 

não ocorreram apenas com relação aos meios de produção, aos produtos do trabalho ou 

a quem pertenceriam às terras, mas estenderam-se às diversas transformações nas 

relações sociais (SILVA, 2010) presentes naquele período histórico. Assim, essa nova 

estrutura da sociedade modificou o trabalho, processo complexo vital do homem, como 

entendido pela concepção marxista. No entanto, as mudanças ocorridas no modo de 

produção, bem como na economia e na política – embora sem discorrermos sobre todos 

os processos históricos determinantes nessas esferas – acarretaram uma mudança de 

vida, de postura e de consciência na população, ou seja, a modificação do trabalho 

também modificou a sociedade.  

As mudanças na dinâmica econômica influenciariam profundamente, portanto, a 

história da evolução humana (MAIA, 2011) e, consequentemente, do trabalho, de como 

e porque trabalhar. Singer (1987), citado por MAIA (2011) explica que:  
 
Na manufatura, a operação é realizada pelo trabalhador com o auxilio 
da ferramenta. Na maquinofatura, a ferramenta é engastada numa 
máquina, que substitui o trabalhador na realização da tarefa. O 
trabalhador em vez de produzir passa a ser necessário apenas para 
regular, carregar e acionar a máquina e depois desligá-la, descarregá-
la e pô-la novamente em condições de funcionar. De produtor, o 
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operário é literalmente reduzido a servente de um mecanismo, em cuja 
força, regularidade e velocidade ele não pode competir (SINGER, 
1987, p.16 apud MAIA, 2011, p.27)13. 

 

 A burguesia, classe então detentora das propriedades privadas e das indústrias, 

que determinava a forma de trabalho como apresentada por este autor, passou também a 

determinar a vida no campo e na cidade, e a nova lógica de modo de produção 

estimulou o surgimento e fortalecimento do liberalismo, deixando o domínio da 

economia e da política à própria burguesia, e mostrando a tendência de homogeneização 

da sociedade.  

No campo, a burguesia passou a se apropriar das terras e da força de trabalho dos 

camponeses que, por diferentes motivos, não se deslocaram para as cidades, ali 

permanecendo e vendendo a sua força de trabalho. Na cidade também influenciou 

determinantemente, tendo se tornado responsável, ainda que indiretamente, pelo grande 

contingente de camponeses sem terras que buscaram o meio urbano, após terem sido 

expulsos do campo. Em consequência, todos, na cidade ou no campo, estavam “a 

mercê” do novo modo de produção capitalista (ENGUITA, 1989). A exploração ocorreu 

de diferentes formas e, para a sua legitimação, era apregoado a naturalização da nova 

ordem social, como se, supostamente, esta fosse impossível de ser alterada 

(MÉSZÁROS, 2008). 

Dentre essas formas de exploração do homem, a principal era, como destacado 

até aqui, pelo próprio processo de trabalho. No entanto, mais do que um simples 

mecanismo ou prática para obtenção de uma recompensa monetária final defendemos, 

baseados numa concepção marxista, que o trabalho vai além desta simplificação, ou 

seja:  
(...) é um processo entre homem e natureza, um processo em que o 
homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim 
de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria 
vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a 
ele ao modifica-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 
natureza (MARX, 1989, p. 149). 
 

                                                 
13 SINGER, P. O Capitalismo, sua evolução, sua lógica e sua dinâmica. 5 ed. São Paulo: Moderna, 1987. 
In: MAIA, J. S. Educação Ambiental Crítica E Formação De Professores: Construção Coletiva De Uma 
Proposta Na Escola Pública. 2011. 250f. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em Educação 
para a Ciência. UNESP. Bauru. 2011.   
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Sob essa perspectiva, podemos entender que o homem integra a natureza, mas, 

ao mesmo tempo, desprende-se dela, exercendo ações transformadoras sobre a mesma a 

partir do trabalho, ou seja, embora ao nascer o homem conte com uma base biológica, 

natural, para se objetivar como gênero humano, necessita de um processo de 

humanização e, para isso, é necessário que se aproprie dos objetos materiais – como os 

instrumentos - e intelectuais – como a linguagem - construídos historicamente pela 

cultura. A formação plena do homem se dá, portanto, pelo trabalho, que para Marx era 

compreendido como atividade vital do sujeito humano. 

Compreender o trabalho apenas como uma tarefa executada - em que há a cisão 

entre trabalhador e processo e o produto de seu trabalho -, tendo seu enfoque 

exclusivamente no sentido econômico, é impor a maior expropriação ao homem, o que 

se faz por parte de uma classe hegemônica, retirando daquele a sua máxima 

humanização (MARTINS, 2001), já que é com o trabalho e a partir deste que o homem 

inicia este processo, modificando dialeticamente tanto a natureza quanto a si mesmo.  

No entanto, essa humanização pode não ocorrer – devido aos pressupostos 

inerentes ao modo de produção atual já exposto – configurando-se assim a alienação do 

homem, segundo a concepção marxista, que se expressa pela inversão da realização 

plena do trabalho como processo intrínseco ao desenvolvimento do homem. Ao 

compreender que o homem compõe e é composto por um todo maior (uma estrutura 

social), percebemos que tal alienação não se restringe a ele mesmo e as suas ações 

próprias, mas interfere na totalidade social. A expropriação do homem, portanto, não se 

mantém como uma situação isolada, mas tem causas a partir de uma esfera ampla, pois 

este faz parte de uma coletividade e, consequentemente, também a afeta. Talvez seja 

neste ponto (ainda que consideremos que adentrar na concepção marxista de trabalho 

exija um maior aprofundamento) que podemos pensar o trabalho e suas consequências 

(alienante ou humanizadora) a partir da escola. 

É preciso que o ser humano seja devidamente instrumentalizado para que possa 

exercer ações humanas transformadoras, e essa instrumentalização deve resultar na 

produção de um bem que tenha, em seu uso, um valor social (TREIN, 2012). A 

educação é inerente a esse processo, pois ainda que se caracterize como um trabalho 

imaterial (SOUZA, 2014) se realiza num contexto material que é também histórico e 

que, portanto, a influencia e por ela é influenciado. Nesse sentido, o trabalho educativo 

se coloca como um importante processo de humanização, pois propicia a facilitação das 
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condições para que o ser humano se aproprie do saber construído historicamente pelo 

gênero humano.  

Compreendemos a educação, portanto, como o processo que objetiva realizar a 

tarefa de formação/humanização do homem, por meio da apropriação de 

conhecimentos, da interpretação e ação sobre a realidade. Dessa forma, o processo 

educativo, ao mesmo tempo em que constrói o sujeito como humano, constrói também a 

realidade na qual ele se objetiva como humano, constrói, por fim, a humanidade. 

Assumir um posicionamento com relação ao trabalho realizado em nossa sociedade nos 

dias atuais, principalmente dentro e a partir da escola, torna-se importante na medida em 

que almejamos uma transformação social ou mesmo quando optamos por reproduzir o 

que já está posto, desde que tenhamos a possibilidade objetiva – por meio da 

instrumentalização - de fazermos a nossa opção.  

Discorrermos e nos posicionarmos quanto ao trabalho que é realizado na escola, 

não apenas compreendendo-o como a prática das atividades do cotidiano escolar, mas 

em seu sentido ideológico, podendo corroborar a alienação vigente ou proporcionar uma 

reflexão crítica sobre quais as interferências que a educação vem sofrendo, nos incita a 

interrogarmos, enquanto educadores, qual será a nossa resistência ou complacência com 

relação às influencias e à determinação do trabalho exercido em nossa sociedade, mais 

especificamente na educação. Afinal, qual é a educação e a formação que queremos para 

nossos estudantes? Martins (2011, p. 11) afirma que o “trabalho educativo pressupõe o 

homem frente a outro homem de quem não pode estar estranho (alienado), fundando-se 

numa relação que é por natureza interpessoal e mediada pelas apropriações e 

objetivações destes homens”, ou seja, enquanto professores, não podemos nos manter 

alienados, mas devemos nos apropriar e nos colocar em contato com o outro (professor, 

aluno, pais) para que, em nossa atuação docente, possamos escolher possibilitar a 

apropriação dos saberes culturais aos estudantes, ainda que esta seja feita através de 

uma mediação – não imposição –, assumindo a potencialidade transformadora existente 

no processo educativo.  

Ao compreendermos o significado de trabalho como uma atividade intencional e 

que, portanto, tem como finalidade propiciar a humanização dos seres humanos – 

incluindo, portanto, professores e estudantes -, não podemos nos limitar a aceitar que 

simplesmente a capacitação técnica destes é suficiente para sua formação enquanto 

sujeitos sociais, tornando-se insustentável contentarmo-nos com a tecnicidade da 
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educação, principalmente pelo fato de reiterarmos, dessa forma, a alienação dos 

envolvidos nela.  

Sob essa perspectiva, é necessário considerarmos e questionarmos os modos 

como se configuram algumas parcerias entre certas instituições e as escolas - levando 

em conta que tais instituições são externas, ou seja, não diretamente vinculadas ao 

contexto educativo e que se caracterizam pelo seu caráter privado - especialmente 

quando tais parcerias envolvem o oferecimento de atividades e programas que 

apresentem um viés socioambiental.  

Analisar esse processo envolve a nossa percepção sobre quais são as influências 

destas ações no processo educativo (especialmente o público), levando em conta o 

posicionamento do próprio professor, já que este é o mediador no processo formativo de 

estudantes que estão iniciando um processo de humanização e que, no nosso 

entendimento, são indivíduos potencialmente críticos, ou seja, capazes de atuarem na 

sociedade como cidadãos em prol de sua transformação, pautados na justiça social e 

ambiental.  

Para avançarmos nessa análise, apontamos tais ações de instituições externas, de 

caráter privado, ao contexto escolar dentre os possíveis entraves que resultam em um 

processo de proletarização docente, já que normalmente são oferecidas prontas ao 

professor, menosprezando-lhe a competência intelectual e técnica, o compromisso 

político e o potencial criativo, segundo uma concepção não necessariamente educativa e 

desprovida de problematização e de busca da superação da realidade que está posta. 

Ainda que se esteja reportando à crise ambiental, mais especificamente, Trein (2012) 

evidencia no trecho a seguir, sob alguns aspectos, a precariedade que vem permeando a 

escola atualmente: 
 
Contemporaneamente, a escola está marcada por uma cultura do 
desempenho, pela precariedade do trabalho docente e pela fragilização 
do compromisso ético-político que dá sentido à identidade profissional 
dos professores que exercem uma educação crítica. Assim, 
entendemos que a primeira questão a ser trabalhada é a relação que 
podemos estabelecer entre a crise econômica, que marca as duas 
primeiras décadas do século XXI, a crise que se abate sobre o mundo 
do trabalho em escala planetária e a crise ambiental (TREIN, 2012, p. 
304). 

 

Assim como também foi explicitado pela autora é eminente a necessidade de 

que, ao analisarmos as ações que chegam ao ambiente escolar por meio de instituições 

privadas e externas ao mesmo, tenhamos claro que o trabalho, a educação, a questão 
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ambiental e, portanto, a crise ambiental não são elementos dissociados. Ao contrário, o 

modo de produção capitalista é responsável não só pela degradação do meio ambiente e 

a utilização incessante dos recursos naturais, mas pela manutenção de uma concepção 

alienante de trabalho que adentra os muros da escola e reflete, propositalmente, na 

educação formal. Cabe ao professor e à escola a tarefa de educar pelo trabalho e não 

para o trabalho, portanto, o processo educacional é mais amplo e deve buscar a 

formação dos sujeitos em sua totalidade, ou seja, a formação de homens plenos de 

humanidade (PIRES, 1997). Nesse sentido, não podemos entender a participação de 

instituições privadas de tamanha relevância para a manutenção da condição social e 

econômica atual, no processo educativo escolar, sem nos determos para uma reflexão 

sobre a ideologia que existe por detrás destas ações, o que necessariamente converge 

para a manutenção da sociedade como está posta e, portanto, da própria degradação 

ambiental. É preciso considerar que a atuação de tais instituições privadas, externas à 

escola, mediante o oferecimento de programas e atividades que, de certa forma, acabam 

sendo impostas ao professor, não somente destituem este último do seu papel de 

mediador do conhecimento, como menospreza a sua capacidade intelectual de criar, de 

efetivar o seu trabalho de educador e de perceber a importância da sua práxis. Também 

não podemos apenas nos debruçar sobre os seus pontos tidos como favoráveis nestas 

parcerias – destacados pelos próprios docentes que com elas convivem ou conviveram – 

sem que problematizemos, a partir de aspectos históricos, o seu processo de inserção 

nas escolas, na intenção de propiciar subsídios para a superação da alienação presente 

em nossa sociedade, inclusive na instituição escolar.  

Concomitantemente, a partir da educação é que caminhos que visem à superação 

desta doutrinação podem ser traçados, possibilitados pela democratização dos saberes 

sistematizados historicamente construídos, configurando a escola como um importante 

espaço social para que tal processo ocorra.  

Ao relacionarmos a discussão anterior sobre o trabalho e o seu papel principal 

para o homem, ser social, percebemos o esvaziamento do caráter intelectual no processo 

educativo a partir do Programa “Agronegócio na Escola”: o professor e o estudante 

apenas produzem o que está baseado nas regras do Programa, mas não adentram 

profundamente no plano intelectual que resulta(ria) em suas ações, ou seja, os 

participantes apenas reproduzem o discurso proferido pelo setor (mesmo no caso dos 

professores que conseguem fazer críticas ao mesmo, como foi explicitado no final da 

pré-categoria II). 
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Ainda sobre o trabalho – agora colocado como mercado de trabalho pelo 

entrevistado – questionamos o professor Danilo se ele saberia porque o Programa é 

destinado aos estudantes dos 8º e 9º anos. Segundo o professor: 

 
“Como eu havia comentado anteriormente em outros lugares, eu também não consigo, 
assim, entender porque só 13 e 14 anos... Será que é porque eles ‘tão’ tendo uma 
transformação, aquela convicção sobre as coisas? Que é mais fácil [...] dirigir a 
cabecinha deles favoravelmente ao agronegócio sem ver outras questões, né? Então 
fico pensando... Eu não entendo, porque seria interessante a abordagem do tema no 
ensino médio, né? Onde eles tão tendo mais conhecimentos com outros assuntos, talvez 
teriam um discernimento melhor, né... Pra você opinar... Mas o projeto é levado ao 
ensino fundamental II, onde os alunos ainda né... Estão aprendendo a formar opiniões, 
ainda... Mas baseado no que eles ouvem, né... Não no que eles buscam, nem na sua 
autonomia que eu acho que vem um pouco mais tarde... ”. 
 Ainda, aproveitando as ressalvas que fez em relação ao Programa, perguntamos 

diretamente se considerava que um dos propósitos do Programa era incentivar, nos 

estudantes participantes, a possibilidade de virem a ser novos trabalhadores no setor, e o 

professor opinou: 

 

“Também [...] mostrar o crescimento, né... Do agronegócio... E a grande quantidade de 
mão de obra que pode servir esse setor [...] E mostrar pra eles onde eles poderiam 
engajar no setor... Que profissional trabalha nesses setores... A relação de renda 
também, eles andaram pesquisando, que mostraram se não é sobre a pecuária 
intensiva, como que dentro desse setor de pecuária intensiva abriga uma mão de obra 
qualificada... Veterinário [...] agrônomo... Então eles ficaram encantados com coisas 
que eles não tinham noção que essa área [agronegócio] abrangia [...]. Depois dessas 
visitas eu até tive conhecimento que eles estão fazendo até inscrição no colégio técnico 
agrícola, é o pessoal das oitavas sérias que ano que vem é ensino médio, né... E o 
ensino médio [técnico] tem lá na faculdade UNESP...”. 
 

 Pudemos perceber o quanto o Programa da ABAG tem alcance para influenciar 

os estudantes que dele participam, tanto com relação à opção de trabalho como à função 

que exerceriam no mercado de trabalho. Mais do que apoiarmos ou desconsiderarmos o 

ensino técnico, queremos explicitar que a opção pelo mesmo deveria ser feita pelo 

estudante, de forma consciente, ou seja, para isso ele precisaria ter apr(e)endido os 

saberes sistematizados historicamente, pois este é o papel da educação e, com isso, ter 

tido a possibilidade de se posicionar criticamente quanto ao ensino e à educação, vendo 

nestes uma possibilidade, de acordo com seus interesses - ainda que de forma inicial – e 

não com os de um setor (ou instituição, como no caso da ABAG). O ensino técnico, 

portanto, não deve ser apenas uma possibilidade menos exigente de continuação dos 

estudos e acesso ao mercado de trabalho, principalmente porque – ainda com ressalvas – 
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essa formação não é valorizada como é o ensino superior. O estudante deve ter acesso a 

esse conhecimento, a essa compreensão da realidade que está posta, para então poder 

assumir um posicionamento com relação à sua própria trajetória. 

Consideramos importante também conhecer se o professor realizava outras 

visitas. Percebemos que ainda que fossem feitas, estas continuavam, de certa forma, 

associadas ao setor do agronegócio, pois eram voltadas para questões ambientais 

presentes na zona rural, o que dificulta uma apreensão da realidade existente naquele 

contexto em que vive e que não esteja condicionada, direta ou indiretamente, ao setor: 

 

“Fora o Programa? Sim... Esse ano, por exemplo, a gente faz, mas aí é uma coisa mais 
voltada a questão ambiental... A prefeitura às vezes notifica alguns fazendeiros, com a 
questão das APPs [...] o fazendeiro tem um prazo pra plantar [...]. O primeiro dia, o 
fazendeiro compra as mudas e as crianças [alunos] vão plantar as primeiras... [...] 
Lógico, a gente fica uma hora, não vou deixar as crianças fazer o serviço, porém 
começam a entender o porquê eles estão fazendo aquilo e a importância daquele 
trabalho...”. 

 

Finalizamos nossas questões sobre o Programa da ABAG, solicitando ao 

professor que reafirmasse as limitações e contribuições do Programa, tanto para ele, 

enquanto professor, quanto para os demais participantes: 

 
“Olha, pontos positivos, a gente destaca a questão de apresentar pra molecada a 
importância né, de cada profissional, em cada área, em cada setor [...] qual foi o 
processo... E que nesse processo, né, empregou milhões de pessoas... Esse é um detalhe 
importante... E as novas tecnologias que são inseridas no agronegócio que mostra pra 
eles o quanto é importante a pessoa criar, a pessoa inovar [...]. E o aspecto negativo 
que eu posso destacar é em relação a essas falhas nos dados... [...] como será isso? O 
porquê, né, só no fundamental II e não no médio? Sabe, eu acho que alguns dados são 
obscuros... E se o Brasil vai ser a grande potência, com relação a produção de 
alimentos, onde nos vamos derrubar pra fazer isso? [...] O que vai desmatar? Onde vai 
ser o aumento da produção? [...] Até mesmo pra nós formadores, que fazemos o curso... 
Nós não temos essa informação precisa...”. 
 

  Ainda assim, questionamos se o professor considerava que seria necessário 

outro tipo de encaminhamento ou informação, de caráter metodológico, para o 

desenvolvimento do Programa na escola, ao que ele respondeu: 

 
“Olha, quanto a isso eu acho até que é um aspecto positivo, viu... Porque eles passam 
pra gente, de acordo com o que a gente absorve dessa informação, eu acho que a 
informação vai chegar pra eles [alunos]... [...] Então tá a cargo do professor obter a 
informação e passar ‘pros’ alunos... E nessa parte eu sou favorável, porque se eu 
tivesse que falar algumas coisas eu, talvez, não aprovaria...”. 
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 Percebemos que o professor valorizava sua autonomia para realizar o trabalho 

docente, inclusive por fazer ressalvas às informações provindas da ABAG/RP, como 

apontado anteriormente. Esse aspecto se apresenta como importante e necessário para 

um trabalho docente consciente e transformador, e representa, portanto, um dos 

elementos fundamentais para que a Educação Ambiental crítica venha a ser concretizada 

na escola. Ainda assim, destacamos a colocação de Lamosa (2014b) sobre esta suposta 

autonomia possibilitada pelo formato metodológico do Programa, ao professor: 
 
A autonomia ilusória que o programa da ABAG permite aos 
professores oferece a associação o acesso a toda produção criativa das 
instituições escolares. Sem engessar o trabalho docente em um único 
formato, a associação expropria o conhecimento produzido nas 
escolas públicas com um gasto relativamente reduzido (LAMOSA, 
2014b, p. 179). 

 

Como explicitado pelo autor, a possibilidade oferecida pela ABAG ao professor, 

para a criação de um projeto (o tema e a as atividades que serão desenvolvidas com os 

estudantes ficam a critério do docente responsável) e seu desenvolvimento no decorrer 

do ano letivo escolar, até a premiação dos participantes, se configura como o modo de 

estar presente na educação e no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, ainda 

que não esteja em contato direto com os participantes. Se por um lado isso possibilita 

que o professor conduza suas aulas e atividades da maneira que considerar mais 

oportuna, inclusive podendo apontar críticas e problematizar algumas questões com 

seus estudantes, por outro lado é a forma mais econômica do setor ter sua ideologia 

paulatinamente difundida. Apesar de não haver reflexão dos professores sobre o fato, é 

importante que ressaltemos tal aspecto para, mais uma vez, salientarmos como a 

privatização do ensino público ocorre de forma ideológica. 

 Algumas professoras que se prontificaram a nos conceder entrevista estavam em 

contato com o Programa “Agronegócio na Escola” pela primeira vez e ainda não tinham 

um posicionamento sobre o mesmo, tão pouco informações sobre a capacitação ou o 

desenvolvimento do Programa que pudessem nos fornecer. Com essas professoras 

buscamos, apenas, compreender porque haviam se interessado pelo Programa 

“Agronegócio na Escola” e se realizavam outras visitas com seus alunos, que não 

necessariamente em empresas relacionadas ao agronegócio, visto que esta já é uma 

atividade pré-determinada no Programa. 
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 Uma dessas professoras foi Tatiana, de Pradópolis, que leciona a disciplina de 

História. Segundo ela, o convite foi feito pelo diretor da escola e como um dos 

professores (Pedro) já havia participado e indicado a sua participação na capacitação (já 

que a escola, como já foi exposto anteriormente, não participaria neste ano), a 

professora optou por conhecer.  

 Quando questionada se realizava outras visitas com seus alunos, ela elucidou: 

 
“Sim... Eu levo muito em museu, né... Esse ano a gente está pretendendo ir, vamos ver... 
Porque o problema aqui é o transporte, né... Porque o museu nem tem custo... É o 
museu de Monte Alto... Porque como é 6º ano e a gente trabalha arqueologia, lá tem o 
museu de arqueologia. Então é interessante leva-los [alunos] lá... É, quando não no 
cinema também... Quando tem algum filme que esteja relacionado com a disciplina... 
Mas eu já levei, já levei ao museu em Ribeirão da Segunda Guerra Mundial... À casa 
do Portinari em Brodoski... A gente faz sim... A gente fazia muito mais... O empecilho é 
o transporte... A gente marca, agenda, aí quando chega na época muitas vezes a gente 
não tem o transporte... Porque é da prefeitura... Aí, não sei porque... É ônibus de 
estudante, e precisa “tá” na cidade e a gente acaba não conseguindo...”. 
 

 Fica evidente, na fala da professora, que as visitas que programa fazer com os 

estudantes estão diretamente relacionadas aos conteúdos que estão sendo trabalhados 

em sala de aula. Percebemos haver uma preocupação no sentido de proporcionar aos 

mesmos um contato com diferentes lugares e com conhecimentos que podem ser 

extraídos a partir dos mesmos que, normalmente, não são de fácil acesso.  

 Vale ainda destacarmos como a situação na prefeitura daquele município 

dificulta a realização dessas atividades. A falta de transporte disponível para levar os 

estudantes é um grande problema enfrentado pelos professores, já que impossibilita a 

ocorrência das atividades não formais de educação, tão relevantes ao trabalho docente e 

ao aprendizado dos alunos. Essa mesma colocação é evidenciada na fala de outra 

professora do município, Joana, que vale ser destacada: 

  

“Olha, faz um tempo que a gente tá bem restrito... [...] sem verba, sem condições de 
levar aluno em qualquer lugar que seja [...]. Só sala de aula não resolve [...]. E já faz 
alguns anos que ‘tá’ assim... Eu acredito que a ultima vez que realmente a gente pode 
levar, sair com os alunos e tal... Foi em 2005... Dali pra frente foi mudando prefeito, 
foi... Essa política... [...] Às vezes você leva uma classe e você vai levar a outra... Aí o 
ônibus não vem, não tem motorista pra levar... E aí os alunos se revoltam com quem? 
Com o professor... Então os professores [...] acabam desistindo... Fala “Ah! Vamos 
deixar quieto... Vamos trabalhar só o assunto mesmo... Não vamos ficar, é, idealizando 
coisa não”... Então eu vejo assim, não é falta de vontade e nem falta de compromisso 
[...]a questão mesmo de [...] respeito pelo aluno... Não vou instigar uma coisa neles que 
depois eu não vou poder levar até o final...”. 
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 A professora Joana evidenciou já ter participado do Programa da ABAG/RP em 

anos anteriores e se manifestou, também, sobre como a falta de compromisso da 

prefeitura com relação à garantia do meio de transporte prejudica o trabalho dos 

docentes e, especialmente, o aprendizado dos estudantes. Consequentemente, este 

também foi um dos determinantes para que o Programa não fosse realizado na escola 

naquele ano.  

Destacamos, ainda, como as colocações das professoras evidenciam a 

necessidade do respaldo ao professor, pelas instancias públicas como a prefeitura e a 

SME, às condições objetivas ao trabalho docente. Estas podem ser facilmente 

compreendidas como as condições físicas e materiais, necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho do professor no ambiente escolar (ainda que não se resuma 

a isso). Quanto às condições subjetivas, corroboramos a colocação de Vieira (2008): 
 
Consideramos as condições subjetivas como o sentido da ação docente 
a partir da compreensão do trabalho como função estritamente 
humana e sua função específica na estrutura social, na sociedade 
capitalista. Envolve o trabalho como característica humana incluindo: 
o sentido da atividade docente, compreendida a partir do significado 
do trabalho pedagógico na escola capitalista; intencionalidade da ação 
educativa; produção do conhecimento como característica humana. 
Ainda, os percursos de escolarização e profissionalização: diferenças 
na formação docente; diferenças na socialização profissional e na 
formação continuada. E a organização do poder no cotidiano escolar: 
distribuição desigual do poder na escola; autonomia escolar 
(administrativa e pedagógica); autonomia docente (VIEIRA, 2008, p. 
163). 

 

Percebemos a partir da literatura, como as condições divergentes ao trabalho 

docente e à educação pública impedem que professores e educadores ambientais lidem 

com algumas das questões problemáticas atualmente presentes nas escolas. Há uma 

sujeição por parte do professor, diante de tais condições precárias ao trabalho docente, 

ao cumprimento de diversas atividades - sem espaço e tempo para a reflexão sobre a 

realidade social na qual está inserido – e ainda, a necessidade de lidar com a falta de 

suporte material, lhe impondo limites que o impedem de ultrapassar o nível do senso 

comum e alcançar a consciência filosófica (SAVIANI, 2002) necessária à educação. A 

situação evidenciada pelas professoras corrobora e intensifica a oportunidade de 

instancias privadas, externas à escola pública, adentrarem a este contexto, recebendo o 

apoio dos professores que se veem tão negligenciados pelo poder público. Em entrevista 

concedida à Eneida Oto Shiroma e Olinda Evangelista, Neves (2011) remeteu-se aos 
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conceitos gramscianos e explicitou a importância do professor na sociedade, seja na 

transformação desta, seja na manutenção da ordem vigente: 
 

[...] intelectual é aquele que organiza a cultura em diferentes níveis. 
Alguns são formuladores de concepções de mundo, outros são 
divulgadores dessas concepções. Segundo esta concepção gramsciana, 
os intelectuais não se restringem à vanguarda intelectual ou política. O 
professor da educação superior e também o da educação básica são 
intelectuais orgânicos de projetos de sociabilidade. Eles podem 
contribuir para consolidar a hegemonia de um projeto político 
conservador ou mesmo colaborar na construção de uma outra direção 
moral e intelectual em um determinado momento histórico (NEVES, 
2011, p. 235). 

 

Nesta situação precária, o estudante se vê desrespeitado, e não sem motivo. Mais 

uma vez, é o professor que tem que lidar com possíveis eventualidades que deveriam ser 

planejadas – e resolvidas - pela instância pública do município. O transporte público 

para as crianças é um direito destas e um dever da prefeitura, que não está sendo 

cumprido. Há, segundo a própria professora Joana, o ônibus e o motorista contratado, 

mas sempre que solicitados pelas escolas, não se encontram disponíveis. No entanto, 

segundo ela, tais recusas por parte do município nem sempre ocorrem. Na verdade, 

parece existirem condicionantes, como explicita: 

 

“Com relação à ABAG quando tem que levar o aluno na Agrishow... Naquele dia, 
lógico, que eles vão ceder um automóvel, um motorista, tal... Mas no dia, por xemplo, 
nos dias que o professor possa solicitar uma atividade externa, alguma coisa assim, é 
que não vai ter... Mas pra horar os compromissos que a ABAG passa, eles, com certeza, 
vão arrumar...”. 
 

 Há, portanto, descompromisso e desrespeito para com os estudantes, os 

professores e até com a escola, mas quando a responsabilidade do município envolve 

outros agentes, de renome e influência, como é o caso da ABAG/RP, o posicionamento 

dos dirigentes é diferente. Não sem motivo, já que, no caso especifico da visita à 

Agrishow que a professora citou como exemplo, além da ABAG/RP, de empresas, a 

mídia também compõe a parcela hegemônica do público do evento.  

 Questionamos a professora Joana, ainda, sobre como ela enxergava a 

importância das visitas, como ao CEA da usina, para o aprendizado dos alunos: 

 

“Lógico... Só de eles saírem da sala de aula... Só de eles terem contato com outras 
pessoas... Ver ‘uma’ outra realidade... Tem aluno [...] aqui da rede pública, nós ainda 
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temos alguns que já foram em cinema, teatro, tal... Mas tem uns que nunca saíram nem 
de Pradópolis... Entendeu?... Nunca saiu nem daqui de dentro da cidade... Então quer 
dizer, uma hora que você leva esse aluno num lugar, ele vê coisas novas, ele consegue 
concretizar teoria com a prática é muito importante ‘pro’ aluno isso...”.  

 

Nessa sua fala a professora deixa clara a sua opinião sobre como as atividades 

extraclasses podem ser importantes para o desenvolvimento dos estudantes. Ela 

evidencia a situação desses alunos, destacando que por meio desse contato com outros 

locais e situações, poderão associar melhor ao que aprendem em sala de aula. No 

entanto, fazemos ressalvas ao que está sendo evidenciado por Joana, pois consideramos 

que isto dependerá de como está sendo feita a mediação dos conhecimentos para os 

alunos, naquele ambiente novo que estão conhecendo. Com isso, queremos enfatizar 

que tais atividades serão realmente válidas só se houver uma apropriação do conteúdo 

teórico em articulação com a prática.   

Ainda com relação às visitas ao CEA da usina, a professora apontou: 

 

“A gente levava muito lá pra falar sobre a questão da água, porque lá tem o mapa 
mundi [...] no chão, tal... Pra eles terem uma noção que o planeta é o planeta água... 
Que a água do planeta em si não vai acabar, mas a agua potável... Então, assim... Esse 
trabalho que a gente faz com eles, a gente levava lá pra eles terem a parte prática... 
Como a gente não tem laboratório, não tem nada aqui na escola... Então nós levávamos 
lá pra eles terem essa parte prática... [...] Geralmente, na usina, ia o pessoal do 6º ou 
do 7º ano [...] porque lá já era mais pra... ”Pros” menores [...] por conta do conteúdo 
mesmo... Porque como o conteúdo do 6º ano é terra, ar, água e solo... Então a gente 
costuma levar eles por conta do conteúdo... Aí, no 7º ano, quando eles não vão no 6º, aí 
a gente acaba levando no 7º ano... Mas no 7º ano mesmo foca mais assim, zoológico, 
bosque... Porque aí eles vão ver seres vivos, né... Aí já vê mais a questão dos reinos... 
[...] a gente procura sempre adaptar com o conteúdo...”. 
 

Como a professora vinculava a visita ao CEA da usina ao conteúdo especifico 

que vinha sendo ou deveria ser trabalhado em sala de aula, mais uma vez evidenciando 

a sua compreensão da necessidade de articulação entre a teoria e a prática, afirmou fazer 

uma introdução sobre os conteúdos (teóricos) antes da visita, finalizando-os após a 

realização da “parte prática”. Segundo ela “se for um assunto que rendeu bastante, que 

deu certo, que surgiu ‘dúvidas’... Aí a gente pode até montar um projeto... Então essa é 

a visão do professor, né... Sempre alimentar no aluno, instigar nele essa questão da 

reflexão”.  

Ainda explicitou, pensando nesta visita e em outras que contemplam o enfoque 

da ABAG/RP, pelo viés do agronegócio: 
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“[...] Quando a gente vai trabalhar um assunto, a gente não trabalha esse assunto 
isoladamente... A gente acaba trabalhando tudo... Então a gente não pode também só 
ficar fechado no agronegócio... Porque eles precisam aprender outras coisas... Então eu 
vejo assim, que trabalhar o agronegócio é importante, mas trabalhar outras coisas 
também... [...] Porque o ano letivo corre e você tem diversos assuntos pra trabalhar 
com eles, não só o agronegócio em si... Mas nós acabamos ficando com o agronegócio 
porque esse é o projeto que vem já pra nós... Então acaba focando nele por um período, 
mas não fica só focado nele, acaba trabalhando outros assuntos também...”. 
 
 Sua fala indica mais um dos possíveis facilitadores para a inserção da ABAG na 

escola e, consequentemente, este é um dos problemas enfrentados pelos professores no 

município: a falta de outros projetos, programas, e de formação continuada em 

Educação Ambiental. Essas circunstâncias, além de propiciarem a inserção da 

ABAG/RP, por meio de seu Programa, fortalecem a valorização do agronegócio entre os 

docentes, estudantes e a população em geral, pois o Programa é considerado como “a 

única possibilidade”, sendo ao mesmo atribuído um sentido quase salvacionista. Em 

outra fala a mesma professora explicitou: 

 

“[...] Se não fosse a ABAG, por exemplo, a gente não teria nenhum curso... Com a 
ABAG pelo menos a gente tem um curso, uma capacitação, um aperfeiçoamento [...]a 
oportunidade de levar esse aluno na Agrishow... Se não fosse a ABAG [...] nós teríamos 
algum aluno na Agrishow? Não... Então quer dizer, se é uma questão política ou não, o 
importante é que as coisas acontecem e eles cumprem aquilo que eles mandam pra 
gente... Eu vejo por esse lado... [...] Então pra nós, que não temos capacitação 
nenhuma, a ABAG é uma forma muito bom... É uma forma que a gente tem de ampliar 
os nossos conhecimentos... ” 
  

 Ainda sobre a formação continuada, a outra professora, Tatiana, nos dá outro 

posicionamento sobre o envolvimento do setor público nessa questão: 

 

“Sobre educação ambiental aqui não. [...] esse ano entrou outro secretário e ele é uma 
pessoa muito aberta a isso... E até as pessoas que trabalham na secretaria, tem um 
professor de história inclusive, daqui, que está lá... Tanto ele quanto o secretário são 
pessoas que correm muito atrás de formação continuada, de estar buscando isso para o 
professor... [...] Então, eles estão muito nesse sentido, correndo atrás... Eu mesmo que 
conheço o professor de história que tá lá eu vou mandando, em todas as áreas [...] Mas 
que eu me lembre até agora não teve nada de EA, não da Secretaria”. 
 

Podemos perceber nesta sua fala que essa nova gestão da prefeitura está tentando 

alterar a precária situação anterior, inclusive no que concerne a formação continuada 

dos professores. Entretanto, percebemos também que esse incentivo parece estar 
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especialmente voltado aos professores de história, muito provavelmente porque há um 

profissional dessa área atuando junto à SME. Ainda assim, a professora evidenciou que 

não há qualquer formação sobre Educação Ambiental, assim fortalecendo a inserção da 

ABAG e de outras instituições externas, na escola, que forneçam alguma “capacitação” 

na área. 

Voltemos às considerações da professora Joana. Como apresentado 

anteriormente, a professora afirmou considerar o Programa “Agronegócio na Escola” 

como um programa de Educação Ambiental. Reiterando esse posicionamento e suas 

falas anteriores sobre a importância que atribuía à ABAG/RP, ela explicitou: 

 

“Eu acho [que é um Programa de Educação Ambiental]. [...] como educadora aqui, eu 
vejo a ABAG aqui como uma coisa boa no sentido das capacitações porque é o único 
meio que nós temos de evoluir, de aperfeiçoar, por que... Nós não temos ‘um’ outro meio 
aqui, a prefeitura não passa pra gente... Nenhuma outra capacitação”. 
  

 Destacamos dois pontos importantes. O primeiro deles relacionado, mais uma 

vez, ao descaso - ou desinteresse - por parte do setor público do município, no sentido 

de não oferecer ao professor uma possibilidade de formação continuada, especialmente 

em Educação Ambiental. Consideramos que este fato também traz consequências para 

os estudantes e para a população, pois estes se veem diante de uma educação 

precarizada pela falta de preocupação e incentivo à formação docente, o que os leva à 

aceitação do que está posto, ou seja, a inserção de instituições que não possuem 

comprometimento com o processo educativo dos estudantes. O segundo ponto a ser 

considerado, em nossa opinião, é que o fato dos próprios professores considerarem tais 

atividades e capacitações como realmente relevantes à sua formação e ao trabalho 

docente possibilita que tais instituições continuem colocando à educação as atividades e 

os objetivos de seus interesses, afinal, não há resistência das instâncias públicas 

educacionais, dos professores, e por fim, dos próprios estudantes que se veem imersos 

num contexto tão dependente econômica e culturalmente do setor. Tal percepção dos 

professores fere um dos aspectos mais relevantes do trabalho docente na educação, 

sendo este o da mediação dos saberes elaborados pela cultura e da apropriação crítica 

por parte dos educandos. Sobre mediação Saviani (1997) escreve: 

 
Um processo que se caracteriza por uma atividade mediadora no seio 
da prática social global. Tem-se, pois, como premissa básica que a 
educação está sempre referida a uma sociedade concreta, 
historicamente situada. [...] A fim de determinar o tipo de ação 
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exercida pela educação sobre diferentes setores da sociedade, bem 
como o tipo de ação que sofre das demais forças sociais é preciso, 
para cada sociedade, examinar as manifestações fundamentais e 
derivadas, as contradições principais e secundárias (SAVIANI, 1997, 
p. 120). 

 

É imprescindível resgatar o objetivo e sentido da educação escolar, ou seja, a 

possibilidade de oferecer aos estudantes condições concretas de transforarem sua 

consciência, Seria, portanto, a “consciência, o conhecimento, a compreensão em grau 

mais profundo, rigoroso e abrangente da realidade na qual os alunos estão inseridos e 

sobre a qual atuam” (RIBEIRO, 2001, p. 30): 

 
Sem um grau elevado de consciência da práxis, em consequência (e 
por mais boa vontade ou força de vontade que se tenha) não se 
consegue explorar todo o universo de possibilidades criadoras, ou 
seja, não se consegue atuar num sentido propriamente revolucionário, 
dado o nível de aguçamento das contradições fundamentais em que se 
debate a sociedade capitalista em nossa época (RIBEIRO, 2001, p. 
43). 

 

Ainda sobre essa aceitação, por parte dos professores, da capacitação e do 

discurso favorável sobre o agronegócio, destacamos o posicionamento de Lamosa 

(2014a): 
 
Os docentes que são assimilados pelo programa cumprem a função de 
intelectual, no sentido gramsciano, na medida em que são os 
responsáveis pela elaboração dos projetos pedagógicos, desenvolvidos 
nas escolas a partir do tema gerador, material e formação fornecidos 
pela ABAG e produzidos por uma outra camada de intelectuais, mais 
orgânica à associação e que atua fora do espaço escolar. Os docentes, 
diferente dos intelectuais orgânicos que ocupam o posto de direção 
política da associação, cumprem o papel de difundir na realidade local 
a auto imagem do agronegócio, reproduzida no material pedagógico 
distribuído entre alunos. Portanto, desempenham a função de uma 
camada intermediária de intelectuais, fundamental segundo Gramsci 
(2011)14, no sentido, que são responsáveis por introduzir no seio da 
classe trabalhadora, neste caso, através da educação de seus filhos, a 
ideologia da classe dominante (LAMOSA, 2014A, p. 2). 

 

 Essa posição assumida por Lamosa vai ao cerne da discussão que permeia a 

inserção, nas escolas, de instituições privadas externas a elas, e ao focarmos na 

potencialidade da ABAG/RP em manter uma imagem favorável do agronegócio na 

região e perpetuar uma visão hegemônica sobre o mesmo junto à população, podemos 
                                                 
14 O autor faz referencia à obra “O Leitor de Gramsci”, organizada por Carlos Nelson Coutinho, Rio de 
Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2011. 
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enxergar o quanto a sua inserção na escola se configura problemática. Ainda assim, isso 

não é entendido pelos professores, como podemos verificar em mais uma fala da 

professora Joana: 

 

“[...] Pontos positivos é que os alunos [...] já sabem do projeto da ABAG... Então quem 
“tá”, por exemplo, no 6º ano, vai entrar em contato pela primeira vez... Mas quem tá lá 
no 9º ano já participou o ano passado, que “tava” no 8º ano e agora no 9º ano... Eu 
vejo assim, que eles estão mais amadurecidos... Já sabem do que se trata... Já sabe que 
a ABAG, né... É uma associação que... Que cuida dessa parte do agronegócio... E aí 
eles já têm uma ideia também que agronegócio não é só agricultura... É pecuária 
também... E que não é só cana de açúcar... Que tem diversos tipos de agronegócio... 
Que ele, de certa forma, que movimenta o nosso país... E com a visita na Agrishow isso 
fica mais amplo ainda... Porque como eles escolhem o aluno que ganhou a redação e 
vai pra Agrishow, eles [alunos] ficam estimulados, eles não veem a hora que começa o 
desenho, que começa a frase... Porque eles sabem que eles vão ser premiados [...]”. 
 

 Sem discorrermos detalhadamente sobre a premiação atribuída aos alunos, nessa 

fala da professora já percebemos um ponto conflituoso. Todos os estudantes são 

“obrigados” a participar das atividades previstas, já que o professor optou por aceitar o 

Programa e desenvolvê-lo com seus alunos. A realização só ocorre pelo envolvimento 

dos estudantes, mas, ainda assim, estes são submetidos a uma classificação, que é feita 

pela ABAG/RP e que proporcionará - ou não - a premiação dos mesmos durante um 

grande evento que é aguardado ansiosamente: a Agrishow. O que questionamos é: como 

ficam os outros estudantes envolvidos, que também desenvolveram as atividades 

solicitadas, mas não “foram selecionados” para ganhar prêmios? Tal 

classificação/escolha está apenas vinculada aos desenhos, frases e redações que melhor 

expressam a boa imagem do agronegócio, tão defendida e preconizada pela ABAG? O 

que ocorre com os estudantes que, eventualmente, não tenham se posicionado de acordo 

com essa visão? Obviamente, não serão selecionados, tão pouco premiados, mas terão 

sido sim, incitados à competitividade já na sua formação básica, seguindo a lógica de 

que “o melhor” ou o mais “adaptável” aos interesses pretendidos é o que se sobressai, 

embora a todos tenham sido dadas as “mesmas oportunidades”. 

 O último ponto que abordamos na entrevista com a professora Joana foi sobre a 

faixa etária, dos estudantes, que interessa ao Programa e que contempla os alunos dos 8º 

e 9º anos. Questionamos a professora sobre qual era o motivo e/ou objetivo que julgava 

ser determinante dessa situação e, segundo ela: 
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“Porque eles estão já com os conhecimentos [...] eles já ouviram falar sobre as 
questões do solo... As questões dos ecossistemas [...] Porque tudo é uma questão de 
séries [...] no 6º ano eles vão aprender os tipos de solos... Lá no 7º ano eles vão ver os 
ecossistemas... Então eu acho assim, que eles pegam o 9º ano porque o 9º ano já passou 
por aquelas etapas... Então eles já aprenderam o que é um ecossistema, que... Os tipos 
de solo... É... Coisas assim mesmo [...]. Se você pega no 6º ano eles nunca ouviram 
falar sobre muitas coisas... Já o 9º ano [...] eles já passaram por essas etapas, já viram 
aquele conteúdos [...]. É o final de um ciclo... É o final de uma etapa... Eles já estão 
mais amadurecidos... Acredito que seja isso”. 
 

 A compreensão da professora a respeito do motivo que leva a ABAG/RP a 

definir essa faixa etária se restringiu à abordagem dos conteúdos. Não percebemos 

qualquer indício de questionamento, por parte da entrevistada, com respeito a essa 

especificação, pois apenas se limitou a opinar com base no que conhecia sobre o 

currículo do ensino básico. O que foi se evidenciando, nas falas dos professores 

entrevistados, é que não houve tal questionamento por parte dos mesmos, fosse para a 

ABAG/RP ou para a SME, por meio da qual o Programa é vinculado à escola. Apenas 

um professor, Pedro, expressou ter direcionado esse questionamento à própria 

ABAG/RP. O professor está, atualmente, em Pradópolis, mas desenvolveu o trabalho 

em anos anteriores no município de Dumont, onde lecionava. Segundo ele: 

 

“Então, uma vez eu perguntei, assim... Eles não responderam, também eu fiquei meio 
perdido... Porque eu dou aula em Ensino Médio também e eu acredito que a gente tem 
um publico de Ensino Médio pra isso [...]. Ano passado a gente teve alguns palestrantes 
da UNESP que foram falar sobre mercado de trabalho no agronegócio... E a gente 
percebe que isso surte efeito. [...] Desde que a gente começou a trabalhar [...]em 
parceria com a ABAG os projetos, em Dumont... A gente tem um numero significativo 
de alunos que prestam o técnico agrícola... Quer dizer, eles acabam se identificando e 
acabam se encaminhando pra essa área... E os alunos de Ensino Médio, eles poderiam 
também ter isso... [...] muitos [alunos] se sentem perdidos, porque não conhecem, não 
tem contato com nenhuma área... E essa seria uma oportunidade.[...] Aí eles disseram 
assim que eles já tiveram experiências passadas de trabalhar com vários públicos e que 
eles [...] perceberam que com 8º e 9º surte mais efeito [...]”. 
  

Nessa sua fala nos deparamos com três pontos que, segundo nosso 

entendimento, são conflituosos e precisam ser repensados. Primeiramente, quando o 

professor destaca a chegada de informações, ainda que por uma instituição de ensino 

superior, aos estudantes do ensino médio. Esta pode ser uma possibilidade de incentivo 

– por parte das IES - aos estudantes para o acesso à universidade, divulgando cursos e 

profissões que sejam condizentes com a realidade da região e que são oferecidos 

naquelas instituições. No entanto, além de a UNESP-Jaboticabal ser uma das parceiras 
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da ABAG/RP (LAMOSA, 2014a), se responsabilizando pelo oferecimento de palestras 

ministradas aos estudantes, acreditamos que sob uma perspectiva crítica, embora 

pertencentes a um contexto em que o agronegócio é eminente, por direito, os escolares 

deveriam ter acesso a informações e conhecimentos - sobre o setor agrário e a pauta 

ambiental - diferentes daqueles que, direta ou indiretamente, só evidenciam os pontos 

considerados “positivos” por parte daqueles que têm seus interesses particulares sobre o 

setor.  

Não se trata de negar a necessidade do cuidado com a terra e nem mesmo da 

necessidade do cuidado com a terra e nem mesmo da produção de culturas e alimentos 

àquela população, mas sim de apresentar como reflexão a maneira como aquela 

produção vem ocorrendo – e suas consequências - incentivando o conhecimento de 

alternativas produtivas (como a produção de pequenos agricultores, agricultura orgânica 

e rotativa) e a busca por inovações cientificas em prol desse projeto societário. Ainda 

assim, colocamos isso como um apontamento, já que não pudemos adentrar o contexto 

da universidade citada, buscando compreender qual o enfoque daquelas palestras 

ministradas aos estudantes da escola básica. 

 Outro ponto importante que encontramos nesta mesma fala diz respeito à 

incitação do professor sobre a entrada no Programa no ensino médio, buscando 

contribuir com o acesso daqueles estudantes, próximos de finalizar uma das etapas do 

ensino, ao mercado de trabalho no setor do agronegócio, pelo viés da ABAG/RP. Essa 

perspectiva do professor corrobora os dados e as percepções de Lamosa (2014b), que 

afirma: 
[...] o programa analisado tem provocado efeitos para além das 
propostas iniciais. O mais importante deles é o aproveitamento de 
alunos das escolas públicas como mão de obra para as empresas 
associadas. Apesar deste não ser um objetivo declarado do programa 
foi possível verificar que todos os entrevistados até o momento 
afirmaram como um dos pontos positivos do programa criar entre os 
alunos um estímulo a pensar sua inserção no mercado de trabalho 
(LAMOSA, 2014b, p. 189). 
 

Defendemos, assim como no parágrafo anterior, que o professor contribuiria 

com a formação dos estudantes se não visse nessa opção um sentido único, como se 

apenas existisse essa oportunidade e como se essa fosse a melhor alternativa. 

Consideramos que a compreensão do conceito de trabalho precisaria ser apropriada ou, 

pelo menos, revista, ainda que não haja concordância com o posicionamento deste, 

baseado nos referenciais teóricos por nós defendidos.  
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 Um último aspecto apontado por nós – acreditamos haver possibilidade para 

outros – está relacionado à percepção da ABAG/RP, segundo o professor Pedro, de que 

com a faixa etária estipulada atualmente “surte mais efeito” (mas que efeito?). 

Destacamos a importância do questionamento do professor à ABAG/RP sobre o 

assunto, mas verificamos ter havido esvaziamento na resposta por parte da instituição, o 

que contribui para a alienação dos envolvidos - professores e estudantes - e para a 

perpetuação da estrutura do Programa oferecido aos estudantes dos anos finais do 

ensino fundamental, ou seja, no período de encerramento de um ciclo importante na 

educação básica e que já possibilita a inserção destes no mercado de trabalho no setor 

(como menores aprendizes, por exemplo) e no ensino técnico.   

 Em outra fala o mesmo professor opina sobre o (possível) motivo de o Programa 

não ser oferecido aos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental I: 

 

“Olha... O publico mais jovem, eles não têm... Porque lá em Dumont quando eu 
desenvolvi o projeto a gente tentou envolver os 6º e os 7º... Ele não tem, assim, acho 
que uma carga de conhecimento, seja cientifico, seja em termos mais sociais e 
econômicos pra discutir o que é discutido... Por que... Ano passado a gente focou em 
cadeias produtivas sustentáveis... Então a gente analisou as cadeias produtivas e a 
gente tentou enxergar a questão ambiental dentro disso... Então assim... A carga pra 6º 
e 7º era difícil... Porque eles geralmente partem daquilo que é mais concreto... Agora 
um... Um aluno de 13, 14 anos já tem um nível de abstração maior... Então, quando a 
gente fazia as rodas pra discussão, eles tinham os seminários, as apresentações... a 
gente conseguia conduzir... Porque eu acredito que o nível de abstração pra 
determinados conteúdos que são exigidos é mais fácil perceber...”. 
 

 Acreditamos que esse posicionamento do professor possa estar atrelado ao fato 

de, no decorrer da participação do Programa, terem atividades pré-estabelecidas e um 

material didático produzido e fornecido pela ABAG/RP, que dificultam a imersão dos 

estudantes mais novos nesse processo, talvez por não existir - nem na formulação das 

atividades, nem no material - uma preocupação com o desenvolvimento pedagógico, 

inclusive por não haver profissionais da educação que participam da formulação do 

Programa.  

Outro aspecto que também pode influenciar nessa dificuldade está no próprio 

objetivo do Programa: uma assimilação rápida e precisa da imagem positiva do 

agronegócio, que de algum modo, resulte num efeito prático em curto tempo, como o 

envolvimento no setor através do mercado de trabalho, ponto este que não será 
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alcançado imediatamente com as crianças, ou mesmo a divulgação das “boas” 

informações adquiridas no decorrer do Programa.  

A partir dessas colocações, questionamos o professor Pedro sobre quais as 

contribuições e limitações que ele apontava no Programa. Sua explicitação vem ao 

encontro da nossa ressalva sobre os profissionais (não educadores) que planejam e 

desenvolvem o Programa: 

 

“Olha, eu, assim... [...] Que em certos pontos, tanto que foi um dos motivos que eu 
mandei email, foi no desenvolvimento do projeto... Umas dúvidas que me apareceu... 
Porque, eu ‘tô’ acostumado por causa da faculdade, da pós, lá do grupo do mestrado 
que eu ‘tava’, a redigir um projeto científico... Como eu monto... Assim, o projeto... 
Como deveria ser, sabe?... Essas dúvidas de construção de produto final [...] 
metodológica [...]. Essas dúvidas surgem na construção do projeto [...]. Por exemplo, 
‘tava’ lá que tinha que ter uma introdução, metodologia e cronograma... Ta, mas e o 
referencial? Onde eu busco? Como tem que ser feito? [...]. [Talvez quem formule] não 
seja professor... Porque a gente tem [...] essa visão diferenciada... [...] agora quando a 
gente participa de um concurso desse, que que é? É um projeto pedagógico, é um 
projeto científico? Qual que é, assim... Esses direcionamentos [...] E deixar claro o que 
eles esperam como produto final [...]. Por isso a troca que ocorre entre os professores é 
importante... Qual o direcionamento que eu vou dando até chegar o momento final? 
Acho que isso poderia... Ter uma formação mais específica pra isso...”. 

 

Como foi apontado, um professor se torna responsável pela realização do 

Programa (atividades e o projeto da escola), mas outros professores podem colaborar e 

envolver a temática em suas disciplinas. Sobre o envolvimento de outros professores e 

dos estudantes, bem como a mudança de concepção e atitudes dos mesmos a respeito do 

agronegócio e, até mesmo, sobre a Educação Ambiental, o professor discorreu: 

 

“Olha, em relação à Educação Ambiental eu acredito que não. Porque, assim... Eu 
acho que eu como professor, no que eles ofereceram, eu consegui visualizar como eu 
poderia aproveitar cada coisa... Mas eu ainda acho que a visão deles é o agronegócio, 
em si... [...] A maneira como você traz aquilo pra dentro da sala de aula e como você 
pega a Educação Ambiental ainda é do professor... [...] Então, quando eu fui... Todas as 
viagens que foram propostas, eu fazia um trabalho prévio, fazia uma discussão com os 
alunos, eu falava pra eles o que eles iriam ver, o que a gente poderia aproveitar 
daquilo... Na hora que a gente voltava a gente tinha discussão e em cima daqui a gente 
pensava trabalhos que poderiam ser desenvolvidos. [...] Então assim, a gente consegue 
perceber, mas pela visão do educador... Porque assim, em momento nenhum, nas duas 
vezes que eu fui na capacitação, se fala “A” educação ambiental em si...  não é o 
assunto principal... A gente vê que tem essa ideia de sustentabilidade embutida, porque 
até mesmo você não consegue desvincular uma da outra... Só que assim, uma formação 
teórica, metodológica, não tem...”. 
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Percebemos que o enfoque de sua fala está centrado nos estudantes e em como 

ele próprio conduzia suas aulas, a partir das informações que recebia durante a 

capacitação e nas visitas realizadas nas empresas do setor. O professor explicitou que 

em momento algum houve uma explanação direta sobre a Educação Ambiental, que a 

configurasse como um dos objetivos do Programa e, ainda complementou: 

 

“Olha, eu acho que em relação ao agronegócio... É visível a mudança... [...] Eu vejo 
que a gente vê mudança de posição, até mesmo porque eles descobrem e começam a 
entender coisa que acontecem na realidade deles que eles não percebiam... A questão 
de como... Eles sabem que era plantado amendoim... E tinha época que tinha amendoim 
e época que tinha cana... [...] Mas eles não conheciam a questão da rotação de 
cultura... Eles não entendiam o porquê daquilo... [...] E uma das coisas legais de 
quando você desenvolve esse tipo de projeto da ABAG, que você começa a perceber a 
mudança, principalmente por causa da atividade prática... Que você começa e explorar 
outros ambientes de aprendizagem... Então você vai pra fazenda, você vai pra indústria 
[...] Então você começa a perceber mudança de atitude... Você percebe no discurso 
deles uma valorização... Porque lá em Dumont, por exemplo, [...] Eles tinham a questão 
dos embutidos lá, das linguiças... E por causa do pessoal de fora eles acabavam 
assim... Pegando aquela questão pejorativa “Ah, Dumont é a cidade da linguiça, 
cidade da linguiça”... E acabava ficando aquela piadinha... E depois do projeto a gente 
começa a perceber que eles defendiam... [...] Então quer dizer, a gente começa a 
perceber que eles mudam a posição de valorizar o meio... Então na questão ambiental a 
gente percebe que a partir do momento que eu vivencio o meio que eu vivo, eu começo 
a olhar o que acontece ao meu redor com um olhar diferente... Eu acho... A educação 
com eles é isso... A gente não consegue ver uma atitude concreta, assim, desempenhada, 
na formação de uma onda, de uma atividade mais prática... Mas essa mudança de 
olhar, visão deles, eu acho que é o primeiro caminho [...]”. 
 

 Sobre o direcionamento à Educação Ambiental – ou à ausência deste – no 

Programa, bem como da temática ambiental pautada na sustentabilidade, especialmente 

durante a capacitação, que poderia delinear uma compreensão, por parte do professor, 

de acordo com o posicionamento da ABAG, o professor comentou sucintamente que 

acreditava ser isso possível, mas que, segundo a sua própria compreensão de Educação 

Ambiental, esta deveria ser trabalhada interdisciplinarmente, pois o que valia nesse 

processo era o compartilhamento de ideias entre os próprios professores.  

 Uma das falas de Pedro nos chamou a atenção, especialmente quando ele 

discorreu sobre a premiação. Nesse caso, referiu-se à premiação oferecida ao professor, 

o chamado “prêmio professor”, que ocorre no final do Programa, quando alguns dos 

tantos projetos enviados no inicio das atividades - por diversas escolas - são 

selecionados para concorrerem à premiação. Na opinião deste professor, que já havia 
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sido premiado no ano anterior, quando lecionava em Dumont, o premio não deveria ser 

individual e deveria se chamar “prêmio escola”: 

 

“Porque tem um envolvimento da escola inteira... Eu não teria realizado muita coisa 
que eu fiz se eu não tivesse o apoio de todo mundo... Porque assim... A gente precisa de 
uma troca... Chega uma hora que não dá... A gente precisa trocar... Quando a gente 
começou a produzir os trabalhos... Eu precisei da professora de português... [...] a 
professora de matemática ‘tava’ a todo o momento junto comigo... [...] Então quer dizer 
não é um premio professor... Quer dizer, alguém tem que encabeçar? Tem... Mas eu 
acho assim, é um projeto escola... E eu venho numa ideia de um curso que eu fiz uma 
vez de pedagogia de projetos que o Rubem Alves falava que não existe um projeto do 
professor, existe o projeto da escola, porque você não pode...Você não pode na hora que 
o professor vai embora, o projeto morrer na escola...  Que nem, esse projeto na 
escola...”. 
 

Fica claro que, pelo menos na experiência desse professor, houve um 

envolvimento de mais professores da escola no desenvolvimento do Programa, o que 

evidencia a troca de experiências, a busca pelo desenvolvimento de um trabalho docente 

dialógico na escola e o alcance do Programa dentro da organização escolar, ainda que 

em momento algum o entrevistado tenha refletido sobre os problemas inerentes a este 

processo de premiação para o desenvolvimento e formação dos estudantes que, dessa 

forma, já desde a educação básica se veem incentivados à competição – tão importante 

para a vida no mercado de trabalho – sem que haja qualquer reflexão, por parte da 

Associação, sobre os reais motivos pelos quais alguns se tornam “vencedores” e outros 

“perdedores”, naquele concurso. Isso, muitas vezes, priva o estudante de entender a 

validade de sua própria opinião sobre o agronegócio em relação àquela que é defendida 

pela ABAG e suas empresas parceiras.  

Por fim, adentramos na posição do professor quanto à visita ao CEA da usina, 

para compreender qual motivo o levava a realizá-la: 

 

“É você associar teoria e prática e tentar explorar esse ambiente não formal como um 
ambiente de aprendizagem também... E o processo de troca com as pessoas que 
trabalham nesse meio é fantástico... Eles têm um conhecimento, eles têm um contato 
com um conhecimento bem tradicional... Que é daquelas pessoas que vivem naquele 
meio que talvez na sala de aula eles não teriam...”. 

 

O professor não entrou em detalhes sobre o desenvolvimento da visita ao CEA, 

nem sobre os temas que teriam sido abordados. Explicitou que conduzia a discussão do 

que era presenciado nas visitas – de forma geral – de acordo com o que tinha a oferecer 
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o local onde levava seus alunos e, segundo afirmou, muitas das empresas visitadas, 

vinculadas ao Programa, eram novidades também para ele. 

Questionamos, a partir de suas informações sobre o desenvolvimento de alguns 

projetos paralelos, relacionados à Educação Ambiental, visando incitar outra reflexão e 

buscando mais informações sobre como ele discutia, com seus alunos, alguns temas 

controversos existentes no agronegócio. Suas explanações foram: 

 

“A gente percebe os pontos que essa discussão levava pra gente já trabalhar os 
conteúdos, por exemplo, em ciências... Porque a gente pegou tanto a questão lá das 
máquinas, questão de tecnologia... Aí chegou um determinado momento nas aulas de 
ciências que a gente acaba discutindo a produção de energia e os usos da energia... E 
eles associaram aquilo que a gente tinha trabalhado durante o projeto... Assim, “Ah, 
mas tá aqui falando a questão energética, de economizar, de procurar outros caminhos, 
mas porque então o agronegócio não tem?” [fala dos alunos]... Falei assim “Olha só, 
eles usam um monte de maquinário”... Quer dizer... Aí tem a questão da discussão 
trabalho humano, quer dizer... Só tão substituindo, o que eu tão fazendo pra 
melhorar?... Então eles levantam essas condições... Essas  questões em aula...”. 
 

Consideramos serem esses questionamentos, por parte dos estudantes, uma 

possibilidade real e importante para um novo posicionamento com relação ao 

agronegócio. Ainda assim, assumimos que pelo fato destes estudantes estarem em fase 

de desenvolvimento, a mediação do professor quanto às questões que são discutidas 

serão determinantes para suas possibilidades de mudança de concepção e 

posicionamento. São situações como essas que evidenciam como o posicionamento 

intelectual e político do professor, no trabalho docente, são essenciais para que 

rompamos com a reprodução do que está posto em nossa sociedade – e isso se relaciona 

com a forma como os conteúdos são desenvolvidos em atividades externas, em projetos 

e, muitas vezes, no próprio currículo.  

Buscando contribuir um pouco mais com as reflexões agora referentes aos 

professores do município de Dumont – muito evidenciadas até então na fala do 

professor Pedro - particularmente sobre as visitas e suas concepções sobre o Programa e 

sobre a formação continuada, apresentaremos os resultados obtidos da entrevista 

realizada com as professoras Camila, atuante naquele município neste ano. Não teremos 

as falas da professora Bruna apresentadas neste momento, pois a mesma está atuando há 

poucos meses e ainda não havia participado de visitas ou do Programa. A professora 

Camila nos explicou um pouco sobre as visitas relacionadas ao Programa, inclusive 

apontando que uma delas foi feita na usina que aqui foi alvo de nossa análise: 
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“Ah, faz parte também da pontuação do concurso [a realização das visitas] [...] então 
[...] as escolas acabam participando. [...] eles [a ABAG] oferecem algumas alternativas 
que a escola pode ‘tá’ levando os alunos, a Embrapa é uma, a usina é outra [...] tem 
varias... Pela região toda [...] de Ribeirão Preto. E também a escola, nós achamos 
poucas opções para o que a gente queria. Porque ano passado a gente trabalhou a 
cadeia produtiva do amendoim, como eu te falei da cana de açúcar e também dos 
suínos, no caso, pra chegar na linguiça. [...] Aí nós aprofundamos. [...] Aí a gente 
perguntou se podia também né [visitar outros lugares] pra... Pra ABAG, como não 
‘tava’ no roteiro de visita [...]”. 
 

 A professora explicitou, ainda nessa fala, que realizava visitas a plantações e a 

institutos de pesquisa agronômica, para contextualizar melhor o projeto que, juntamente 

com os estudantes, estavam desenvolvendo para o Programa da ABAG/RP. Evidenciou 

que pelo fato daqueles espaços não constarem do roteiro de visitas enviado pela 

ABAG/RP às escolas, buscava a “autorização” da associação para a realização.   

 Compreendemos que a busca por essa “autorização” ocorreu por estarem 

realizando visitas diretamente relacionadas ao desenvolvimento do Programa. No 

entanto, este já é um elemento que evidencia a dependência do trabalho docente com 

relação à ABAG/RP. O professor se vê, portanto, questionando sua própria autonomia 

para o desenvolvimento de suas atividades na escola (e fora dela). Isso demonstra como 

uma atividade externa à escola - especialmente nesse caso, em que não há fundamentos 

pedagógicos na estruturação do Programa - delineia a precarização da atuação do 

professor. Podemos observar, através desse fato, como o docente, no desenvolvimento 

de seu próprio trabalho, se coloca e é colocado como um mero realizador de tarefas pré-

estabelecidas, não sendo mais o sujeito que pensa e determina como conduzir seu 

próprio processo de trabalho – ou o produto deste - ou seja, a mediação do aprendizado 

de seus estudantes. 

 Questionamos a professora sobre sua compreensão a respeito da intenção e dos 

objetivos da ABAG/RP, sobre os quais ela discorreu: 

 

“Pra mim... É eu já pensei na palestra de capacitação... Eu acho que a intenção deles é 
ampliar a imagem do agronegócio, mostrar a importância que o agronegócio tem na 
vida de todo mundo... E também desenvolver um trabalho educacional a respeito da 
sustentabilidade... Porque acaba entrando, não tem como... Eles falam que do incentivo 
da agricultura, que é importante, porque é através dela que há a produção de alimento, 
e a vida só há por conta dos alimentos... Mas também tem que se pensar na 
sustentabilidade. [...]”. 
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Observamos que a professora tem uma compreensão clara sobre o objetivo 

principal da ABAG/RP: divulgação da imagem favorável do agronegócio. No entanto, 

não considera a relevância deste objetivo para a manutenção de um projeto societário 

hegemônico ou, nas palavras de Loureiro e Lamosa (2014, p. 536), a “nova 

sociabilidade da classe dominante brasileira”, pela qual os professores estão sendo 

assimilados, representando um papel importante no estabelecimento da ideologia 

dominante por meio da compreensão de “educação” que permeia tal projeto. O 

professor, por nós entendido neste estudo como um intelectual e mediador da 

apropriação do conhecimento por parte dos estudantes, passa a atuar como um mero 

efetuador de atividades, limitando-se ao sentido prático-utilitarista de seu trabalho, ao 

aceitar a inserção do Programa em questão. Em entrevista concedida à Eneida Oto 

Shiroma e Olinda Evangelista, Neves (2011) remeteu-se aos conceitos gramscianos e 

explicitou a importância do professor na sociedade, seja na transformação desta, seja na 

manutenção da ordem vigente: 
 

[...] intelectual é aquele que organiza a cultura em diferentes níveis. 
Alguns são formuladores de concepções de mundo, outros são 
divulgadores dessas concepções. Segundo esta concepção gramsciana, 
os intelectuais não se restringem à vanguarda intelectual ou política. O 
professor da educação superior e também o da educação básica são 
intelectuais orgânicos de projetos de sociabilidade. Eles podem 
contribuir para consolidar a hegemonia de um projeto político 
conservador ou mesmo colaborar na construção de uma outra direção 
moral e intelectual em um determinado momento histórico (Ibidem, p. 
235). 

 

Corroborando a mesma discussão, consideramos que o apontamento da 

professora “desenvolver um trabalho educacional a respeito da sustentabilidade” é 

problemático. Primeiro porque não ficou explícita qual a sua compreensão sobre o 

conceito de sustentabilidade, para o que é preciso ter clareza sobre quais as intenções 

que o permeiam, sendo este um tema amplamente discutido dentro do próprio campo da 

Educação Ambiental crítica, em decorrência de tantas compreensões e ideologias 

difusas e contraditórias sobre o mesmo. Segundo porque, ao compreendermos a visão 

da ABAG/RP sobre sustentabilidade, que nos foi possibilitada inclusive pela entrevista 

que realizamos com a representante da associação, evidencia-se a visão tecnicista e 

utilitarista da natureza a favor da obtenção de lucros, a partir do agronegócio, sendo este 

um aspecto problemático para um projeto educacional, visto que poderá resultar na 

apropriação do mesmo discurso pelos estudantes. Se tentarmos enxergar esses pontos 
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conjuntamente, perceberemos que o objetivo principal defendido pela ABAG/RP – a 

valorização do agronegócio – se concretiza. 

 Ainda na tentativa de termos uma compreensão mais ampla do Programa, pela 

visão da professora, buscamos saber o seu posicionamento sobre as possíveis 

contribuições e limitações do mesmo: 

 

“[...] Pontos positivos eu consigo enxergar vários, né... Em relação ao aprendizado, a 
troca de conhecimento, é... A vivenciar a matéria dada em aula [...]. Eles aprendem 
muito na prática... É o que eles fazem durante o projeto todo. Eles se sentem mais 
valorizados, que é a realidade deles, né... Parte disso também. Agora ponto negativo eu 
não consigo enxergar nenhum. A única coisa, assim, que acaba dificultando, é... Que o 
professor não tem só isso pra desenvolver em aula, né... Ele tem as matérias que ele tem 
que cumprir com o currículo... E isso acaba dificultando um pouco. Acho que é só esse 
que é negativo... Ah, e outra coisa que eu achei [que mudou] [...] é a responsabilidade 
que eles [alunos], sem notar, eles tiveram pra eles irem a campo pesquisar. [...] Então, 
eles amadureceram bastante [...]. Então a gente ‘tá’ vendo que as redações esse ano 
ficaram melhores, os desenhos também, as frases”. 
 

 Assim como a maioria dos professores participantes, a professora Camila 

enxergou apenas as contribuições do Programa à aprendizagem dos alunos. Quando cita 

a dificuldade de conciliar as atividades do Programa com a rotina da escola, ou seja, 

com o objetivo principal desta que, segundo a nossa compreensão, é propiciar os 

saberes sistematizados construídos historicamente aos estudantes, percebemos que não 

critica o Programa em si, tão pouco a aceitação do cumprimento deste como uma 

atividade externa a ser incorporada pelo professor ao seu trabalho, mas o considera 

apenas mais uma dificuldade com a qual o professor tem que lidar. Observamos, nesta 

sua colocação, mais um elemento que leva à proletarização docente, por se fortalecer 

com a entrada de instituições externas à escola. Como aponta Loureiro e Lamosa 

(2014): 

 

[...] o profissional perdeu sua autonomia para conduzir o processo de 
ensino aprendizagem, elemento indispensável à profissionalização da 
carreira docente, e, sobretudo, o controle dos instrumentos de 
produção do conhecimento, tornando-se um proletário, um entregador 
de conhecimento (LOUREIRO; LAMOSA, 2014, p. 549). 

 

 Ainda na tentativa de aprofundarmos nosso contato com a concepção da 

professora sobre o Programa, questionamos sobre a faixa etária que ele abrange. Sobre 

tal fato, ela comentou: 
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“Por qual motivo de serem alunos dessa idade? Eu acho que é porque eles, é... Não são 
tão infantis mais, já tão formando seu senso crítico... E são mais independentes também 
pra buscar conhecimento, pra entender também... Porque não é um tema tão fácil... 
Deles também entenderem o que é uma cadeia produtiva, relacionar com seu dia a dia e 
buscar essas informações... Então eles têm que ter, é... Alguns conhecimentos básicos já 
formados pra dar procedimento no projeto”. 
 

 Ainda assim, ela explicitou que já “preparavam” os estudantes de seriações 

anteriores para o Programa, por meio do envolvimento de outros professores da escola: 

 

“Na verdade a gente acaba [...] colocando pra trabalhar todos os professores, eles se 
envolvem. No concurso é o 8º e 9º, mas participa a escola inteira, do 6º ao 9º. Então a 
gente já vem preparando os alunos do 6º que são bem infantis, que é complicado pra 
trabalhar o tema, mas eles já partem da história da agricultura, como o homem 
começou [...]. Na apresentação final tinha trabalhos de todos, de todas as salas, do 6º 
ao 9º. Só da ABAG... Eu e mais acho que uns... Ciências, português, geografia... Mais 
uns 8 professores [se envolvem]. E um é que encabeça o projeto [...] Todos os 
professores de 8º e 9º eles vão se envolver também”. 
 

 Pudemos assim perceber o nível de abrangência dos envolvidos no Programa e, 

consequentemente, na divulgação da imagem favorável do agronegócio. Isso ficou ainda 

mais evidente na fala seguinte, quando questionamos a professora Camila sobre a sua 

percepção quanto à possibilidade de mudança de concepção e atitudes dos estudantes, 

em relação ao agronegócio (a valorização deste, segundo a perspectiva da ABAG): 

 

“[...] Sim, bastante. [...] de entender [...] como que acontece, porque o agronegócio é 
uma cadeia produtiva né, que tem uma ligação [...], uma importância entre eles, que a 
gente não vive sem isso. E a importância da questão ambiental também. Que eles 
acham assim “ah, tão colocando fogo na cana, então, ninguém toma atitude” [fala dos 
alunos]... Que não é bem assim né... Muitos agricultores já tomam atitudes em relação 
ao ambiental... Que outras coisas que eles não sabiam é que tem normas que são assim, 
são leis que o agricultor tem que cumprir... Que ele não pode plantar onde ele quer, ele 
tem que deixar uma área de preservação ambiental... Que próximo ao córrego, rio, lago 
tem que ter mata, que é a mata ciliar... Então isso eles não sabiam, então agora eles 
sabem. Que não é simplesmente plantar, criar animais, que tem um regulamento que o 
agricultor tem que cumprir também”.  
 

 Camila, em sua fala, explicitou sua própria concepção quanto ao agronegócio, 

ou seja, exatamente a mesma que é difundida pelo setor e, especialmente, pela ABAG, 

“que a gente não vive sem isso”. Essa colocação já nos apresenta como é, portanto, 
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ensinado aos alunos os conceitos que permeiam o agronegócio, sem criticidade, não os 

remetendo à estrutura socioeconômica e socioambiental. 

Quando esboçou um questionamento feito pelos alunos sobre uma das práticas 

do setor (atualmente reduzida), referente à queima da cana, percebemos como a 

responsabilidade é colocada – até aquele momento - somente ao agricultor, isentando as 

empresas que compram e processam aquela cana, ou arrendam aquela terra. Tentamos 

compreender melhor o que ela quis dizer quando citou o “agricultor”, inclusive ao 

discorrer sobre alguns aspectos que são necessários para a regulamentação de uma 

plantação, antes desconhecidos pelos alunos: 

 

“É, boa pergunta. É, no caso aqui eu me referi só ao produtor mesmo, o dono da terra. 
Mas não é, né? Todos os setores tem que se envolver nisso. Eles também viram que as 
usinas também cumprem normas, que até o comerciante que ‘tá’ vendendo o produto 
final, ele também tem normas à cumprir. Eu tinha falado só do agricultor, mas tem o 
envolvimento... Eles viram a sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva... 
Até chegarem a eles que são consumidores. Que é o que a gente trabalha na escola, a 
importância de cada um na sustentabilidade, com a preocupação ao meio ambiente. 
Eles veem também a importância... É, da preservação dos recursos que são 
inesgotáveis.”  
  

 Inicialmente, a professora se mostrou confusa diante do nosso questionamento, 

mas, ao refletir, esclareceu que tinha se referido ao pequeno produtor, apenas. Há um 

estranhamento, em diversos momentos que levantamos alguns questionamentos durante 

a entrevista, por parte da professora, pelo fato desta não se questionar sobre ideologias 

existentes no Programa que configuram sua inserção na escola.  

Ainda sim, ela reconheceu a necessidade de um envolvimento de “todos” do 

setor na cadeia produtiva, mas não ficou claro para nós se essa era uma concepção 

própria que englobava uma visão da totalidade dos agentes envolvidos no agronegócio 

(e suas respectivas responsabilidades) ou se era um discurso “pronto”, amplamente 

difundido sobre a problemática ambiental, que apenas estava sendo reproduzido. 

Percebemos que não era incitada uma visão critica sobre tal responsabilidade, tão pouco 

se buscavam mudanças do que está posto em nossa sociedade - especialmente em 

relação à crise socioambiental vigente. A ausência de reflexão sobre a própria 

participação no Programa foi novamente evidenciada em um momento em que 

questionamos o fato da capacitação oferecida pela ABAG/RP valer pontos para os 

professores (reconhecimento pela SME), já que a participação em atividades extraclasse 

são “cobradas” destes durante a carreira docente, especialmente no caso daqueles que 
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buscam um aumento salarial. Só quando colocamos essa situação é que a professora 

pensou sobre a possibilidade de validar a certificação, achando-a interessante.  

 Percebemos que algumas questões deveriam ser bem direcionadas, pois era 

evidente a ausência de importância atribuída à reflexão sobre alguns pontos, por nós 

considerados de grande relevância na compreensão do Programa e das consequências da 

sua inserção na escola. Questionamos, então, se a professora achava que a ABAG 

selecionava a faixa etária de 13 e 14 anos, 8º e 9º anos, para já incentivar os alunos a 

entrarem no mercado de trabalho, no setor do agronegócio. Ela apontou:  

 

“[...] É... Eu não tinha pensando nisso. Mas, eu acredito que sim [...]. Porque fala que 
tem muitas pessoas envolvidas nas cadeias produtivas... Acaba incentivando também. E 
a gente fez entrevistas [...] com uma família de agricultor que eram portugueses que 
vieram para ao Brasil [...] que não tinha nada, que através do trabalho do campo eles 
lutaram, eles trabalham. E hoje [...] um dos irmãos, ele é considerado, saiu até na capa 
da revista da Agrishow, o rei do amendoim. [...] Eles vieram por melhores condições de 
vida, e hoje eles só tem o que eles têm através de muito trabalho, de uma vida digna. 
Então eu acho que pensando por esse lado foi um incentivo também, pra eles buscarem, 
até mesmo trabalhar dentro da cadeia produtiva, que é a realidade que eles vivem aqui. 
Mas eu não vejo como sendo o foco deles [da ABAG] isso, eu não vejo. Eu acho que é 
até um incentivo, que eu acho que o foco deles é divulgar a importância do agronegócio 
na vida da população, não só daqui, mas do mundo, e também mostrar que apesar de 
todos os problemas que a gente enfrenta, os problemas ambientais, que acontece 
também dentro da cadeia produtiva eles tão tomando atitudes”. 
 

 A professora não havia se questionado sobre uma possível intenção da ABAG de 

utilizar o Programa para buscar, nos estudantes participantes, futuros ingressantes no 

setor através do mercado de trabalho.  A compreensão de que a principal intenção da 

ABAG estava em difundir a imagem do agronegócio era percebida pela professora com 

certa ingenuidade, já que considerava esse objetivo importante, sem nunca ter se 

questionado para o que e para quem este seria relevante. 

 Quando iniciou uma reflexão sobre o assunto, a partir do nosso questionamento, 

a professora considerou esse “incentivo” por parte da ABAG como algo positivo para os 

estudantes, pautado numa busca individual que resultará numa melhoria de vida para 

eles: é uma perspectiva baseada na “meritocracia”, ou seja, se você buscar, trabalhar - 

especialmente no setor do agronegócio, preponderante naquela região -, você alcançará 

uma condição favorável de vida. Em outras palavras, você terá a ascensão social. Não 

havia a percepção, portanto, de que as desigualdades sociais existentes não possibilitam 

a todos, da mesma forma, alcançarem tal objetivo. Desconsideram-se as origens das 



138 
 

desigualdades nas condições históricas postas pelo nosso modelo de sociedade, 

decorrentes do modo capitalista de produção. 

Da mesma forma não há, por parte da professora, uma reflexão acerca da 

degradação ambiental causada pelo mesmo modelo e, especialmente, pela expansão do 

setor do agronegócio. Este ponto é perceptível no exemplo anterior, quando Camila 

aponta a responsabilidade voltada para a preservação ambiental apenas para o pequeno 

agricultor. Em decorrência desses dois apontamentos, é importante que retomemos a 

relação entre a compreensão do trabalho – como discorrido anteriormente – e a 

educação ambiental. 

 A defesa por parte da professora, embora esta defesa não tenha se restringido a 

Camila, sobre o incentivo da ABAG para o ingresso dos estudantes participantes do 

Programa no mercado de trabalho, por meio do setor do agronegócio, evidencia uma 

concepção prática – para não afirmamos ser esta utilitarista – sobre o trabalho e a 

ascensão social prospectada através dele, como se fosse real a compreensão de 

possibilidades existentes “para todos” os escolares. Isso se defronta com a compreensão 

marxiana do conceito de trabalho, para a qual este está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento humano dos sujeitos. Consequentemente, se defronta com a própria 

Educação Ambiental crítica, que tem como grande meta a emancipação dos seres 

humanos que possibilita e, ao mesmo tempo, busca uma transformação da sociedade.  

Destacamos, ainda, como as diversas falas apresentadas sobre a relevância do 

Programa, as compreensões sobre Educação Ambiental, e também, as críticas pontuais 

relatadas estão diretamente relacionadas à concepção e posicionamento do professor 

sobre a própria educação pública. 

Compreender, portanto, a importância de não se restringir, tão pouco direcionar, 

o trabalho ao seu sentido mercadológico (não é sem proposito que nomeamos de 

“mercado” de trabalho) para os estudantes – nem para o professor - é defender 

politicamente a educação e a própria concepção de Educação Ambiental escolar, por 

uma perspectiva crítica. É imprescindível resgatar o objetivo e sentido da educação 

escolar, ou seja, a possibilidade de oferecer aos estudantes condições concretas de 

transforarem sua consciência (RIBEIRO, 2001). Seria, portanto, a “consciência, o 

conhecimento, a compreensão em grau mais profundo, rigoroso e abrangente da 

realidade na qual os alunos estão inseridos e sobre a qual atuam” (ibidem, p. 30). Não 

almejamos, com tais colocações, considerar a educação escolar pública como 

possibilidade redentora (LUCKESI,1994), mas sim como espaço potencial para a 



139 
 

transformação que tenha como prioridade a formação humanizadora – ao contrario da 

formação mercadológica e tecnicista – dos estudantes e a consciência, por parte do 

professor, sobre a práxis educativa. Isso se mostra ainda mais consistente quando o 

professor compreende o objetivo de seu trabalho docente e torna-o coerente com a 

práxis educativa: 

 
Sem um grau elevado de consciência da práxis, em consequência (e 
por mais boa vontade ou força de vontade que se tenha) não se 
consegue explorar todo o universo de possibilidades criadoras, ou 
seja, não se consegue atuar num sentido propriamente revolucionário, 
dado o nível de aguçamento das contradições fundamentais em que se 
debate a sociedade capitalista em nossa época (RIBEIRO, 2001, p. 43) 

 

Adentraremos a próxima categoria para discorrermos sobre a Usina, o CEA e a 

ABAG, com ênfase na ABAG/RP e no Programa “Agronegócio na Escola”, pela 

perspectiva dos envolvidos nestas instituições e, também, com base nas observações que 

fizemos em campo.  

 
3.2 O CENÁRIO PRIVADO: Intenções e Concepções das Instituições Externas  

 

3.2.1 A configuração das visitas ao CEA 

A trajetória percorrida neste momento da pesquisa ocorreu, inicialmente, na 

usina e no seu Centro de Educação Ambiental (CEA). Em um primeiro momento, nosso 

contato com a responsável pelo mesmo se deu através de emails e obtivemos uma boa e 

imediata receptividade, o que nos possibilitou o estabelecimento, posteriormente, de um 

contato pessoal com os responsáveis pelo CEA na usina, proporcionando-nos conhecer 

a história, os objetivos e a estrutura física daquele Centro.  

Durante esta conversa informal, soubemos que no início de cada ano, os 

responsáveis pelo CEA entram em contato com diversas escolas (redes pública e 

particular; ensino básico, técnico e superior), por meio de telefone, expondo-lhes a 

possibilidade de alunos e professores visitarem a usina ou, mais precisamente, o CEA. 

Após esse contato inicial, é enviado um email para cada escola, com uma apresentação 

do Centro e das atividades que serão oferecidas. 

 Caso as escolas apresentem interesse em realizar a visita, é necessário que 

contatem o CEA para agendá-la. A partir de então, outro e-mail será encaminhado, 

contendo como anexo um formulário a ser preenchido pelo professor responsável pela 
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visita - no qual deverá indicar os temas que prefere que sejam abordados durante a 

mesma, o número e nomes dos alunos visitantes - e as normas que deverão ser seguidas 

para garantir o bom andamento da visita, buscando inibir ações de indisciplina.  

Foi-nos disponibilizado o material que é inicialmente utilizado com as escolas 

que confirmam a visitação (material digital, que configura a palestra, enviado por 

email), as tabelas que explicitam os dados das visitas do ano anterior e a listagem das 

escolas que visitariam o CEA, em 2014. Autorizada nossa presença nas visitas, o passo 

seguinte foi acompanhá-las.  

A visita tem um roteiro das atividades que serão realizadas, o qual é apresentado 

inicialmente às escolas, onde constam: 

1. Recepção  
2. Sala de Áudiovisual 
3. Sala da Flora – Plantas Nativas da Região 
4. Sala dos Processos Agroindustriais (Solo, Produtos, Controle Biológico, 
Crescimento da Cana)  
5. Sala das Maquetes (caldeira, destilaria, secador de açúcar e biodigestor) 
6. Sala dos Resíduos  
7. Projetos 

       7.1. Projeto Água 
       7.2. Projeto Solo 
       7.3. Projeto Mata Ciliar 

8. Lanche 
9. Visita ao viveiro 
10. Visita à Trilha Ecológica 
11. Visita à Área Industrial 

No entanto, as visitas sofrem alterações em decorrência da configuração dos 

participantes, do clima e do tempo que os estudantes dispõem para a realização das 

mesmas. Resumidamente, consideramos que estas se dividem em três blocos:  

1. As Salas;  
2. O Projeto águas; 
3. A ida ao viveiro de mudas.  

Contemplando o primeiro bloco, a visita é iniciada com um vídeo informativo 

sobre a necessidade de preservação da água e sobre a reutilização e reciclagem de 

materiais. Prossegue com a passagem dos estudantes por mais três salas interligadas; a 

primeira possui maquetes e fotos sobre os processos realizados dentro da usina. A 

seguinte expõe sementes, fotos e pedaços de troncos de 42 árvores nativas da região e, 

finalizando, há uma sala que abriga representações dos solos da região, materiais 

obtidos a partir do processamento e crescimento da cana, além dos agentes biológicos 

que combatem as pragas no campo; esta é nomeada de “Sala de Processos industriais”. 
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Entre esta e a anterior, a “sala de maquetes”, existem alguns materiais expostos (latas, 

garrafas pet, etc) e placas onde consta o tempo de decomposição de cada material, 

quando este está presente no ambiente natural, evidenciando a importância da 

reciclagem e chamando a atenção para a produção média de lixo que pode ser reciclado, 

por pessoa, durante um ano. Estes materiais se encontram na chamada “sala de 

resíduos”, apesar de não se constituir como um espaço físico separado das demais salas 

e configurar-se apenas como uma parte da “sala de maquetes”. 

O segundo bloco da visita se dá por meio de um percurso externo às salas do 

CEA, com a passagem pelo que denominam “Projeto águas”. Trata-se de um local a céu 

aberto, que possui piscinas de diferentes tamanhos, buscando assim representar 

quantitativamente as águas (doce, salgada e potável) presentes na Terra, bem como o 

desperdício de água que ocorre durante ações rotineiras. Segundo o material digital do 

CEA, o objetivo deste espaço é “fornecer informações e orientações no sentido de 

otimizar e racionalizar o uso da água de forma correta”.  

De acordo com o roteiro de apresentação, as atividades seguem com o “Projeto 

solos”, cujo objetivo é “fornecer informações e orientações sobre a importância da 

conservação do solo. Assim, por meio de mapas, são apresentados os tipos de solo e sua 

distribuição no Brasil e no Estado de São Paulo”. Em seguida, apresentam o “Projeto 

Mata ciliar”, representado por uma maquete “viva” que “objetiva mostrar um curso 

d’água e sua nascente, protegidos pela mata ciliar, e a interação de ambos com a cultura 

da cana-de-açúcar”.  

Após a conclusão destes dois blocos, todos recebem um lanche (normalmente 

um cachorro quente e suco) e partem para a etapa final (que consideramos como o 

terceiro bloco), realizada no viveiro de mudas. Este se encontra separado do espaço 

físico do CEA. Lá são produzidas cerca de 300 mil mudas de árvores por ano, utilizadas 

na doação para plantio e para a recomposição das áreas de APP pertencentes ao próprio 

Grupo, que incluem o espaço ocupado por esta unidade e outras duas.  

Ainda neste espaço os alunos podem conhecer algumas sementes e entrar em 

contato com uma estufa que contem mudas de plantas diversas. São autorizados a levar 

algumas delas para a escola, ainda que a escolha das espécies fique a critério dos 

professores. A ideia principal dessa doação de mudas, segundo o CEA, é incitar o 

plantio, especialmente nas escolas. Apesar disso, a chegada das mudas às escolas, bem 

como o plantio das mesmas, fica sob a responsabilidade dos professores e da própria 

instituição escolar.  
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De acordo com o roteiro do CEA, os alunos podem realizar uma trilha ecológica 

para finalizar a visita. No entanto, não tivemos a oportunidade de acompanhar qualquer 

visita em que tivesse sido realizada tal atividade, provavelmente em decorrência do 

clima (já que em alguns dias estava chuviscando durante as visitas) ou da falta de tempo 

disponível pelos participantes, que precisavam retornar à escola de origem. 

Após as visitas, o professor é convocado a responder um questionário que 

aborda questões sobre o próprio CEA e sobre o desenvolvimento da visita, assim 

colaborando para a organização de um fluxograma anual por parte da empresa, 

mediante a utilização das descrições (mais ou menos favoráveis) indicadas pelos 

visitantes (no caso das escolas, aqueles exclusivamente indicados pelos professores, não 

incluindo análises feitas pelos alunos).  

Os dados recolhidos inicialmente sobre a escola e os alunos, por meio do 

preenchimento de uma ficha pelos professores responsáveis (ou mesmo coordenadores), 

colaboram para a elaboração de um documento de fechamento anual, ou seja, um 

relatório, onde estão reunidos dados como: número visitas realizadas e canceladas; 

número total de visitantes no ano; número de visitantes por visita; descrição e número 

dos diferentes participantes (alunos, professores, funcionários e outros). Todos os dados 

têm uma representatividade numérica prevista e outra, real (alcançada em cada ano). 

Registram, também, a quantidade de escolas, cidades e empresas que realizaram visitas. 

No fechamento de 2013, por exemplo, o CEA contou com a visitação de 71 escolas, 

públicas e privadas da educação básico, ensino técnico e superior, tendo abrangido 29 

cidades e envolvido 4.331 alunos e 320 professores. Apesar de serem números 

expressivos para um ano, o CEA conta, desde o início das visitas, com um número de 

63.934 visitantes. 

Vale ressaltar que na tabulação destes dados há uma diferenciação entre os 

números gerais de visitas e os de visitas vinculadas à ABAG. Em 2013, foram 13 visitas 

realizadas por 7 escolas - de 7 cidades diferentes - que, atendendo à exigência do 

Programa “Agronegócio na Escola”, eram todas do ensino fundamental, com alunos na 

faixa etária entre 13 e 14 anos, nas quais estiveram envolvidos 389 alunos e 29 

professores. Como já era esperado, devido à relação econômica e empregatícia dos 

habitantes com o setor do agronegócio local, dentre as cidades participantes estavam 

Dumont e Pradópolis, além de Jurecê, Sertãozinho, Miguelópolis, Jardinópolis e Ipuã.  

De acordo com as informações obtidas durante uma conversa com os 

funcionários da usina e do próprio CEA, nos foi possível compreender como se 
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desenrolou o desenvolvimento do CEA na unidade empresarial. Antes de qualquer 

exigência voltada para a obtenção de certificações, a ideia do CEA surgiu impulsionada 

pelo “marketing” socioambiental, justificando o nosso posicionamento sobre como 

houve uma reorganização do cenário privado, visando a aceitação do mercado e, 

consequentemente, colaborando com difusão de ideologias controversas dentro do 

debate ambiental.  

No que diz respeito à parceria com a ABAG, para a realização dessas ações, nos 

foi apontado que antigamente havia mais procura pelo agendamento e realização das 

visitas por parte da Associação, mas que diante da participação de outras empresas 

parceiras, a demanda de visitas por parte do Grupo aqui analisado diminuiu. Ainda, 

quando tais visitas eram solicitadas pela ABAG à usina, havia uma determinação no 

sentido destas serem direcionadas para a “profissionalização”, corroborando nossa 

análise de que o Programa é utilizado, também, para incentivar os estudantes a 

ingressarem no mercado de trabalho do setor do agronegócio. A usina, neste aspecto, era 

utilizada dentro de uma das atividades do Programa – visitação a empresas – para 

impulsionar tal incentivo.  

De um modo geral, na palestra enviada inicialmente às escolas, destaca-se que o 

objetivo central do CEA é “atender a demanda interna para a sensibilização das equipes 

das áreas agrícola e industrial em desenvolver suas funções, preservando o meio 

ambiente. E, também, recepcionar os visitantes externos, em especial os estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio, buscando a sensibilização ecológica de cada um”. 

Ressalta-se, ainda, que a parceria com a ABAG é feita “com a finalidade de divulgar o 

Agronegócio entre os estudantes de Escolas Estaduais da região de Ribeirão Preto e 

Jaboticabal”.  

Explicitamos, portanto, a motivação e relevância de termos incluído, no presente 

estudo, as duas instituições para análise de suas ações juntos as escolas públicas da 

região. 

O CEA não delimita a faixa etária do seu público para visita, recebendo alunos 

da educação infantil, ensino fundamental, médio, técnico e até superior. As visitas 

acontecem no período matutino, com início entre 8h30 e 9h, e vespertino, às 14h, com 

duração média de duas a três horas, sendo este período variável em decorrência dos 

horários de chegada dos alunos ao Centro e de retorno à instituição de origem, visando 

contemplar o horário de saída da escola.  
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Quando pudemos acompanhar algumas visitas, havia diversas salas de ensino 

infantil - 1º, 2º e 3º anos - de duas escolas públicas do município de Rincão, 

contemplando os dois períodos para visitação (manhã e tarde). Em um dos dias havia, 

também, um trio de alunas do ensino superior - do curso de Pedagogia - uma delas 

professora atuante na rede pública de ensino, que participaram da visita para coletar 

dados que utilizariam no trabalho de uma disciplina.  

 As visitas foram acompanhadas com gravação em áudio – quando possível -, e 

as observações que fizemos durante aquela atividade foram registradas em um caderno 

de campo. Optamos por não interferir diretamente no desenvolvimento da visita, ainda 

que essa possibilidade nos tenha sido oferecida pela monitora responsável pela mesma. 

Nossa interação com os alunos e professores foi inevitável, ainda que tenha se dado 

apenas por meio de breves comentários sobre os temas abordados ou em função do 

esclarecimento de dúvidas aos alunos que argumentavam sobre o que lhes estava sendo 

explicado (verbalmente) durante a visita, devido à dificuldade de ouvirem o que a 

monitora dizia. Também houve o estabelecimento de interação com os participantes 

quando prestamos auxílio no processo de organização dos grupos de alunos, durante a 

mudança das atividades, ou no sentido de obter a atenção dos estudantes durante as 

explicações da monitora. Houve, ainda, momentos em que tivemos que responder sobre 

o que possuíamos em mãos (materiais de anotação) e ouvir as exposições pessoais dos 

estudantes sobre seus parentes, que trabalhavam/trabalharam na usina, sobre seus 

conhecimentos a respeito do maquinário existente naquele espaço, sobre os trabalhos 

por eles realizados na escola que contemplavam o uso de materiais recicláveis, e sobre 

os seus comportamentos “corretos” com respeito à utilização da água em atividades 

rotineiras. 

 Pudemos perceber que a concepção de Educação Ambiental do Centro, por meio 

de seus responsáveis e da forma como estavam organizadas as atividades, estava 

atrelada ao objetivo principal de expor aos alunos a importância de “cuidarmos” da água 

potável do planeta. Isso se evidenciou também por ocasião da exibição dos vídeos aos 

estudantes - logo no inicio da visita – nos quais, um personagem discorria sobre como 

será a vida na Terra daqui a aproximadamente 50 anos, se não preservarmos a água. 

Enxergamos isso como uma tentativa de “chocar” os espectadores para que, com isso, 

viessem a refletir sobre a necessidade de não desperdiçarem água.  No entanto, um 

aspecto que nos intrigou foi que a importância do uso racional da água foi somente 

apresentada com relação às atitudes diárias de cada pessoa. Percebemos, portanto, a 
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mensagem sobre o fato de que é da mudança de comportamentos que depende a 

preservação dos recursos, na lógica do “cada um precisa fazer sua parte” senão, as 

fontes de água se esgotarão.  

 Reconhecemos que pelo fato de ser aquele um Centro de Educação Ambiental 

pertencente a um grupo privado, certamente não teriam em seu cronograma alguma 

pauta mais crítica sobre seus próprios processos de utilização da água e tão pouco sobre 

outros bens comuns naturais. No entanto, como objetivamos avaliar a relevância – ou 

não – deste tipo de visitação para a formação dos alunos, consideramos de substancial 

importância destacar esta observação. Assim, mais uma vez, deparamo-nos com práticas 

educativas – assim defendidas pelos próprios professores, como já foi apresentado – 

pontuais, de caráter comportamentalista e que, de forma ampla, pouco contribuem para 

o desenvolvimento intelectual do estudante ou para uma visão crítica sobre o tema e 

sobre a sociedade.  

Ainda assim percebemos, na monitora, um esforço em não se restringir à 

preservação da água, quando iniciou uma breve discussão com os alunos, após a 

exibição do vídeo. Ela tentou avançar, estabelecendo conexões, ao falar também da 

importância reduzirmos seu consumo e de reciclarmos materiais. Sobre a reciclagem, 

pudemos perceber, em quase todas as visitas que acompanhamos a ênfase atribuída pela 

monitora à distinção entre quem realiza a reutilização e a reciclagem. Segundo ela, a 

reciclagem é feita pela empresa, e a reutilização é feita por qualquer pessoa. 

Consideramos que esse discurso enfático tenha tido o objetivo de evidenciar o papel 

"responsável” daquela empresa com relação à reciclagem de materiais, uma vez que 

apresentado desta forma possibilitará que os estudantes associem produtos recicláveis 

com ações empresariais. A visão oferecida ao estudante sobre o processo de reciclagem 

fica reduzida ao setor privado, como se outras instituições, tais como as cooperativas de 

reciclagem, não realizassem tal ação ou, ainda, que as cooperativas são iguais àquela 

empresa, o que se mostra como uma situação complexa e contraditória, especialmente 

para os estudantes de Rincão que participaram da visita e que vivenciavam, em sua 

cidade, uma importante dependência econômica da própria cooperativa local. 

 Ainda discorrendo sobre o primeiro bloco da visita, percebemos que as salas às 

quais os alunos tinham acesso eram meramente expositivas e, portanto, precisavam 

contar com a fala da monitora para que fossem alcançados os objetivos da visita. Sobre 

a primeira sala - “sala de maquetes” - especificamente, percebemos a tentativa da 

monitora em apresentar, de forma resumida, quais os processos realizados na usina. 
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Tudo era abordado de forma demasiadamente rápida, difícil de compreender até para 

alguém com formação mais avançada que a dos estudantes da educação básica. 

Percebemos que, talvez pelo fato de não serem os processos realizados na usina, 

o objetivo da visita ao CEA, os materiais expositivos disponíveis nessa sala eram 

antigos e poderiam ser reparados. Ainda assim, na nossa percepção isto se configura 

como algo um tanto quanto incoerente, já que numa das opções sobre o que o professor 

prefere que seja abordado na visita ao centro está o funcionamento de uma usina. 

No segundo bloco de atividades, realizadas a partir desse momento no espaço 

externo do CEA, percebemos a ideia de divulgação da importância da água e de sua 

preservação sendo retomada. Os alunos tinham contato com um tipo de “maquete” 

representada por piscinas, especificando a quantidade de água no mundo – potável ou 

não; a água potável no Brasil, por região; e a quantidade de água que é gasta em 

atividades diárias - como para escovar os dentes, tomar banho, lavar o carro, etc – esta 

última representada através de garrafas pets; entre outros exemplos. No entanto, mais 

uma vez, os dados apresentados eram meramente expositivos, contemplados 

visualmente, pois ao acompanharmos os estudantes nesse trajeto percebemos vários 

problemas na realização da atividade, tais como: o espaço em que as piscinas se 

encontram é amplo e as turmas que visitam o CEA contam com um grande número de 

participantes, assim, muitas vezes não se escutava o que a monitora estava dizendo; não 

percebemos, nas visitas acompanhadas, a atenção das professoras com relação a tal fato, 

procurando colaborar com a monitora no sentido de informar os alunos sobre o que 

vinha sendo apresentado pela mesma; consequentemente, alguns estudantes tinham a 

sua atenção dispersada durante as explicações (já que não estavam ouvindo), se 

desinteressavam ou mesmo reclamavam para a professora sobre a dificuldade que 

estavam tendo para ouvir (ainda assim, as professoras se limitavam a responder: 

“fiquem em silêncio que vocês escutarão”!). 

Percebemos, portanto, haver ausência de preocupação com o que estava sendo 

apre(e)ndido pelos alunos por meio da visita, tanto pelas professoras que 

acompanhavam os alunos quanto pela própria monitora que, sozinha, não conseguia 

manter a atenção de tantos alunos voltada para o que ela lhes dizia. Assim, há falhas na 

recepção das informações por parte dos alunos, não só quanto à apresentação das 

mesmas, mas pelo posicionamento das professoras que, ao considerarem a atividade 

como uma complementação ou extensão da teoria apresentada em sala de aula, 

deveriam auxiliar seus alunos, não abrindo mão de seu trabalho pedagógico, ainda que 
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estivessem visitando um espaço não formal de educação. Falha também da monitora, 

por não perceber – ou não se atentar para - a dificuldade dos estudantes e não direcionar 

seu trabalho no sentido de realmente contribuir para o aprendizado dos mesmos. 

Apontamos este fato, mas ressaltamos que não se trata de responsabilizar a funcionária 

pelo problema em questão, pois acreditamos que este poderia ser minimizado, por 

exemplo, se a mesma pudesse contar com o apoio de outro(a) monitor(a) durante as 

visitas, ou se houvesse uma mudança na forma como tais visitas estão estruturadas. Em 

momentos como estes, interferimos pontualmente, explicando aos alunos que não 

conseguiam ouvir a monitora, por exemplo, qual era o propósito daquela “maquete” de 

piscinas.  

O “projeto solos” – presente no material do CEA - não foi explorado durante as 

visitas, provavelmente porque suas estruturas (físicas) ainda não estavam finalizadas. 

A “mata ciliar” estava apresentada como uma maquete “viva”, próxima ao 

“Projeto águas”, na qual há um “córrego” (com água, como uma piscina) que tinha, ao 

seu redor, plantas de cana-de-açúcar cultivadas na margem mais externa, e entre esses 

dois espaços, algumas mudas de espécies nativas plantadas. Percebemos, durante as 

visitas das quais pudemos participar, pouca ênfase atribuída a este espaço. Assim como 

exposto anteriormente, nesse momento da visita, em vista de não ter sido enfocada a 

importância da mata ciliar, interferimos explicando àqueles alunos que mostravam 

interesse em entender do que se tratava e porque era importante.  

O bloco dois era finalizado com um lanche oferecido aos visitantes. Em uma das 

visitas que acompanhamos, nos deparamos com uma situação pontual, mas que muito 

nos chamou a atenção. Não necessariamente por se relacionar ao desenvolvimento da 

visita, tão pouco à concepção de Educação Ambiental transmitida pelo CEA - a mesma 

assumida pelos professores - mas pela postura de algumas professoras para com um dos 

alunos que não quis comer o lanche fornecido. Argumentamos com a professora que a 

recusa poderia estar sendo feita por vergonha e obtivemos dela a resposta: “não liga, ele 

não come cachorro quente. Ele é chato, tudo quer saber o por que das coisas, aí quer 

saber o que vai na salsicha. É sempre assim, nem dá bola, ele pergunta de tudo”. Este 

pode até ter sido apenas um desabafo da professora, mas vimos nessa situação um ponto 

importante e que era desprezado: o fato de o aluno questionar uma variedade de coisas 

que estão postas e que, por algum motivo, não aceite ou não queira aceitar – mesmo 

ainda sendo uma criança – não deveria ser encarada como um hábito desconfortável, 

irritante. Consideramos que nessa fase do desenvolvimento, qualquer questionamento é 
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válido e é imprescindível que seja respondido, para que o estudante consiga 

compreender a realidade em que está inserido e perceba o seu direito de optar diante do 

que conhece, inclusive. Além disso, tal comportamento é importante para a sua 

atividade escolar, especialmente se vemos nesta a potencialidade de impulsionar nesse 

estudante – e nos outros – uma percepção crítica sobre aquilo com o que está se 

relacionando. Embora entendendo que tal situação tenha sido especifica, e que talvez 

não comportasse uma explicação sobre a composição do alimento, consideramos que o 

posicionamento da professora diante do fato tenha retratado sua contrariedade frente aos 

questionamentos feitos por aquele estudante – ou por outros – o que pode ter sido, 

portanto, só a reprodução de um comportamento que frequentemente venha a ocorrer no 

ambiente escolar.  

 Em relação ao último momento da visita - a ida ao viveiro de mudas – 

novamente houve a dificuldade de todos ouvirem a explanação inicial da monitora sobre 

algumas sementes que ficam expostas para os alunos observarem. O mesmo ocorreu 

dentro da estufa de mudas. Assim, mais uma vez, foram atividades que encantaram os 

alunos pelo fato de se verem em contato com muitas plantas, mas foram experiências 

meramente visuais.  

 Outro elemento que merece nosso destaque foi sobre a postura das professoras 

durante esse momento da visita. Enquanto os alunos acompanhavam a monitora pela 

estufa de mudas, as professoras conversavam entre elas e com os funcionários do 

viveiro, já pensando em que mudas escolheriam. Percebemos que as professoras 

escolhiam as mudas que queriam para replantar em suas próprias casas, dando pouca ou 

nenhuma atenção às mudas que levariam para a escola. Ainda que haja uma imensidão 

(quantitativa e de espécies) de mudas no viveiro – possibilitando inclusive que as 

professoras possam levar algumas para si mesmas – consideramos que se perde um dos 

objetivos da visita a este espaço. Como apresentado no material do CEA – trecho 

exposto anteriormente – o viveiro oferece aquelas mudas de plantas às escolas com o 

objetivo de incentivar os estudantes, professores e funcionários da instituição escolar a 

realizem o plantio e cuidarem posteriormente das mesmas, mas não observamos que as 

professoras atribuíram essa importância àquela ação. 

 Em síntese, percebemos que o CEA se mantem na perspectiva pragmática de 

Educação Ambiental, exatamente por ser um espaço da empresa e, portanto, reproduzir 

as ideologias defendidas pela mesma, sem questionar em momento algum as ações e 

procedimentos realizados na própria usina. Além disso, pudemos verificar que muitas 
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visitas realizadas por estudantes ou por professores não estão vinculadas ao Programa 

“Agronegócio na escola”, mas quando estão, recebem um direcionamento da ABAG 

para que sejam realizadas com um enfoque profissionalizante. Neste sentido, é 

perceptível a forma como as parcerias existentes com o setor do agronegócio da região 

conseguem difundir a imagem favorável do mesmo, de diferentes maneiras, seja por 

uma responsabilidade socioambiental na qual se camuflam os verdadeiros interesses de 

mercado, seja por meio de atividades diretamente relacionadas à Educação ambiental 

pragmática, de cunho comportamentalista e culpabilizante, ainda que para atores sociais 

menos responsáveis (as crianças) pela instauração da crise ambiental atual.   

 

3.2.2 A ABAG Ribeirão Preto e o Programa “Agronegócio na Escola” 

O primeiro contato com a ABAG/RP foi feito via Skype e e-mails e quando 

surgiu a possibilidade, realizamos uma entrevista, pessoalmente, com uma das 

responsáveis pelo desenvolvimento e acompanhamento do Programa “Agronegócio na 

Escola”, baseando-nos num roteiro de questões norteadoras estruturado anteriormente 

(APÊNDICE V).  

Essa entrevista tinha como principal objetivo o de buscar informações que nos 

possibilitassem conhecer mais a fundo as intenções do desenvolvimento do Programa 

“Agronegócio na Escola” e, ainda, compreender como se dá a parceria entre os setores 

público e privado já que, apesar da ABAG/RP ser uma entidade sem fins lucrativos, 

integra uma Associação de ampla representatividade no setor do agronegócio (a ABAG) 

e realiza seu Programa por meio da visitação de escolares às empresas privadas do setor, 

com as quais mantem estreita parceria. 

No site oficial da ABAG é possível encontrar apontamentos relativos à 

“responsabilidade social” e ao compromisso com a “sustentabilidade”, cujas ações 

ficam sob os cuidados do setor Agronegócio Responsável (ARES). Também no site há 

acesso às características do Programa “Agronegócio na Escola”, realizado mediante o 

estabelecimento de parcerias com as Secretarias Municipais de Educação na região de 

Ribeirão Preto, e que “trabalha temas relativos ao Agronegócio com professores, 

coordenadores e alunos das duas últimas séries do ensino fundamental, jovens na faixa 

etária de 13 a 14 anos de idade”. Nessa mesma fonte explicitam-se alguns objetivos que 

merecem análise, tais como:  
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(...) levar conceitos fundamentais do agronegócio aos alunos e, através 
de visitas às empresas associadas, possibilitar a conexão entre teoria e 
prática, levando a realidade do setor e da região para a sala de aula, e 
vice-versa. Revelar assim a interdependência campo-cidade, a 
dimensão e a importância do setor para a economia, valorizar as 
atividades agroindustriais locais e com isso, a comunidade onde o 
aluno está inserido, e resgatar o orgulho de pertencer a esta região 
(ABAG/RP, 2014. Grifos nossos). 

 

O Programa ainda conta com a capacitação de professores e coordenadores, 

distribuição gratuita de materiais específicos destinados ao aluno e ao professor, 

concurso de desenhos e de redações que relatem, através da perspectiva construída pelo 

aluno sobre o agronegócio, a ideia de valor e importância do setor, ou mais, da 

dependência irrefutável da população ao setor.  

O Programa possui uma metodologia própria para o desenvolvimento de suas 

ações, que incluem palestras e realização de visitas às empresas que são associadas à 

ABAG e que, portanto, estejam vinculadas ao setor do agronegócio. Segundo exposto 

no site, “Somente após essa fase é que os professores desenvolvem o tema de forma 

interdisciplinar com seus alunos, ao longo do ano letivo. Os alunos também têm a 

oportunidade de ver de perto o agronegócio: roteiros especiais de visitas são oferecidos 

para todas as escolas”.  

 Apesar da segmentação em diferentes setores, responsáveis por diferentes 

ações, estes são muito ligados, visando garantir os interesses da Associação, o que se 

pode verificar observando os diferentes meios de divulgação da imagem positiva do 

agronegócio, utilizados pela ABAG. Além do Programa “Agronegócio na Escola”, a 

ABAG utiliza-se da mídia televisiva para difundir vídeos institucionais que circulam 

diariamente nas TVs dos moradores da região de Ribeirão Preto.  Ressaltamos um 

trecho intrigante, presente no site da ABAG/RP: 

 
(...) foi mostrado que o Agronegócio não se faz apenas com grandes 
propriedades rurais. As pequenas também são relevantes para o setor e 
desempenham importante papel na geração de emprego, renda e no 
abastecimento dos centros urbanos (...). Como estratégia para 
contribuir para eliminar os "pré-conceitos" ligados ao setor, nas novas 
peças publicitárias a palavra Agronegócio ganhou contornos 
diferentes: AgroTrabalho, AgroSaúde, AgroVida, AgroEnergia e 
AgroFuturo. A substituição do termo "negócio" por outros que 
permeiam o dia a dia das pessoas serviu para mostrar o quanto o 
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agronegócio está presente em suas vidas, sem que elas se deem conta 
disso. (ABAG/RP, 2014). 
 

 Lamosa (2013) ainda nos apresenta outros dados interessantes. Um deles diz 

respeito á ligação da ABAG com outros importantes veículos pedagógicos no país: o 

Programa de Estudos e Negócios do Sistema Agroindustrial (PENSA), localizado na 

Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP) e o 

Centro de Estudos do Agronegócio (GV Agro), na Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). 

Segundo o autor:  
 
A criação do Programa de Estudo e Negócios do Sistema 
Agroindustrial (PENSA) foi resultado da parceria entre um grupo de 
intelectuais (a maioria engenheiros agrônomos) formados na Esalq15, o 
Instituto Brasileiro do Agribusiness (IBA), presidido pelo próprio 
Roberto Rodrigues, a OCB e professores da Faculdade de Economia e 
Administração (FEA-USP). O PENSA possui um histórico de vinte 
anos de trabalhos no auge de sua capacidade de formulação, formação 
e divulgação de pesquisas científicas de interesse do agronegócio, em 
relação estreita com a ABAG, possuindo diretores em comum 
(LAMOSA, 2014, p. 130-131). 

 

Não podemos desconsiderar a associação destes importantes meios de formação 

intelectual do nosso país ao meio privado, nem tão pouco a relação estabelecida nessa 

cadeia de ligações, com respeito à difusão da valorização do agronegócio por meios 

pedagógicos. Lamosa (2014b) ainda destaca que:  
 
O programa se dedicou desde a origem tanto a programas regulares de 
ensino, quanto à formação continuada, com destaque para os cursos 
dirigidos às empresas associadas, incluindo várias associações e 
cooperativas organizadas na ABAG. [...] A atividade do PENSA não 
pode ser percebida apenas como uma mera instrumentalização de 
frações agrárias que passaram a ter assistência na inovação 
tecnológica. A produção dos intelectuais associados ao PENSA ou 
formado por este instituto foram responsáveis por organizar e 
uniformizar o discurso do agronegócio brasileiro. Isto foi fundamental 
para a conjuntura de criação da ABAG.  (Idem, p. 131-132). 

 
No contexto de uma sociedade baseada nos meios de produção capitalista, uma 

pauta se mostra importante retomarmos: contra qual imagem a ABAG está lutando, 

quando ressalta os grandes esforços para valorizar a imagem do agronegócio? A 

população das classes menos favorecidas e os estudantes das escolas públicas, que se 

encontram na faixa etária que a ABAG procura atingir com o seu programa 

                                                 
15 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.  
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“Agronegócio na escola” (13 e 14 anos), dispõem de outros meios educacionais 

incisivos que lhes permitam compreender outras possibilidades e as contradições que 

permeiam as discussões sobre o agronegócio?  

Sobre isso, Lamosa (2014b) nos elucida em sua tese, ressaltando, inclusive uma 

opinião de um morador e trabalhador da região: 

 
A mecanização das lavouras de Ribeirão Preto tem produzido um 
duplo efeito para a melhoria da imagem do “agronegócio” [...]. Em 
relação ao trabalho explorado nas lavouras de cana de açúcar e, 
ocupado, majoritariamente, por migrantes, a mecanização, segundo 
um taxista da região “acaba com o trabalho escravo e com as 
queimadas”. O trabalho escravo e as queimadas sempre foram os 
aspectos denunciados na região e explicitados, através dos resultados 
da pesquisa de opinião produzida a pedido do grupo de empresários 
ligados ao setor de cana e fundadores da ABAG-RP, em 2000. [...] 
estes eram os principais aspectos negativos que caracterizava a 
imagem do “agronegócio” na região. A partir da criação, então, da 
regional da ABAG, em 2001, todos os esforços desta organização 
foram no sentido de valorizar a imagem do setor, associando-o a 
outros aspectos, como a “modernização” e a “segurança alimentar”, já 
difundidos pela entidade nacional, mas, sobretudo, o 
“desenvolvimento sustentável” e a “responsabilidade social”. Foi a 
partir daí que surgiu a proposta de desenvolver nas escolas públicas da 
região de Ribeirão Preto um programa de Educação Ambiental20 sob 
o título Programa Educacional Agronegócio na Escola (LAMOSA, 
2014b, p. 142). 

 

É em decorrência dos tantos contextos e vieses em que se insere o braço 

pedagógico desta associação que uma investigação mais aprofundada torna-se 

pertinente.  

Por direcionarmos a análise do presente trabalho à compreensão dessa relação, 

optamos pela realização de uma entrevista com uma representante da ABAG/RP, 

diretamente associada à realização do Programa, bem como pelo estabelecimento de 

comunicação com as SMEs e os professores participantes. 

Inicialmente, questionamos a entrevistada sobre os objetivos que promoveram o 

surgimento do Programa “Agronegócio na Escola” e obtivemos a seguinte resposta: 

 

“A ABAG [RP] começou em 2001... Foi feita uma pesquisa de opinião... E ai o 
agronegócio era muito mal visto, né, entre aspas, e... E aí os empresários da região 
resolveram fazer a ABAG, que tem a missão dela, que é valorizar o ‘agro’, 
institucionalmente, a imagem, tal... E ai... não sei... Eu acredito que o programa foi... 
Ele começou junto com a ABAG em 2001. O projeto piloto do Programa começou lá 
com a COPLANA, foi uma coisa da Monica, a Valeria, o Roberto Cestário, Roberto 
Rodrigues... [...] E ai começou lá na COPLANA com uma escola lá de Jaboticabal... 
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[...] E aí ele foi acontecendo, então, ele já começou em 2001 já com esse negocio do 
concurso de redação, de levar o aluno na Agrishow... Aí ele tem essa metodologia... É 
uma metodologia própria, entendeu”. 
  

 Lamosa (2014b) evidencia, em sua tese, o papel importante desempenhado por 

uma das pessoas citadas pela entrevistada: 

 
A ABAG-RP já acumula a inserção de intelectuais no interior da 
sociedade política, através da indicação da Secretária Geral da ABAG-
RP, Mônika Bergamaschi, ex-aluna de Roberto Rodrigues, a secretária 
de agricultura do estado de São Paulo. Mônika ocupou, além do cargo 
mais importante na regional, diversos cargos de direção na ABAG 
nacional, começando pela direção do Instituto de Estudos do 
Agribusiness (1996-1999), do ARES e da própria ABAG, além de ter 
sido membro do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) (LAMOSA, 2014b, p.137). 

 
A partir da explanação inicial sobre a criação do Programa, questionamos a 

entrevistada sobre a metodologia utilizada, buscando compreender como o mesmo é 

desenvolvido nas escolas parceiras, e esta foi explicitada da seguinte maneira: 

 
“Aí, é... Então, entrega esse material... Tem o material... Aí eles [professores] vão ‘na’ 
palestra... E ao longo do ano eles vão trabalhando isso com os alunos... Eles já tiveram 
um começo com o aluno, com a redação... A redação é o nosso primeiro impacto com o 
aluno... Que que ele ‘tá’ pensando do ‘agro’... Sem ter o conhecimento ainda... Que que 
ele tem noção de agronegócio? Porque a redação tem que vir primeiro, também porque 
a Agrishow é no final de abril... Entendeu... Então a gente faz o concurso de redação... 
O dia que a gente divulga os vencedores é o dia da palestra... Então já foi a redação... 
É a primeira coisa que a gente faz... Aí os alunos vão na Agrishow... Nisso o professor 
teve a palestra, o aluno vai na Agrishow, o professor tem a visita agora,  e aí o 
professor já tá... Os professores chegam da visita com a cabeça assim né... De coisas 
pra falar com os alunos [...]. Depois de agosto os alunos que vão [às visitas]... Ai 
depois tem o tal do premio professor, que eles fazem o projeto, depois eles vão mandar 
a proposta... Eles já mandaram a proposta do que eles pretendem fazer... Aí depois, em 
outubro, eles mandam o relatório final, com o que foi feito... Esse ano vai ter a feira de 
conhecimento... Tem o concurso de desenho ‘pros’ alunos... Aí, acaba... Na primeira de 
novembro... Porque eles, depois, têm prova... A gente tem que fazer um calendário... A 
gente tem que meio que se adequar um pouco ao calendário deles... É complicado, o 
calendário deles.” 

  

Ainda relacionada à questão anterior, a representante da ABAG comentou qual 

era o papel do professor nessa metodologia (principalmente, com a utilização do 

material de apoio), explicitando que a própria Associação não se envolve no 

desenvolvimento do Programa, após a capacitação dos professores: 
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“É... Que é assim... Qual a ideia do Programa? Capacitar o professor... Ele é o... 
Transmissor da... Ele que transmite o... Conhecimento depois, lá ‘pros’ alunos... É o 
que te falei que a gente não tem um envolvimento dentro da sala de aula, como ele vai 
trabalhar... Então o professor tem essa palestra e aí ele recebe um material de apoio, 
que é uma cartilha e um vídeo, mas que também ‘tá’ sendo reformulado, então... Nem 
dá... Porque como já faz tempo, tudo... A gente ‘tá’ reformulando esse material... Que é 
uma cartilha com informações [...]”. 

 
De forma mais sintética e clara, o cronograma de atividades do Programa pode 

ser compreendido da seguinte forma: a proposta é aceita pelas escolas e os professores 

recebem, então, o material feito pela própria ABAG; os alunos já fazem as redações 

sobre o agronegócio com o objetivo de poderem participar do concurso, no qual a 

ABAG selecionará aqueles que serão premiados na Agrishow. Os professores, nesse 

mesmo dia da divulgação, participam da palestra de capacitação, tendo assim seu 

primeiro contato com as informações fornecidas pela ABAG, a fim de já poderem 

organizar a proposta de projeto que irão desenvolver na escola, nos próximos meses, 

juntamente com seus alunos. Ao estruturarem a proposta, os professores a enviam a para 

a representante da ABAG. Com tudo isso encaminhado, os alunos são levados à 

Agrishow (o que normalmente acontece no mês de abril), onde ocorre a primeira 

premiação.  No decorrer dos meses seguintes, os projetos são desenvolvidos, com a 

mediação dos professores e apoio no material fornecido pela ABAG, quando os alunos 

participam das visitas às empresas do setor e dos concursos de frases e de desenhos. 

Finalmente, há o envio do relatório final das atividades desenvolvidas (incluindo o 

projeto feito na escola), o que culminará na atribuição do “prêmio professor”, em 

novembro, relacionado à escolha dos melhores projetos desenvolvidos nas escolas. 

De forma geral, ainda que o projeto desenvolvido nas escolas ocorra durante 

alguns meses do ano letivo, se configuram como ações pontuais, extracurriculares. 

Saviani (2012) critica tais ações destacando-as como evidencias do processo aligeirado 

no ensino para as camadas populares, que não proporcionam momentos de reflexão dos 

estudantes e professores sobre os objetivos e metodologia de tais ações, 

descaracterizando a importância do processo formativo. Nesse sentido, percebemos que 

até mesmo o professor que deveria, devido sua formação, estar preparado para perceber 

o comprometimento resultante desse aligeiramento não o percebe. 

Assim, a respeito à metodologia utilizada, pudemos compreender como ocorre o 

desenvolvimento das atividades propostas pela ABAG/RP e quais são os seus objetivos, 

ou seja, como e para quê ocorre o concurso de redação do qual os alunos participam, 
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sendo esta a primeira atividade realizada pelos estudantes. Esta ocorre antes mesmo de 

se dar início à participação dos professores na capacitação fornecida pelo ex-diretor da 

ABAG/RP e outros profissionais, durante a palestra inicial. Pela própria fala da 

representante, ficou evidente que as redações se tornaram um “termômetro” para a 

ABAG perceber como está a concepção dos alunos sobre o agronegócio.  

A representante se refere à Agrishow - uma feira do agronegócio - como sendo 

uma das atividades-prêmio das quais os estudantes participam, antes de entenderem 

mais detalhadamente sobre o setor. Trata-se de um evento muito conhecido, que 

acontece na região de Ribeirão Preto, organizado pela ABAG e suas afiliadas. Por meio 

da participação nesta feira, os alunos se entretêm e estabelecem o primeiro contato 

direto com o agronegócio e suas atividades, seus maquinários e novidades tecnológicas. 

Embora este seja um evento aberto ao público, muitas vezes os alunos participantes do 

Programa em questão, oriundos dos municípios menores daquela região, nunca tiveram 

a oportunidade de comparecer, inclusive pelo fato de o evento acontecer em outra 

cidade (Ribeirão Preto).  

No trecho da entrevista, apresentado a seguir, os detalhes deste momento são 

explicitados, com destaque para a importância que é atribuída a esta premiação, em 

particular, como sendo um atrativo convite para a participação dos alunos no concurso 

de redação: 

 
“Então, o que nós fazemos na Agrishow... Vão 85 alunos que são as redações 
vencedoras... Dentre todas estas tem as cinco que se destacam... Que a gente vai dando 
nota e tem umas que ficam ‘melhor’... As cinco melhores a gente dá um premio lá na 
Agrishow, é surpresa, é na hora... ‘Que’ que a gente dá? Uma câmera digital e um 
livro... E eu sempre pego os do vestibular... [...] Então assim, dando um de vestibular, 
um outro mais atual, mas tem que dar... Chega em casa e “Olha, mãe, ganhei o Vidas 
Secas”... Peraí, lê, ‘tá’  lá, ‘tá’ na mão dele... Então a gente dá, a câmera com o livro... 
Porque é um concurso de redação, tem que estimular a leitura, mas dá a câmera, tem 
que dar... O concurso de frase de desenho, então tem primeiro lugar, segundo e 
terceiro... O primeiro a gente dá um, que foi nos últimos anos, um rádio, um 
microsystem, assim, com entrada de USB, não sei o que, dá pra encaixar o celular, um 
monte de coisa... Em segundo lugar, acho que foi um Ipod, pequeninho, da Apple... E 
em terceiro um vale compras da Centauro [...] É desse jeito... Você tem que estimular, 
você tem... Você tem, não adianta... E eles adoram... Eles adoram... Tem que dar 
eletrônico, não adianta... tem que dar um celular, uma câmera, um Ipod.” 

 
Acreditamos que o primeiro ponto que deva ser questionado – inclusive pelos 

professores participantes – seja a respeito de como é feita essa classificação das 
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“melhores” redações. São as que elogiam o agronegócio? Quem são os responsáveis que 

as analisam?  

Outro elemento que nos chamou a atenção foi sobre a premiação. Há uma ênfase 

da representante em premiar os alunos com aparelhos eletrônicos. Entendemos que esse 

posicionamento se caracteriza como o principal atrativo para o estudante participar do 

concurso, principalmente se considerarmos que muitos deles, das escolas da região, se 

encontram em situações econômicas precárias – como apontado pela professora Joana. 

No entanto, entendemos que esta é mais uma forma de mostrar ao aluno uma imagem 

favorável do setor, aludindo uma condição hipotética de condições de bem estar “para 

todos do agronegócio”: se aparelhos eletrônicos de última geração são oferecidos como 

prêmios é porque o agronegócio pode propiciar que todos que participam dele alcancem 

um patamar financeiro em que o consumo de tais produtos seja possível.  

A intenção de levar os alunos e os próprios professores, tanto à Agrishow quanto 

a outras visitas às empresas parceiras da ABAG/RP, está explicita no trecho da 

entrevista que é apresentado a seguir, no qual as transformações ocorridas no setor 

(devido à mecanização do plantio e da colheita da cana) são exploradas. Fica claro, na 

fala da representante da Associação, que tais modificações trouxeram insatisfações e 

dúvidas quanto aos reais benefícios trazidos ao trabalhador rural. No entanto, ao se 

depararem com este trabalhador em serviço – durante as visitas às usinas - outro ponto 

de vista sobre a questão é apresentado e, desta vez, favorável à imagem do agronegócio.  

Neste sentido, consideramos importantíssimo direcionarmos o nosso olhar para a 

maneira como o fator econômico se mostra preponderante para o professor que, sendo 

vítima da desvalorização financeira profissional, ao se deparar com a realidade dos 

trabalhadores do setor, compara o seu salário com o dos trabalhadores em questão e 

chega à conclusão de que seria melhor estar trabalhando ali do que desenvolver o seu 

trabalho nas escolas. Assim, em mais este momento, nova expressão da valorização do 

agronegócio é oferecida àqueles visitantes: 

 

“A ideia do Programa nasceu assim... Então é de valorizar, de mostrar [...] por isso que 
tem que ‘levar eles’... Então a gente leva, a gente mostra, por exemplo, o trabalhador 
rural... O legal de levar na usina é esse... Ah, porque o cara trabalhou não sei quantos 
anos com cana... [...] A cana, como mecanizou, tirou o emprego de todo mundo, ‘tá’ 
todo mundo desempregado... Aí a gente leva na usina... Olha, gente... Em primeiro 
lugar, quem quer trabalhar com cana? Você sabe que é aquilo? Ficar cortando e tal... 
Não é assim... As usinas investiram na profissionalização dos... Do pessoal... Eles fazem 
curso, tal... Aí os moços falam “eu trabalhei 7 anos... Aí eu fiz curso e hoje eu piloto a 
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máquina... Eu ganho por... Por rendimento, pelo quanto eu colhi no dia”... Aí a gente 
fala “Oh, a gente ‘tá’ aqui parado com eles, essa meia hora que a gente parou aqui com 
eles, eles tão perdendo dinheiro”... A gente fala... Chegaram a perguntar pra um cara 
na última visita “Quanto você ganha? Qual o seu salário?” Aí ele falou eu ganho tanto 
mais o que eu ganho [por rendimento]... Os professores ficaram assim... “eu vou vir 
aqui, então” os professores falaram... Aí você muda completamente o que eles 
pensavam a respeito dessas coisas, entendeu... Aí falam “as mulheres que estavam no 
corte as vezes elas não querem trabalhar nessa parte de operação”... Elas vão fazer 
corte e costura, elas fazem não sei o que... E elas vão se especializar e elas vão pra 
outra área”... E elas fazem, eles falaram, tem... “Mas a usina faz isso?” “Faz”, eles 
falaram... “a gente faz curso”. Aí a Valéria sempre pergunta “mas é todo mundo que 
faz curso?” Não, tem gente que não quer, tem gente que quer continuar cortando, ai vai 
procurar outra coisa... Mas quem quer, quem quer ficar aqui dentro, quem quer 
especializar faz e continua aqui dentro”... Então a gente mostra... não é só falar “Ah 
gente, o agronegócio é legal”... A gente mostra”. 

 
Para compreendermos como, a partir do posicionamento da própria ABAG/RP e 

por meio desta sua representante, o Programa chega às escolas, questionamos a 

entrevistada a este respeito e soubemos, pela mesma, que modificações ocorreram:  

 

“Ele começou a partir de 2009, com a Secretaria, até 2008 ele era com a Diretoria de 
Ensino... Porque... Eram com Diretorias... Então tinham várias diretorias, e essas 
diretorias agregavam cidades... Era uma coisa assim... Então em 2008 foi lá pra cima 
com número de alunos, tudo... Só que aí começou a ter resistência de tirar os 
professores de sala de aula, de conseguir transporte... Eu sei que começou ter um monte 
de impedimento... (...) Aí acho que sentou a Mônica e aí, vamos então... Acho que 
sentou com o pessoal daqui de Ribeirão, com a secretária [Municipal de Educação], 
sempre foi [a mesma secretária] eu acho, não sei... E aí falou, vamos tentar fazer... Ao 
invés de fazer via Diretoria a gente faz via Secretaria... Então Secretarias da Educação 
que tem 8º e 9º anos a gente vai fazendo esse contato... E aí começou com Ribeirão 
Preto... [...] Só em Ribeirão são 25 escolas... Sempre são as mesmas... E aí deu certo, 
no outro ano entrou mais, tal... E agora eu ‘tô’ com 36... Cidades”. 
 

Nesta fala evidencia-se como foram encontradas outras maneiras de o Programa 

abranger muitas escolas das cidades da região, alternando a parceira entre a ABAG e o 

setor público de educação, ou seja, das Diretorias de Ensino (DEs) para as Secretarias 

Municipais de Educação (SMEs), com isso obtendo maior facilidade para se inserir nas 

escolas, já que, como foi apontado, existem mais dificuldades de se obter alguns 

subsídios para as escolas estaduais. Tais dificuldades se apresentam, de forma geral, 

como mais uma fragilidade do sistema educacional, no nível estadual, em que o 

professor e o aluno se veem, muitas vezes, sem respaldo para a realização de atividades 

educacionais externas à instituição escolar, principalmente pela dificuldade de liberação 



158 
 

de transportes, de verbas para deslocamento (quando necessário), de tempo disponível 

para o professor, entre outros entraves.  

Com as mudanças apresentadas na fala da representante, questionamos sobre a 

adesão das escolas ao Programa, via Secretaria Municipal de Educação, buscando 

compreender se de alguma forma esse processo acarretava certa imposição por parte da 

SME às escolas. Percebemos que ainda que normalmente o contato seja feito pela 

ABAG/RP diretamente com a SME, diante de possíveis resistências ou impossibilidades 

apresentadas por algumas escolas, alternativas são consideradas, tais como, inclusive, 

um contato direto da ABAG/RP com os professores e diretores destas instituições: 

 
“Não... Porque se a escola... Normalmente quando a Secretaria entra, eles fazem uma 
reunião... Então, por exemplo, Sertãozinho... eles estavam meio assim de entrar de 
novo... O secretário, meio assim... Marcou uma reunião, colocou todos os professores, 
todos os diretores, aí a Patrícia [diretora da ABAG, até então] foi lá, falou... Não, não, 
não, então vamos, vamos, é assim... Então eu entro em contato com a Secretaria... Que 
nem o pessoal de Buritizal, por exemplo, ano passado... Não, não, eu achei legal, vou 
no encerramento ver como é... Ai baixou todo o pessoal de Buritizal pra ver o 
encerramento... Nossa, que legal, vamos entrar... Entrou. Ituverava, que entrou esse 
ano... Eu ‘tô’ tentando entrar com Ituverava desde que eu entrei aqui... São 10 escolas 
em Ituverava... Aí eu fui, fui... Ai entrou um cara super bom lá... Porque depende, assim, 
da Secretaria e da própria escola... Aí entrou um cara lá, bom na Secretaria lá... Ele 
falou “Não eu fui, eu conversei, é muito bom, a gente tem que ter, o pessoal adorou”... 
Pronto, entrou. Entendeu? [...] É mais ou menos assim, é só um contato... Um contato 
[com a] Secretaria e a Secretaria espalha... Aí no começo do ano eu mando, né... Olha, 
as escolas que tiverem 8º e 9º anos... Aí eles me mandam o número de alunos de 8º e 9º 
anos que vão participar... Até por causa do material e depois, no final,  eu tenho aquele 
número total de alunos que ‘tão’ participando... É assim... Lógico que tem escola, tem 
cidade que “Ah, esse ano a escola tal não vai participar”... Tudo bem, né... E aí tem 
também Secretarias que não tem 8º e 9º anos na rede municipal... O 8º e 9º são só na 
rede estadual... [...] E essas que não têm a gente fica, depois, pensando em alguma 
solução, depois...”.  

 

Consideramos que a atitude de colocar numa mesma reunião os professores, 

diretores, secretários juntamente com uma pessoa que possui um cargo de direção na 

ABAG pode se configurar como uma ação quiçá opressora, mas certamente de 

relevância para a ABAG, já que assim esta alcança o objetivo esperado, ou seja, a 

adesão de alguns representantes da instituição escolar que, até aquele momento, 

mostravam resistência em aderir ao Programa. No entanto, consideramos que essa ação 

intimida o professor, reduzindo-lhe as possibilidades de se posicionar contra e, portanto, 

cerceando-lhe a autonomia quanto ao seu trabalho docente. Como a proposta chega à 

escola e, segundo os relatos dos entrevistados (representante da ABAG, das SMEs e 
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professores), a participação – ou sua recusa – fica a critério dos professores, 

defendemos que tal decisão deveria ser tomada dentro da instituição escolar, já que esta, 

por meio do trabalho docente e do aprendizado dos estudantes, é que sofrerá as 

influencias (positivas ou negativas) do Programa. Acreditamos que a presença da 

diretora nessa “conversa informal” também não ocorre sem propósito, portanto, não 

deveria ser utilizada como mais uma forma de reforçar a inserção de uma figura de 

poder do setor do agronegócio na escola pública. 

Por se tratar de um Programa que possui – e oferece - um material didático e 

uma metodologia próprios, por alcançar grande adesão na região e lidar diretamente 

com os alunos, consideramos importante compreender como e por quem havia sido 

produzido o material em questão. Segundo a representante: 

 
“Então, essa primeira [cartilha] foi desenvolvida pela própria Monica... Aquela 
primeira... E uma pessoa ilustrou... Essa outra foi uma empresa... Uma empresa mesmo 
de comunicação que fez, com uma jornalista que fez... E aí deu um problema aí, com 
negocio de conceito, tal... Que a gente ‘tá’ vendo se resolve ‘pro’ ano que vem... Essa 
informação não chegou pras escolas, a gente que vai ver ‘pro’ ano que vem o que vai 
fazer...”. 
 
 Consideramos um descaso para com a educação, os professores e os alunos a 

distribuição de um material que, segundo a entrevistada, apresenta erros conceituais 

para ser utilizado na formação dos participantes do Programa. Ainda que 

desconsideremos a sua relevância educacional, este é um material utilizado pelas 

escolas que, além de trazer em si uma ideologia dominante do setor do agronegócio, traz 

consequências negativas ao professor, que nem sempre conhece suficientemente o 

assunto para poder discordar do conceito, o que se extrapola aos estudantes. 

Acreditamos que, no mínimo, a posição da ABAG em relação a esse erro específico 

deveria ter sido a de se reportar às escolas, assumindo e corrigindo os conceitos, 

retirando de circulação tal material.  

Nosso questionamento sobre o fato de o material não ter sido produzido por um 

profissional da área da Educação, nos possibilitou conhecer o posicionamento com 

respeito à importância – ou não – atribuída pela ABAG/RP a essa questão: 

 

“Não... O Roberto, né, que é... Professor, doutor, PhD. e tal... Ele que, desde o começo 
com a Monica fizeram essa, essa coisa [se referindo a todo o Programa]... E ele vem 
todo ano dar a palestra... Mas não tem... Foi, foi uma coisa que foi feita e que acabou 
dando certo... Porque é simples né, é um processo... Faz uma palestra, cada empresa 
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que a gente leva é uma visita diferente, com profissionais diferentes, né, pra mostrar 
pra eles... E eles mesmo, depois, levando os alunos, eles vão aprendendo mais né... 
Porque essa coisa de levar nas empresas e mostrar pros alunos eles vão aprendendo 
muito... É muito bom, né, é muito válido...”. 
 
 Consideramos que, devido ao fato do Programa adentrar as escolas contando 

com um material que é fornecido aos professores e alunos, a isenção de preocupação 

com respeito aos fundamentos pedagógicos - o que poderia ser parcialmente resolvido 

pela atuação de um profissional da área, na formulação e desenvolvimento das ações - 

se caracteriza como uma limitação e um problema. Talvez não seja visto dessa forma 

pela Associação, em função dos seus objetivos. Mas a partir do momento em que são 

desenvolvidos no espaço educativo escolar - já que o público alvo são os alunos em fase 

de formação – tais ações não podem e não devem ser compreendidas apenas como 

(in)formações técnicas, tão pouco como é evidenciado pela entrevistada como algo 

“simples, né, é um processo”. É preciso considerar que, uma vez adentrando a escola, 

tanto ações, quanto materiais devem contribuir para a formação intelectual e crítica dos 

estudantes, remetendo a educação aos seus condicionantes objetivos, ou seja, “à 

estrutura socioeconômica que determina a forma de manifestação do fenômeno 

educativo” (SAVIANI, 2012, p.5), não devendo, no entanto, apenas reproduzir tais 

determinantes. Essa concepção é válida para a educação na forma como a 

compreendemos e defendemos, ainda que saibamos que a mesma perspectiva não é 

defendida pela ABAG. 

A simples transmissão de conhecimento (quando não só de informação) 

desconfigura o caráter emancipatório da educação, como esta é por nós entendida e por 

tantos autores. Assim, diante desse apontamento, reiteramos que nada daquilo é feito 

sem propósito, até porque, como a ABAG/RP deixa bem claro desde a instalação do 

Programa (pelo menos em seus meios de divulgação, como o site), seu objetivo é 

divulgar o agronegócio. A questão que colocamos é que, aparentemente, em momento 

algum, quando um Programa dessa magnitude (no sentido de dimensão tempo-espacial 

alcançada) chega às Secretarias Municipais de Educação, há questionamentos sobre os 

seus fundamentos pedagógicos, teóricos e práticos, do que decorre a responsabilidade e 

obrigatoriedade do professor “dar conta” do desenvolvimento do mesmo.  

Percebemos, assim, que no Programa da ABAG/RP é contemplada apenas uma 

dimensão instrumental, neste caso, caracterizada pelo fato de que o aluno deve aprender 

a importância (segundo a visão da ABAG/RP) do agronegócio. Nosso questionamento 
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é: para quê? Para ser um futuro trabalhador do setor? Como apresentado em nossa 

análise da categoria A, esse é um dos alcances do Programa ao se inserir na escola. Para 

elucidar, destacamos um trecho retirado do próprio site da Associação que, ainda que 

aponte outras intenções do alcance do Programa, evidencia o aspecto profissionalizante 

“(...) oferecer oportunidades para que os alunos ampliem seus horizontes, enxerguem 

perspectivas, se orgulhem da região onde vivem; mostrar as diversas categorias 

profissionais envolvidas nas atividades do Agronegócio; (...)” (ABAG, 2014).  

Quando questionamos a representante da ABAG/RP sobre os motivos que 

sustentam o Programa há tantos anos, percebemos mais elementos que corroboram 

nosso questionamento sobre a futura mão de obra: 

  

“É, uai... Mostra que... São 13 anos da ABAG... As coisas... A visão melhorou, o pessoal 
hoje vê... Eu acho que é mais nesse sentido... E essa melhora que a gente observa nos 
próprios concursos né, assim... Dos professores, do entendimento, dos alunos 
conseguirem perceber... Que as vezes são alunos que vem dessas cidades super 
pequenas... [...] E envolta tem aquilo lá... Ai, mas, meu pai, vive aquela vida no 
campo... Ai, nunca”... “Não gente, o agro ´tá’ aí, se você estudar você pode ‘tá’ dentro 
do agro... Se você estudar, se você se capacitar... Olha, vai fazer engenharia química, 
vai fazer física, vai fazer... Olha, você ‘tá’ dentro...” O legal de levar na Embrapa 
instrumentação, que que é... A Embrapa Instrumentação é completamente diferente 
porque lá tem físico, químico, matemático, ‘tudo’ esse pessoal... E é um ‘agro’ 
diferente... Porque você pensa o agronegócio você pensa no agrônomo, no cara lá na 
terra... E não é... E o Roberto, acho que fala isso também... O número de profissões que 
‘tão’ envolvidas dentro do agronegócio... Entendeu? É isso pra mostrar pra eles... Isso 
aí é uma coisa muito importante que a gente fala muito... Das profissões, entendeu? É 
bem bacana”. 
 

 Aparentemente, portanto, a intenção do Programa se estenderia no sentido de 

estimular os estudantes a darem sequência aos seus estudos, mostrando-lhes que 

existem profissões outras, também importantes para o Agronegócio, que poderiam vir a 

ser desempenhadas por eles e que não precisam, necessariamente, se contentarem em 

ser um trabalhador rural, no plantio ou colheita da cana.  

Buscando compreender de forma mais clara a relação do Programa com esta 

expectativa de geração de futura mão de obra no setor do agronegócio, obtivemos a 

seguinte resposta: 

 
“É, só que... Uma coisa puxa a outra... Porque se ele entende... Aí ele fala “Ah, quero 
trabalhar lá”... Ele já vai ser uma pessoa que vai ver o agronegócio de uma outra 
maneira... E... Muitos alunos, muitos... “Tia, fui embora me vendo trabalhar aqui... Ah, 
vou trabalhar lá”... Desse jeito... Muitos alunos, muitos, nossa, na Agrishow... “Eu vou 
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ser um operador de máquina... Olha, eu me vi trabalhando nessa empresa”... Desse 
jeito... E é isso que a gente quer... Que eles tenham esse incentivo... “Não, olha, vou... 
Quero estudar... Quero trabalhar, eu quero trabalhar numa empresa”... Isso que a gente 
quer... Que eles vão, né... Porque eles “tão” lá dentro, foi o que te falei, eles tão lá 
dentro fechados... Dentro do mundinho, dentro da cidadezinha, dentro do mundinho 
deles... “Ah, que, que eu vou fazer?”... Ah, que nem o pessoal de Ribeirão Preto... “Ah, 
vou trabalhar no shopping... Vou trabalhar lá na loja no shopping”... Não, gente... Vai 
trabalhar, vai se especializar, vai, né... É isso que a gente quer...”. 
  

Na tentativa de conhecermos qual era o tipo de mão de obra que a representante 

considerava possível para o setor, questionamos sobre a atual situação brasileira, em que 

a formação e a especialização (ensino superior) têm sido bastante incentivadas, apesar 

das inúmeras possibilidades de que as expectativas criadas não sejam atingidas. Na 

verdade, buscávamos saber - e compreender - se a mão de obra visada pelo setor não se 

restringia, de fato, à formação de técnicos e operadores. Diante de tal questionamento, a 

entrevistada se posicionou, dizendo: 

 
“Ah, acho que tem... Tudo bem... Sempre... É uma coisa que a gente falou sexta feira na 
COPLANA... Tá em crise? Com certeza... A cana tá em crise desde... E nós ‘tamo’ aí... 
Ano após ano... Mas falta... Falta gente especializada... Eu vejo às vezes, em jornal... 
Setor do agro ‘tá’ contratando... Não tem [gente]... Vai lá pra você ver... [...] É...  
Sempre sai coisa aí... Procurem nos postos, não sei o que... Usina contratando... Por 
mais que tem umas [usinas] mandando embora, tem outras que ‘tão’ contratando... Não 
pensando só em usina... Pensando na área, sei lá, pensando... A Ouro Fino tá sempre 
contratando.. TI, RH, negócio de segurança do trabalho... Eu sempre vejo. [...] 
Tem bastante emprego sim... Eu Acredito que tem... Que dá pra todo mundo entrar [no 
setor do agronegócio]... E isso vai renovar também”. 
 

Destacamos, portanto, como é evidente o objetivo do Programa: a divulgação de 

uma imagem favorável e necessária do agronegócio. No entanto, questionamos se esse 

objetivo, ao ser materializado em um Programa educacional, está atrelado à busca de 

mais pessoas para fazerem parte do setor como futuros trabalhadores, a médio e longo 

prazo, nas mais variadas profissões como foi destacado pela representante da ABAG. 

Acreditamos que esse questionamento seja necessário, por parte dos professores, ainda 

que, como apresentamos nas entrevistas com estes realizadas, quando houve uma 

reflexão sobre isso, os mesmos se posicionaram favoráveis a esse alcance. Reiteramos, 

portanto, a necessidade de um posicionamento crítico quanto à compreensão de trabalho 

e, também, quanto às perspectivas assumidas pelos professores e estudantes que 

consideram essa inserção empregatícia no agronegócio positiva e vantajosa, alicerçada 
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na idealização de uma ascensão social – discurso liberal muito presente nas diferentes 

instancias sociais - muitas vezes irreal e doutrinário.  

Não obstante, acreditamos que o posicionamento crítico deva se pautar, 

inclusive, nos prejuízos ambientais resultantes desse setor, contribuindo para que o 

aluno compreenda (por outros meios de formação que não seja o Programa da ABAG) 

como já foram causados danos irreversíveis pelas práticas inerentes ao agronegócio (a 

tecnologia não os resolverá) e como o consumo de recursos naturais pelo setor, em 

escalas gigantescas, resultam em mais prejuízos ambientais do que o “comportamento 

errado” da população. Um exemplo que destaca essa contradição é o do consumo de 

água potável por diferentes setores da sociedade. Enquanto que apenas cerca de 5% é 

consumida pelo uso doméstico, “num nível mundial, a grande agricultura do 

agronegócio consome 70% da água, enquanto a indústria e mineração consomem 12% 

(...)” (MST, 2014). 

Ao considerarmos as evidentes contradições existentes no setor do agronegócio, 

com relação à preservação ambiental, quisemos conhecer os temas que eram abordados 

durante a capacitação (palestra) que a ABAG/RP oferece aos professores. A 

representante da Associação se posicionou da seguinte maneira: 

 

“[...] tanto que esses últimos anos o tema é Agronegócio e sustentabilidade... E o que a 
gente quer mostrar pra eles é o tripé... Que um não fica sem o outro... Então isso a 
gente foca, a gente manda até um texto pra eles explicando o que é a sustentabilidade, 
a sustentabilidade no agro, o tripé... E mostra... “Gente, sem o econômico... Que é... 
Por exemplo, sem o social você não tem o ambiental... E sem o ambiental você não tem 
o econômico... Tem a ver, não da pra, pra separar eles... E isso a gente fala muito [...] 
quando ‘vai na’ visita na Agrishow. [...] Você tem que ter isso, mas você tem que ter 
lucro também... Se você não pensar no lucro não vai pra frente... Só que se você não 
pensar no ambiental você não vai ter o lucro... Se você não pensar no social, como que 
você vai fazer o social sem o ambiental... Uma coisa tem a ver com a outra... é o 
socialmente justo, o ambientalmente correto e o economicamente viável, né... A gente 
fala tudo isso... Então, ele ‘tá’ bem ligado nas ações... E mostrar que se preocupa... Que 
o ‘agro’ [...] é moderno, que o ‘agro’ sabe dos problemas e tá... É bem nesse sentido, 
nunca é deixado de [...] ser falado”. 
  

 Até este momento não tivemos contato com o texto referido pela representante 

sobre o posicionamento da ABAG em relação à sustentabilidade, que é encaminhado às 

escolas. No entanto, em sua tese, Lamosa (2014b) aponta a visão de sustentabilidade e 

responsabilidade social difundida pela ABAG, alcançada através da formação, em 2008, 

do Instituto para o Agronegócio Responsável (ARES).  
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Por entendermos que o posicionamento da associação está pautado na 

valorização do agronegócio, incluindo nisso as vantagens tecnológicas do setor, e 

corroborando o posicionamento de Lamosa (2014b), concluímos que a concepção de 

sustentabilidade que chega ao aluno deva ser demasiadamente alicerçada na visão 

técnico-utilitarista da natureza para o “bem-estar” do homem (mais especificamente, de 

uma parcela social dominante). 

A representante da ABAG se posiciona quanto à relação existente - e necessária - 

entre as esferas econômica, social e ambiental o que, de certa forma já explicita sua 

compreensão sobre a questão ambiental voltada ao sentido de preservação. Há um 

esvaziamento de reflexão quanto ao que causa a degradação (inclusive pelo próprio 

setor do agronegócio), apenas apresentando a necessidade de ser reduzir alguns 

impactos ao meio ambiente, por meio de inovações tecnológicas que continuarão 

proporcionando, sem dúvida alguma, o crescimento econômico. Assim, mais uma vez, a 

preservação do ambiente natural (por nós aqui entendido somente como natureza e seus 

recursos naturais) é apresentada como algo fundamentalmente importante, mas com 

vistas à ascensão do mercado e ao lucro.  

 Layrargues (2006) discorre sobre esse efeito como sendo oriundo de uma das 

possíveis compreensões do ecologismo, resultando em esvaziamento político e 

sociológico: 

(...) embora se tenha preferido abafar a grande efervescência cultural 
que o ecologismo pôde ter trazido, empobrecendo o debate, para 
pragmaticamente se prosseguir criando novas mercadorias a partir da 
tecnologização da crise ambiental, e se prosseguir na farra do lucro na 
contínua conversão/reconversão da degradação/conservação ambiental 
(LAYRARGUES, 2006, p. 72). 
 

Na fala seguinte, sobre a mesma questão anterior, a representante explicita como 

associa as inovações tecnológicas à preservação ambiental, também ressaltando a noção 

e importância da sustentabilidade para o aumento da produção no setor: 

 
“É... Bem, bem falado... E a gente fala muito disso na Agrishow... Porque a Agrishow é 
a tecnologia, né... “Olha gente isso aqui é tecnologia... Olha essas máquinas que ‘tão’ 
aqui que vocês ‘tão’ vendo, esses pneus do trator, esses... Imagina um pneu desse 
tamanho, esse peso, compactando o solo... Os pneus hoje em dia, dos tratores, eles 
foram feitos pra compactar menos possível o solo...”. Aí mostra, os caras explicam... O 
negócio do porque, do pneu que é pra compactar menos... Fala do plantio direto, fala 
que fica a palhada lá porque conserva a umidade do solo, a matéria orgânica... E o 
pneu tem que andar, hoje em dia a cana é plantada ‘pro’ pneu andar no meio... Porque 
hoje em dia a distancia das linhas da cana é pro pneu passar, pra não estragar a 
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soqueira... Tudo isso é.... Isso tudo é sustentabilidade pra aumentar a produção e 
continuar a área...”. 
 

 Fica explícita em sua fala a relação que está estabelecida entre a sustentabilidade 

e o crescimento econômico, o que nos remete a alguns questionamentos importantes, 

considerando que muito provavelmente este também seja o posicionamento expresso 

durante a capacitação (palestra) oferecida aos professores. Questionamentos como, por 

exemplo: qual é o posicionamento assumido pela ABAG/RP, durante a capacitação que 

oferece aos professores, em relação à preservação ambiental? Será que, em algum 

momento, a isenção de lucros deixa de ser o fator primordial no processo de defesa do 

ambiente? Acreditamos ser esta um questionamento retórico, mas importante, pois 

como nos foi elucidado anteriormente por um dos professores entrevistados, a ABAG 

não se posiciona quanto aos danos ambientais causados pela expansão do agronegócio.  

Assim como foi apontado por Silva (2010), ao discorrer sobre este tema, 

observamos que a sustentabilidade era ali tratada de forma dual: a sustentabilidade 

econômica separada da sustentabilidade social, com dimensões fragmentadas do real e 

merecendo, ambas, um desdobramento maior para que pudéssemos melhor 

compreender o que as envolve. Aparentemente, a sustentabilidade socioambiental é 

vista pela Associação como sendo apenas decorrente dos investimentos feitos em 

tecnologias que “poupam” o trabalhador do agronegócio de algumas situações 

comprometedoras à sua saúde (como o corte manual e a queima da cana-de-açúcar) ou 

que facilitam o seu trabalho (como a colheita mecanizada). 

 A este respeito, Layrargues (2012) também se manifesta, afirmando: 

 
 (...) a grande falha da educação conservacionista (...) é o caráter 
profundamente tecnocrático, já que confia, mais do que em qualquer 
outro sujeito social, na solução apresentada pelo especialista técnico 
que apontará as tecnologias adequadas não nocivas ao ambiente. 
(LAYRARGUES, 2012, p. 3) 

 

Por se tratar de uma Associação que representa um dos setores que mais 

contribuem para o crescimento do PIB16 no país, entender realmente até onde se 

estendem seus interesses – por meio desse seu braço pedagógico (especialmente o 
                                                 
16 Para exemplificar o peso econômico que a ABAG representa no país, podemos destacar os dados 
existentes no próprio site da empresa (ABAG, 2008), ou seja, “cerca de 30% do PIB, 40% das 
exportações, mais de 60% do fluxo de caixa interno, 40% de toda a força de trabalho do país e 70% do 
consumo das famílias brasileiras” (LAMOSA; LOUREIRO, 2013, p. 5).  
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Programa) - possibilitaria reflexões mais críticas por parte de seus participantes, 

especialmente os professores. Vale lembrar que mesmo que a ABAG/RP se configure 

como uma associação sem fins lucrativos, também fornece suporte e mantêm filiadas 

empresas que visam, acima de tudo, a obtenção de lucro, e este pode ser alcançado de 

diferentes maneiras, inclusive por meio de parcerias, ações nomeadas de 

responsabilidade socioambiental, captação de mão de obra abundante, entre outras. 

Loureiro e Lamosa (2014) destacam uma das formas como isso ocorreu no meio 

empresarial e, especialmente, na ABAG: 
 
Para organizar a difusão da “responsabilidade social” e o 
“compromisso do agronegócio com a sustentabilidade”, termos 
retirados de seu próprio site, a ABAG criou, em 2008, o Instituto para 
o Agronegócio Responsável (ARES). Estes são “ideias-força” que 
ganharam espaço na política nacional e internacional pós anos 1990, 
com a difusão da proposta de “terceira Via17”, assumida no Brasil no 
governo Fernando Henrique Cardoso (...). A responsabilidade social e 
ecológica passou a fazer parte da estratégia política de diversas 
empresas, podendo afetar nos seguros de seus empreendimentos, na 
administração, em suas vendas e na relação com os consumidores. 
(LOUREIRO; LAMOSA, 2014, p. 542). 

 

Nesse sentido é que reiteramos a compreensão dos mesmos autores sobre o 

Programa “Agronegócio na Escola” da ABAG se configurar como um programa de 

Educação Ambiental, ainda que em momento algum este tenha sido descrito desta 

maneira. Isso porque consideramos tal afirmação coerente e pertinente por 

compreendermos a Educação Ambiental por uma perspectiva crítica, ou seja, ainda que 

a Educação Ambiental não esteja presente na fala da representante da ABAG e nos 

meios de divulgação do Programa, compreendemos que ao adentrar as escolas o seu 

objetivo - de difundir uma imagem favorável do agronegócio - traz consigo uma 

apreensão de conceitos (técnicos, científicos, sociais e ambientais) segundo uma 

ideologia dominante. Compreendemos o alcance do Programa na perpetuação de uma 

visão hegemônica referente a alguns elementos, tais como a ciência, a agricultura, a 

pecuária, o desenvolvimento social e a preservação ambiental, reduzindo-os ao conceito 

de “agronegócio”, como se a compreensão sobre eles fosse possível (e verdadeira) 

apenas pela ótica deste setor. Embasando-se em Loureiro (2012), nossa compreensão 

                                                 
17 A terminologia “Terceira Via” foi introduzida, inicialmente, por Anthony Giddens em sua obra 
“Terceira Via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia”.  
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corrobora o que Lamosa (2014b) descreve, ao analisar o discurso difundido pela 

ABAG, através das ações de seu braço pedagógico: 
 
A associação criou, ao longo de duas décadas, um braço pedagógico, 
responsável por formar os dirigentes de seus associados, difundir seus 
interesses e valorizar a imagem do agronegócio no país, defendido 
enquanto o meio mais moderno de desenvolvimento econômico no 
campo, superior, portanto, ao latifúndio e às práticas produtivas de 
camponeses e demais trabalhadores rurais, vistas como resquícios de 
um passado a ser superado. Do ponto de vista do ideário ambiental, 
este é um discurso com apelo junto a amplos setores sociais que 
reproduzem o senso comum ambientalista, uma vez que o sentido de 
moderno posto pelo agronegócio indica ideologicamente uma 
associação direta com a urgência de se promover um tipo de 
desenvolvimento sustentável [...] (LAMOSA, 2014b, p. 101). 

 

Percebemos, nesse sentido, uma tentativa – aparentemente bem sucedida - de 

imposição da ideia de que a forma de fazer ciência, agricultura e desenvolver a 

sociedade sob uma concepção ambientalmente correta só é possível pelas práticas do 

setor em questão, desprezando-se todas as maneiras alternativas de plantio de alimentos, 

geração de renda para a parcela mais pobre da população, bem como de projetos e ações 

a partir da EA crítica.  

 

3.3 O CENÁRIO PÚBLICO: limitações e contribuições 

Assim como já expusemos anteriormente, em alguns dos municípios que estão 

contemplados nesta pesquisa não realizamos as entrevistas diretamente com os 

secretários municipais de Educação, mas com pessoas – por exemplo, com os 

professores - que participavam ou já haviam participado do Programa “Agronegócio na 

Escola” ou com funcionários das SMEs, que aqui consideramos como representantes 

das Secretarias Municipais de Educação, já que estas pessoas nos foram indicadas pelos 

próprios secretários. Ainda assim, em Pradópolis não conseguimos realizar a entrevista 

com o secretário, tão pouco obtivemos uma indicação direta deste para que 

conversássemos com outra pessoa, pois nos foi solicitado que falássemos diretamente 

com os professores. No entanto, acreditamos que ainda assim informações relevantes 

poderiam ser obtidas através da SME.  

 Devido a essa situação, nas entrevistas realizadas com estes representantes – que 

também atuavam como docentes nas escolas, e que eram participantes do Programa - 

foram apresentadas questões que abrangiam, concomitantemente, tanto questionamentos 

especificamente direcionados ao professor quanto os que objetivavam conhecer o 



168 
 

posicionamento do secretário municipal de educação ou seu representante. Nos casos 

em que o secretário se dispôs a participar diretamente da pesquisa ou indicou um 

representante que não se enquadrava como docente participante no Programa da ABAG, 

as entrevistas foram realizadas separadamente, baseadas num roteiro de questões 

norteadoras estruturado anteriormente (APÊNDICE VI).  

  

Dumont 

Em Dumont - um dos municípios no qual pudemos contar com a presença de 

uma professora como representante da SME - percebemos que sua compreensão de 

Educação Ambiental e as ações voltadas a esta eram pontuais, compondo “projetos” 

específicos, de interesse voltado para as datas comemorativas e ou de conteúdos 

vinculados ao currículo. Para facilitar a apresentação das falas e o desenvolvimento de 

nossas análises, a representante de Dumont será apresentada como R1. 

Quando questionada sobre sua participação em outros projetos, programas ou 

capacitações para professores, que contemplassem a EA, a representante argumentou: 

 
“Nós já fizemos, já participamos. Que é aquele projeto da bacia do Rio Mogi, só que 
agora eles nem convidam mais a gente, nem sei se tem ainda. Eles ofereciam também 
material pra ser trabalhado na sala de aula. Então, no caso, iriam as coordenadoras, 
eu participei durante, acho que, dois ou três anos... Três anos, isso. E aí eu chegava e 
eu passava pra todos os professores trabalhar em em sala. Eles davam vídeos, cds, mas 
agora, não. (...) Agora outra coisa... O que a gente faz é na escola um projeto sobre 
meio ambiente... Nós que desenvolvemos. A gente faz uma reunião entre os professores, 
a gente discute o que cada professor vai trabalhar e que forma que vai trabalhar aquele 
tema... Isso a gente faz na escola. A gente faz o Projeto Água na semana da água”. 
 

 Assim, ficou claro que essa participação, quando acontecia, estava restrita aos 

coordenadores das escolas (geralmente chamados de “multiplicadores”), pois a estes 

cabia repassar, posteriormente, os materiais e informações aos demais professores da 

escola. No entanto, acreditamos que este processo apresenta sérias limitações, pois por 

se tratar de um simples repasse de informações pode não oportunizar ao professor o 

questionamento sobre o que chega até ele e sobre a forma como vai aplicá-lo em sala de 

aula. Sobre esse esvaziamento reflexivo, infelizmente ainda bastante comum nas 

práticas de Educação Ambiental, Layrargues (1999) comenta: 

 
A tônica do discurso educativo favorecendo a esfera da ação, em 
detrimento da reflexão, concentra esforços no caráter corretivo, em 
detrimento do preventivo. Decorre que, se o fluxo civilizacional da 
atualidade não é sustentabilista, a ação humana busca apenas 
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conformá-lo, ao invés de substituí-lo. Essa implicação ideológica 
presente nesta prática pedagógica é uma armadilha que o educador 
ambiental deve evitar a todo custo (LAYRARGUES, 1999, p.9).  
 

Quanto às atividades que são realizadas na escola, nos foi apresentado que o que 

era desenvolvido estava mesmo restrito aos projetos vinculados às datas comemorativas 

– como no caso do dia da água – e que, na realidade, eram de responsabilidade e 

iniciativa da coordenação da escola, não havendo neste sentido, necessariamente, 

incentivos por parte da Secretaria Municipal de Educação. Esse tipo de ação vinculada à 

Educação Ambiental se apresenta como aquelas expressas por Layrargues e Lima 

(2001) como exemplos da tendência conservacionista de Educação Ambiental, que 

assumem um caráter pedagógico de “atividade-fim”.  

Não obstante, pudemos perceber que ainda que as questões fossem direcionadas 

no sentido de desvendar a sua compreensão de Educação Ambiental e de conhecer suas 

ações relacionadas a este processo educativo, a representante se referia à problemática 

ambiental e à necessidade de compreendê-la no âmbito escolar, entendendo-as como 

sinônimos. 

Questionamos a professora, também, sobre a possível existência de outras 

parcerias estabelecidas entre as escolas e/ou a secretaria com outras instituições, visando 

à capacitação de alunos e professores para a Educação Ambiental e obtivemos como 

resposta: 

 
“Nós também trazemos [palestrantes], já aconteceu. Ano passado mesmo a gente 
trouxe... Pra falar sobre isso. Tanto é que foi... A gente já englobou o Projeto da ABAG, 
nós trouxemos palestras fora do que eles estipulam lá, é só pra enriquecer o 
conhecimento dos alunos e também dos professores, né... Nós trouxemos o 
representante da COPLANA... É, que é uma cooperativa que eles trabalham também 
com as escolas em relação ao descarte das embalagens de agrotóxicos... E demais 
produtos utilizados no campo... A gente trouxe um especialista na área também. Nós 
trouxemos especialistas da área da UNESP de Jaboticabal... Aí eles falaram sobre isso 
e sobre a geração de emprego no agronegócio”. 
  

Mais uma vez, ao explicitar sua compreensão sobre a Educação Ambiental, 

percebemos que esta concepção, em si, se diluía na problemática ambiental. Outro 

ponto a ser considerado, ainda com respeito a esta colocação e que nos chamou à 

atenção, foi que a representante da SME associava a palestra que, segundo ela, era sobre 

Educação Ambiental, com a geração de empregos no agronegócio. Ao relacionarmos 

essa constatação com o Programa “Agronegócio na Escola”, consideramos ser 
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importante repensarmos e questionarmos as intenções e objetivos do Programa no que 

se relaciona, também, ao mercado de trabalho, como foi explicitado anteriormente.  

Como já foi explicitado em outros momentos desse trabalho na fala da 

representante da SME, realmente existe a intenção de evidenciar o fato de que o setor de 

agronegócio oferece possibilidades de empregos diversos, ainda que não pudéssemos 

inferir sobre qual a compreensão e relevância de tal incentivo à formação dos alunos, na 

perspectiva da R1. Compreendemos, entretanto, que esta falta de reflexão ou 

questionamento possivelmente se deva ao fato de a realidade local estar diretamente 

associada, econômica e culturalmente, ao agronegócio e aos empregos que este setor 

oferece. Ainda assim, consideramos que uma reflexão crítica por parte da representante 

da SME - que também se enquadrada como educadora – seria muito importante para um 

repensar sobre as condições da sociedade local e sobre a relação desta com o meio 

ambiente, principalmente ao levarmos em conta que aqueles empregos gerados não 

possibilitam as mesmas condições econômicas e sociais a todos, tão pouco que este 

setor esteja isento de críticas quanto às ações de degradação ambiental. 

 Esta mesma entrevistada, quando questionada sobre a necessidade – ou não – de 

formação continuada em Educação Ambiental, se manifestou dizendo: 

 
“Ah, importante é, sempre bom a gente aprender mais né, ter mais complementação do 
que a gente já sabe. Agora se seria necessário... Ai, urgência! Eu acredito que não. 
Porque a gente, apesar de não estar tendo esses cursos sobre preservação ambiental, a 
gente estuda isso em horário de htpc. Tanto que é pra... Quando surge uma matéria 
importante sobre isso, a gente leva pro htpc, a gente lê, a gente discute. E também, 
através do desenvolvimento do projeto [da ABAG] a gente também tem que estudar, 
buscar sozinhos no caso, em livro, internet, né (...) O que ‘tá’ acontecendo? O que a 
mídia ‘tá’ divulgando? Vamos trabalhar isso... Se surge um problema ambiental sério 
que passou, vamos estudar no htpc pra depois também trabalhar com os alunos. (...) 
Mas seria muito bom se tivesse a capacitação, né... Porque é um tema visto 
mundialmente... Uma problemática mundial. É... é o único momento que a gente tem 
pra trabalhar [se referindo ao htpc].”  
 

 Mais uma vez, nesta fala há uma referência à Educação Ambiental como sendo 

sinônimo de preservação ambiental, apenas. Percebemos, ainda, como a Educação 

Ambiental, em sua compreensão, é tratada como um eixo paralelo ao currículo 

(AMARAL, 2001), focada na apresentação de notícias que se encontram em destaque 

na mídia. Tal fato, inclusive, contribuiu para que a representante da SME, como 

professora de geografia na escola, solicitasse àquela Secretaria que mais uma disciplina 

fosse incorporada a grade escolar, a de atualidades, na qual a professora trabalha temas 
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atuais, dentre eles “o tema ambiental” (fala da R1). Notamos que a dificuldade de se 

compreender a Educação Ambiental como educação está presente na fala da 

representante, quando a relaciona apenas com os projetos ou atividades 

extracurriculares, muitas vezes tomando por base as noticias presentes na mídia, para 

iniciar discussões sobre a problemática ambiental. Não foi evidenciada, em momento 

algum, a relação da problemática ambiental com a totalidade social e com a 

compreensão da Educação Ambiental como nuclear no ensino, restringindo-as apenas às 

questões ambientais em si, atreladas aos impactos ambientais atuais. Há um 

esvaziamento histórico na compreensão destes impactos, desvinculando esse embate das 

questões econômicas, políticas e sociais que possibilitassem um processo formativo 

coerente aos alunos em relação a crise socioambiental.  

O Programa “Agronegócio a Escola” também foi um dos pontos discutidos 

durante a entrevista, tanto com os professores como com os representantes das SMEs. 

No caso de Dumont, como R1 também era professora atuante na rede municipal e 

participante do Programa, suas respostas não podiam ser separadas, mas apontaremos, 

nesse momento, as que se direcionam a parceria da SME com a ABAG/RP, sobre 

algumas questões relacionadas ao Programa, que consideramos relevantes para 

compreender a parceria público-privado.  

O primeiro aspecto apontado pela R1 é sobre o motivo de se estabelecer a 

parceria: 

 
“A SME resolveu aceitar porque é a realidade dos alunos, né... Porque nós vivemos na 
região do agronegócio, e ele é fundamental pra vida de todos... E a maioria dos nossos 
alunos, os pais estão empregados justamente no agronegócio (...) os pais, né, 
trabalham... É, no agronegócio... Aqui na cidade a gente tem a cadeia produtiva de 
amendoim, a gente tem a cadeia produtiva de suínos, tem a linguiça de Dumont que é 
famosa, a gente tem a cadeia produtiva da cana de açúcar... (eu: sim) e as pessoas que 
moram aqui estão envolvidas nessas cadeias produtivas... Então, a gente observou que 
eles mesmo aprenderam muito... Porque eles mesmos iam falando da realidade deles, 
que eles vivenciam... Então foi assim, é... Muito produtivo... Eles aprenderam 
bastante”. 

 
Buscamos compreender melhor em qual(is) setor(es) da cadeia produtiva, citada 

por ela, os pais dos estudantes e moradores daquela cidade se encontravam: 

 
“Ah, em fábricas... Isso... Eles trabalham no campo, eles trabalham nas fábricas... Que 
nem aqui na cidade tem a fábrica de doce, derivado do amendoim, então muitos, acho 
que são 4 fábricas, e muitos trabalham... Pais, mães, tios trabalham nessas fabricas... E 
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tem até alunos que já estão com 15, 16 anos que também estão como aprendiz nessas 
fábricas... Como os açougues também, que tem vários açougues na cidade”. 
 

A R1 se reportou aos açougues, devido à fabricação de linguiças, relacionada ao 

cultivo de porcos na região. Na cidade também há o cultivo do amendoim, de extrema 

importância econômica à população. Percebemos que há uma aceitação dos postos 

empregatícios apresentados, sem qualquer reflexão sobre outras possibilidades de 

trabalho para os estudantes, futuros trabalhadores, especialmente em outros empregos 

que não fossem os apresentados. A falta de perspectivas para outros empregos colabora 

para a perpetuação da cadeia produtiva a qual ela se reportou; trata-se da aceitação do 

que está posto. Esse é um dos fortes argumentos para a manutenção do Programa 

“Agronegócio na Escola” na rede municipal, bem como um incentivador (quase que 

natural) da valorização do setor do agronegócio. No entanto, questionamos esse 

posicionamento, pois consideramos que a escola e a educação podem instrumentalizar 

os cidadãos para romper com a lógica que está imposta, sendo o espaço/meio  que pode 

possibilitar aos sujeito em formação compreender que é possível transformar a 

sociedade, tanto no âmbito econômico, quanto cultural, ambiental e social. 

Percebemos que muito mais do que considerar histórico e culturalmente a 

realidade da cidade – e de toda a região que nos colocamos a pesquisar – essa 

compreensão da R1 corrobora a ideia de manutenção da hegemonia (também construída 

historicamente) existente através da escola, colocando a educação como um mero 

reforçador do adestramento (BRUGGER, 2005) ou, nas palavras de Kemp e Wall (1990, 

p. 163 apud BRUGGER, 2005), “aprendemos a nos tornar subservientes de modo a nos 

encaixarmos confortavelmente em nosso futuro nicho social”. 

Questionamos se a R1 conseguiria elucidar pontos favoráveis e limitações do 

Programa, o que possibilitaria que avançássemos em algumas reflexões e compreensões 

sobre o Programa e sua relevância educacional na escola, e obtivemos: 

 
“Pontos positivos eu consigo enxergar vários, né... Em relação ao aprendizado, a troca 
de conhecimento, é... A vivenciar a matéria dada em aula... Incentivo aos alunos, né, 
também... Eles aprendem muito na prática... É o que eles fazem durante o projeto todo. 
Eles se sentem mais valorizados, que é a realidade deles, né... Parte disso também. 
Agora ponto negativo eu não consigo enxergar nenhum. A única coisa, assim, que 
acaba dificultando, é... Que o professor não tem só isso pra desenvolver em aula, né... 
Ele tem as matérias que ele tem que cumprir com o currículo... E isso acaba 
dificultando um pouco. Acho que é só esse que é negativo... Ah, e outra coisa que eu 
achei assim, tanto o ano passado quanto o ano retrasado, é assim, é a responsabilidade 
que eles [alunos], sem notar, eles tiveram pra eles irem a campo pesquisar. Porque os 
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dados que, é que foram fornecidos ‘pro’ projeto foram eles que buscaram. Através de 
entrevistas com os vizinhos, com os pais, com agricultores da cidade... Então isso foi 
muito bom, eles se tornaram mais responsáveis... Porque o professor não trouxe pronto 
pra eles (...). Então, eles amadureceram bastante. Hoje, os alunos que participaram o 
ano passado do oitavo ano, a gente voltando com o projeto, eles já sabiam tudo, 
lembraram... Então a gente ‘tá’ vendo que as redações esse ano ficaram melhores, os 
desenhos também, as frases”. 

 

Em uma das falas seguintes da R1, pudemos perceber que existe um diálogo 

entre os professores e a representante da ABAG/RP, seja através da SME ou não. Esse 

diálogo funciona como um “tira-dúvidas” durante o desenvolvimento do Programa na 

escola, já que fora a capacitação inicial não há um vínculo direto da ABAG/RP (através 

de algum representante que auxilie nas questões pedagógicas para a realização do 

Programa) e os professores no decorrer do ano: 

 

“A [representante da ABAG/RP] é que é a organizadora né, é com ela que a gente tem 
sempre contato. Então, muitas vezes a gente acaba ligando pra ela, pra trocar ideias, 
perguntar se pode, se não pode. Quando a gente enviou o projeto pra ela, ela retornou 
pra gente perguntando sobre o que a gente tinha escrito, depois ela falou também que a 
gente poderia ter chamado eles, porque nos fizemos, pra finalizar o projeto, uma... Um 
momento na escola, um momento agronegócio na escola, nós convidamos toda a 
comunidade pra participar. Aí depois ela ligou, ela leu o projeto final e perguntou 
porque a gente não chamou eles pra virem aqui, pra participar (...)”. 
  

Jaboticabal 

Passemos agora para a análise da entrevista com uma representante da Secretaria 

Municipal de Educação do município de Jaboticabal. Esta entrevista também contou 

com a presença do secretário, ainda que este não tenha respondido a quaisquer das 

questões que lhes foram apresentadas por nós. Todas as respostas ficaram a cargo da 

representante da SME, a qual chamaremos de R2. Por meio de suas falas, pudemos 

conhecer as ações que abrangem a Educação Ambiental e que vinham sendo realizadas 

juntas às escolas no município, segundo a perspectiva da Secretaria Municipal de 

Educação e dos envolvidos nesta: 

 
“A Secretaria da Educação, além da ABAG, tem uma parceria com o CEA, que é o 
Centro de Educação Ambiental aqui do município, tá? Então eles já têm já uma 
programação, um circuito de palestras, de atividades dentro das unidades... Então eles 
trabalham resíduos sólidos e líquidos, eles trabalham a preservação, eles trabalham a 
água, a economia da água, fazem uma parceira como SAEJ que é o serviço de água e 
esgoto... Então assim existe um trabalho muito grande na questão ambiental junto com 
o CEA, tá... Eles fazem o programa também de, é... Fazem pás (...) Então varias 
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atividades que vai pra dentro das escolas, tá... Então eles confeccionam as pás, eles vão 
pra escolas, eles passam essas pás pra serem usadas dentro das unidades, aí... O 
circuito de palestras... Existe um calendário anual que a gente faz com o CEA pra que 
eles passem em todas as escolas... Cada palestra tem um nível, isso mais de 1º ao 5º que 
é o foca da Secretária...”. 
 

 Há uma programação da Secretaria, concomitantemente com outros órgãos do 

município. Pelo que foi apresentando, as ações são estabelecidas pelo CEA e são 

levadas às escolas como atividades extracurriculares, organizadas e executadas pelos 

membros daquele Centro, sem que haja o envolvimento dos professores no 

planejamento das mesmas. Isto não é desejável, pois restringe a possibilidade de os 

professores desenvolverem atividades interdisciplinares que contemplem, inclusive, o 

conteúdo dos materiais didáticos. Os professores participam, segundo ela, apenas no 

monitoramento das atividades e dos alunos, quando estas são levadas às escolas: 

 
“As pessoas que vem do CEA e do serviço de água, eles trabalham diretamente com os 
alunos, com o monitoramento da escola, dos professores, que acompanham todo o 
processo... Mas as palestras, as atividades são diretamente, eles trazem a exposição pra 
dentro das escolas... Eles fazem todo o monitoramento da exposição junto as 
crianças...” 
  

 A representante fez menção a outro projeto desenvolvido no município, 

denominado Campo Limpo, como uma parceria entre a Secretaria e a COPLANA, uma 

Cooperativa Agroindustrial: 

 
“E outro programa muito, é... Significativo que a gente tem é o Campo Limpo... O 
Campo Limpo é uma parceria com a COPLANA, né... A COPLANA, em Guariba... Eles 
fazem um Programa mais ou menos parecido com o do ABAG, só que o foco deles são 
de 4º e 5º ano... Então assim, eles fazem um trabalho... Primeiro eles entregam um 
material, esse material é trabalhado no primeiro semestre com... A professora trabalha 
com os alunos... Em agosto eles participam de um concurso de desenho e redação... 
Então esse concurso tá acontecendo agora, nesse momento, tá... A gente já entregou as 
redações e os desenhos, e depois tem a premiação como na ABAG... E essa semana tá 
acontecendo uma feira do Campo Limpo aqui em Jaboticabal... Até se você quisesse... 
Dar uma olhada... Tá sendo no Cora Coralina... As nossas crianças estão indo, a visita 
é monitorada, eles fazem um circuito na exposição, tem atividades... Aí depois eles 
fazem até um lanche lá com eles... É um trabalho assim... Eles ficam a manhã toda lá... 
A gente ‘tá’ levando cerca de 2 mil alunos da rede para participar das atividades...” 
 

A COPLANA foi fundada em 1963 com a intenção de unir os agricultores em 

busca de crescimento no setor da cana-de-açúcar. A partir de 1985 estabeleceu seu 

Estatuto Social, o que aumentou sua abrangência, unindo agora todos os tipos de 
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produção agropecuária. Segundo o site oficial da COPLANA, “Os princípios 

cooperativistas sempre foram levados à prática diária na COPLANA. O exemplo que 

veio de Antônio José Rodrigues Filho, pai do ex-ministro da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, Roberto Rodrigues, prevalecem até hoje. Roberto Rodrigues também 

presidiu a Cooperativa, entre os anos de 1973 e 1979” (COPLANA, 2014). Esse trecho 

evidencia que as ideias que estruturaram a cooperativa, desde sua origem, estão 

atreladas ao próprio fundador da ABAG, nos dando indícios das concepções existentes 

nas atividades realizadas nas escolas.  

 No perfil dessa cooperativa está presente a “Responsabilidade Socioambiental”, 

que inclui o Dia Nacional do Campo Limpo. No próprio site podemos encontrar 

algumas informações sobre o projeto, caracterizado como “um programa de 

conscientização ambiental (...) [organizada pelo] Instituto Nacional de Embalagens 

Vazias (Inpev) junto às Centrais de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos” 

(COPLANA, 2014). 

Algumas atividades realizadas no Dia do Campo Limpo são descritas no site: 

 
(...) atividades voltadas para a educação ambiental com a participação 
de estudantes de educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio, de escolas públicas e privadas da região. (...) Os estudantes 
recebem materiais informativos e visitam estandes com maquetes e 
demonstrações práticas. No estande da Cooperativa, recebem 
informações sobre coleta seletiva, conhecem materiais já reciclados 
com origem nas embalagens de defensivos e conhecem uma maquete 
natural de Área de Proteção Permanente, que ensina a recuperação 
dessas áreas. Também será possível ver o uso de agrotóxicos num 
sistema de 15 ou 20 anos atrás e como é atualmente, com o uso de 
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). São utilizados água e 
bonecos em tamanho real para a simulação. A Coordenadoria 
de Assistência Técnica  Integral (Secretaria de Agricultura do Estado) 
terá um simulador de erosão e modelos de fossa séptica que, no 
campo, evitam a contaminação do lençol freático. O Corpo de 
Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental irão expor  equipamentos e 
falar sobre as normas para a caça e pesca e apreensões. Em um 
trabalho com bichos empalhados, haverá uma dinâmica para a 
percepção dos alunos quanto à necessidade de preservação, antes e 
depois da apresentação de imagens. Haverá ainda distribuição de 
mudas nativas da mata atlântica e árvores frutíferas (COPLANA, 
2014, grifos nossos).  

 

 Neste trecho está evidente a concepção de Educação Ambiental compartilhada 

pela COPLANA - que é a que chega até às escolas por meio da parceria com a própria 

Secretaria Municipal de Educação - relacionada a uma perspectiva conservacionista e 

baseada em atitudes-fim e na conscientização de seus participantes com respeito à 
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necessidade de preservação ambiental. Pauta-se, ainda, no contato com animais 

empalhados, considerando-o como atividade que busca a sensibilização ecológica.  

 O que nos chamou mais à atenção foi o tema reciclagem. A ideia dessas ações 

era apenas demonstrar aos participantes a possibilidade de se confeccionar utensílios a 

partir de materiais que teriam sido simplesmente descartados, ou seja, a partir de antigas 

embalagens de agrotóxicos usados nas áreas de cultivo no estado de São Paulo, 

provavelmente naquelas localizadas nas proximidades daquela região. Não há 

problematização alguma, justamente, sobre a utilização de agrotóxicos e seus efeitos 

nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, o que inclui, notoriamente, os animais 

(aos quais se reportam, através dos espécimes empalhados, para buscarem a 

sensibilização dos participantes quanto à preservação da fauna) e vegetais (inclusive os 

que servem de alimento aos participantes). Podemos ir além.  

Analisando tais colocações percebemos que ao invés de problematizarem o uso 

destes produtos sintéticos altamente nocivos, os propositores e executores do programa 

se limitam – de acordo com o site - a discutir sobre as mudanças ocorridas atualmente 

no sistema de utilização de agrotóxicos, com relação aos anos anteriores, ou seja, 

mostrando um sistema de compensação que creem ser satisfatório, pelo fato de ser 

obrigatória a utilização de EPI´s que, na opinião dos mesmos, já contemplam as 

mudanças necessárias ao sistema considerado18.  

 Vale retomarmos o que Lamosa (2014b) evidencia sobre o inicio das 

formulações das cooperativas: 

 
As cooperativas reuniam, sobretudo, associações de grandes 
proprietários, havendo também a participação de pequenos 
proprietários, bancos e indústrias. As cooperativas funcionam com 
regras definidas como democráticas, em assembleias de associados, 
com voto e voz para todos os investidores. Assim os grandes 
proprietários passam a atuar nos espaços de formulação das políticas 
públicas, em ministérios, secretarias ou conselhos, como 
representantes da sociedade civil, defensores dos interesses sociais e 
não voltados para o lucro de seus investimentos (LAMOSA, 2014b, p. 
100).  

 

                                                 
18 Destacamos que o uso de EPI´s é de extrema importância e relevância em atividades no campo, de 
forma ampla, assim como em outros setores (industrial, por exemplo), devido à proteção física dos 
funcionários. No entanto, torna-se incoerente colocar os EPI´s na pauta da preservação ambiental e da 
Educação Ambiental (na perspectiva restritiva que permeia as ações do projeto) como algo significante no 
“atual sistema” de utilização de agrotóxicos nas plantações. 
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Não pretendemos adentrar demasiadamente na análise das intenções e 

concepções da COPLANA, principalmente no que diz respeito à Educação Ambiental, 

mas hás outros pontos importantes para a nossa análise. O primeiro – diretamente 

relacionado com o segundo - diz respeito a um dos fundadores e presidentes da 

cooperativa que trouxe a “sua marca”. Trata-se do caso específico de Roberto 

Rodrigues, que nos chamou à atenção pelo fato deste ser, também, presidente da ABAG, 

além de antigo ministro, como já foi comentado anteriormente. Também vale ressaltar 

que o mesmo foi um dos elaboradores do Programa “Agronegócio na Escola” e 

continua sendo uma das figuras importantes pela sua participação na palestra de 

capacitação dos professores. Isto nos reporta ao segundo ponto que pretendemos 

adentrar. Segundo a representante da SME, o projeto “Campo Limpo” é muito parecido 

como Programa “Agronegócio na Escola” e isso não é aparentemente sem propósito, 

considerando que ambas as instituições (COPLANA e ABAG) contaram com a presença 

do mesmo idealizador ou “mentor” das ações propostas e realizadas.  

 Reportando-nos novamente às falas da representante da SME, percebemos outra 

atividade que é realizada no âmbito de sua perspectiva de Educação Ambiental, agora 

direcionada aos professores e incluindo-se na formação continuada dos mesmos: 

 
“A gente tem também o fórum de educação que acontece todo ano, esse fórum acontece 
em julho, na volta do recesso escolas... A gente procura sempre contemplar uma 
palestra em Educação Ambiental... Esse ano a gente não conseguiu, mas todos os anos 
a gente coloca... Mas nos já estamos ‘se’ organizando com o CEA pra fazer uma 
palestra de Educação Ambiental agora, nesse semestre... Então eles já estão atrás do  
palestrante, já tão fazendo toda essa parceira com a gente pra ter, mesmo porque o 
município tem o selo... Verde-Azul, então a gente cumpre todas aquelas metas que tão 
no selo...”. 
 

 Nesta colocação não está explicito o que costuma ser tratado nas palestras 

realizadas durante o Fórum, o evento que foi citado, tão pouco se há e qual seria a 

compreensão e perspectiva teórico/metodológica de Educação Ambiental do CEA. No 

entanto, pudemos perceber que a inclusão de uma palestra/atividade de Educação 

Ambiental - tanto no evento quanto após o mesmo, como foi o caso deste ano - está 

vinculada ao fato do município ter – e querer manter - o selo de Município Verde-

Azul19. Ainda que os critérios dessa certificação mereçam uma atenção especial, este 

                                                 
19 Segundo o site do Sistema Ambiental Paulista do Governo do Estado de São Paulo, “o Município 
VerdeAzul tem como principal proposta descentralizar a agenda ambiental paulista, considerando que a 
base da sociedade está nos municípios. O objetivo do Programa é descentralizar a política ambiental, 
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não é o objetivo do presente estudo, ou seja, poderia ser contemplado em outro 

momento ou em outro projeto. No entanto, vale destacar que a conquista e manutenção 

deste selo só são garantidas mediante o cumprimento de dez metas ou diretivas - que 

conferem diferentes pontuações - por parte do município, sendo uma delas a Educação 

Ambiental.  Segundo a proposta do Município Ver-Azul, o município deve possuir um 

Programa de Educação Ambiental.  

 Para finalizar, consideramos importante destacar a relação estabelecida pela 

representante da SME entre o Programa “Agronegócio na Escola” e a Educação 

Ambiental: 

 

“Eu acho que assim, o programa contempla ali, a Educação Ambiental, o agronegócio, 
então eu acho que ‘pros’ alunos acrescenta muita coisa, tá... ”. 
  

O fato de a entrevistada se reportar ao programa “Agronegócio na Escola” como 

sendo um Programa que adentra a Educação Ambiental não deve passar despercebido, 

já que em momento algum foi explicitado pela ABAG e sua representante que este 

tenha objetivos voltados para a Educação Ambiental. Muito pelo contrario, como foi 

explicitado nos trechos da entrevista realizada com a representante da ABAG, a 

intenção do Programa é a valorização do agronegócio, não tendo sido mencionada a 

Educação Ambiental. Ao pensarmos tal compreensão como sendo a de um representante 

da SME, percebemos que as atividades e parcerias no âmbito da Educação Ambiental 

que chegam para os professores e alunos nas escolas se enquadram numa perspectiva de 

EA pragmática e fragmentada, o que representa uma dificuldade para a inserção de uma 

compreensão diferente deste processo educativo na escola e, consequentemente, do 

desenvolvimento de uma Educação Ambiental crítica. 

Voltemos então nossa atenção para as colocações feitas pela representante da 

SME sobre o Programa “Agronegócio na Escola”. Segundo ela: 

 
“Com a ABAG a gente já trabalha há bastante tempo, só que com os alunos de nono 
ano né... Que a gente tem esse trabalho... Em duas escolas nossas... Uma é uma escola 
muito grande, a gente tem cerca de mil alunos nessa escola, mas de nono ano a gente 
tem em torno de quatro salas... E tem uma num distrito de Jaboticabal que a gente 
conta com uma sala de nono ano... Então eles fazem todo o processo, eles participam 
                                                                                                                                               
ganhando eficiência na gestão ambiental e valorizando a base da sociedade. O certificado (...) garante à 
administração municipal a prioridade na captação de recursos junto ao Governo do Estado, por meio do 
Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP)” (AMBIENTE, 2013). 
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do concurso de redação, eles participam na visita na feira em Ribeirão, eles fazem a 
visitação em empresas... Agora mesmo eles convidaram a gente pra visitação nas 
empresas, então a gente ‘tá’ organizando essa visita... O inicio das atividades parte da 
ABAG... A ABAG manda pra gente... O convite pra participar, a gente faz um termo de 
parceria, né... Anual... Aí a partir desse termo a ABAG manda pra gente, e a gente 
repassa pras escolas... Então assim, a ligação da ABAG já vai direto com as escolas, 
ela liga pra gente assim... A gente fica assim, intermediando as ações... A gente 
acompanha tudo que está acontecendo, mas, assim... Efetivamente quem faz, quem 
participa são as escolas”. 
  

Nessa fala a entrevistada nos apresenta um parâmetro geral de como é feita a 

parceria entre a ABAG/RP e a SME e quais as atividades que são desenvolvidas pelos 

estudantes, corroborando as colocações feitas pela representante da ABAG/RP. Quando 

a R2 comenta que o contato da ABAG é feito diretamente com as escolas, está 

explicitando que a SME apenas participa da formalização da parceria e que, quanto às 

atividades, estas são desenvolvidas diretamente no ambiente escolar. 

Buscando maiores explicações, com relação ao envolvimento da SME com os 

professores para a realização do Programa, o que na nossa concepção deveria incluir um 

retorno do professor sobre todo o desenvolvimento do mesmo, para que assim pudesse 

relatar os pontos que julgasse favoráveis (ou não) e, consequentemente, sobre como isso 

chegaria – caso viesse a ocorrer – até à ABAG, obtivemos: 

 
“Não, eles [os professores] passam tudo pra gente... E assim, a ABAG também é muito 
receptiva nessa questão... Então terminou o trabalho, eles querem um relato do 
professor, como foi, o que eles acharam... Mesmo os aspectos, ali, positivos, negativos... 
Assim depois de todo o trabalho realizado ainda tem esse feedback de tudo que foi feito 
durante todo o ano...”. 

 

Esse feedback é de extrema importância para o professor e para os alunos 

participantes, principalmente se considerarmos que na formulação do Programa o 

professor não possui voz ativa, atuando apenas como um reprodutor da proposta. Ainda 

que não saibamos o alcance efetivo desse retorno, não podemos desconsiderar que isso 

deva acontecer para que se busque um aprimoramento pedagógico, o que possibilitaria, 

inclusive, um posicionamento mais crítico dos professores quanto a aceitar ou não o 

Programa. 

Questionamos, então, se a R2 poderia apontar limitações ou possibilidades em 

relação ao Programa, considerando que a SME atua apenas como mediadora na parceria 

e tem, como objetivo principal, auxiliar e contribuir com melhorias na educação do 

município. Ela discorreu: 
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“Eu vejo mais o aspecto positivo do programa... Eu acho que assim, o programa 
contempla ali, a Educação Ambiental, o agronegócio, então eu acho que ‘pros’ alunos 
acrescenta muita coisa, tá... Pelo o que a gente acompanha todos esses anos, eu acho 
que a gente não tem... alguma coisa que... Uma crítica, alguma coisa que ‘devia’ 
melhorar... E pelo contrario, os nossos diretores perguntam se não poderia estender 
pros alunos de sétimo, oitavo ano... Porque eles falam que eles querem participam e 
eles acham que na oitava série o tempo acaba sendo curto, porque eles trabalham só 
um ano ali, né... Então eles falam que devia estender o projeto pra gente trabalhar um 
tempo maior com esses alunos... E os professores também, a gente não tem problema 
nenhum... Eles se empenham muito no trabalho, quando a gente fala na adesão da 
ABAG, eles já se disponibilizam... Porque eles sabem de todo o cronograma, como que 
é feito... Pra nossa formação é interessante, as palestras são interessantes... Anos atrás 
eu participei como docente, né...”. 
 

 Podemos perceber que, assim como ocorrido com outros representantes das 

Secretarias Municipais de Educação e de professores participantes do Programa, houve 

o destaque dos pontos positivos, sem quaisquer questionamentos sobre eventuais 

modificações que pudessem trazer melhoria, por exemplo, com relação aos fundamentos 

pedagógicos do Programa – ou mesmo sobre a existência (ou não) de tais fundamentos.

 Vale apontarmos que um dos pontos favoráveis para a aceitação do Programa 

pelos professores se deve a existência de um cronograma de atividades, possibilitando 

que os mesmo se organizem previamente. No entanto, a R2 destaca outro fator, 

relacionado à certificação: 

 
“Os professores participam de uma formação... Eles já tiveram dois ou três encontros 
esse ano, com certificação... Então assim, é um atrativo grande pros professores, não só 
‘pros’ alunos...”. 

 

No entanto, as certificações obtidas por meio da participação na capacitação não 

têm validade direta naquele município, por não atingir o mínimo considerado válido 

pela SME, como é explicitado: 

 
“Na realidade, no município aqui de Jaboticabal, tem uma... Na lei nossa de pontuação 
por títulos, existe um mínimo de horas, né... Então quando o certificado tem menos de 
30h, ele não tem validade ‘pro’ município, tá... Então ele tem certificação da ABAG e 
essa certificação se vier vários certificados a gente não consegue entrar na 
pontuação... Mas eles, assim, em outras... Em apresentação de currículo, eles têm toda 
a certificação... Pra somar no currículo deles, né...”. 
  

 Esse poderia ser um entrave para a participação dos professores, mas não é. 

Como apontado em falas anteriores, há uma aceitação muito grande da palestra 
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oferecida pela ABAG, na capacitação, por parte dos professores. Acreditamos que isso 

se deve, primeiramente, pela visibilidade que o Programa tem na região, isto é, por já 

estar presente no município desde o inicio da proposta, quando do projeto-piloto. Isso 

favorece a continuidade de sua inserção nas escolas, pois mesmo com o passar dos anos 

e diante da possibilidade de haver a renovação dos professores na rede municipal, a 

participação no Programa continua a ocorrer por já “ser comum” no município, sem que 

haja questionamentos por parte dos professores, uma vez que o status “comum” vem 

associado a algo bom e que funciona bem. 

No que se relaciona à manutenção da parceria por parte da SME, percebemos 

que esta se mantém porque não existe resistência nas escolas para participar do 

Programa “Agronegócio na Escola”, o que é compreensível, não só por se tratar de um 

Programa bem organizado quanto às datas e que proporciona atividades extraclasses 

(através das visitas as empresas e eventos da região), mas por oferecer premiação aos 

estudantes e professores (além, da certificação, para estes últimos). Questionamos, no 

entanto, o fato da própria SME considerar que o Programa da ABAG é um programa de 

Educação Ambiental, já que não é divulgado com essa prioridade pela associação e, 

principalmente, por existirem outros projetos desenvolvidos, explicitamente divulgados 

como sendo ações de Educação Ambiental (como o já citado em parceria com a 

COPLANA). Outro ponto que achamos relevante ressaltar nessa análise, visando 

compreendermos os motivos que tanto contribuem para a aceitação do Programa pelos 

professores, está relacionado ao fato de percebermos que os programas que chegam às 

escolas e que visam contemplar a Educação Ambiental se configuram por uma vertente 

pragmática, reducionista. Assim, diluem toda a problemática ambiental e social que 

emerge no contexto da região estudada, reduzindo-a a atitudes pontuais e 

comportamentais, diretamente relacionadas à manutenção do desenvolvimento e 

crescimento do setor econômico – no caso, o agronegócio - sem que sejam questionadas 

as contradições que permeiam tal desenvolvimento. Não são apresentados, por exemplo, 

questionamentos como: muitos são os que trabalham no setor, desde o agricultor até os 

proprietários das grandes empresas, mas será que essa diferença de papéis – e de retorno 

financeiro e status - ocorre só porque o agricultor não se especializou o suficiente para 

alcançar um posto mais “elevado” nessa hierarquia? Será que o agricultor agride o meio 

ambiente da mesma forma que faz o grande empresário, mantendo o “seu negócio”? 

Será que as responsabilidades ambientais são realmente - e de forma justa - 

compartilhadas por ambos? 
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Rincão 

Na SME de Rincão pudemos realizar a entrevista com o Secretário e uma 

representante, coordenadora pedagógica que já se encontrava na SME nos anos em que 

o município participou do Programa “Agronegócio na Escola”, a qual chamaremos de 

R3.  

Por termos aplicado os questionários, mais especificamente, com professores 

atuantes na rede municipal de educação de Rincão, consideramos que conhecer a 

realidade do município pela perspectiva da Secretaria de Educação seria relevante. Isso 

se mostrou ainda mais importante ao obtermos a informação de que o município já 

havia participado do Programa “Agronegócio na Escola” em anos anteriores, mas que 

deixara de participar. Esta era, portanto, uma nova situação que se apresentava ao 

contexto da pesquisa.  

Ao buscarmos a compreensão de Educação Ambiental da SME - através do 

secretário e de uma representante - fomos informados sobre as atividades que eram 

realizadas nas escolas do município e que, segundo eles, contemplavam a EA: 

  
R3: “Acontece, acontece... Faz parte, faz parte... Do planejamento delas de inicio de 
ano... Elas trabalhar todo ano agua, meio ambiente... Nós temos escolas de período 
integral aqui que trabalha reciclagem... Elas fazem oficinas com objetos pra 
reciclagem... Elas fazem... Independente de não fazer programas fora da escola...”. 
  

 Nessa explanação, primeiramente, percebemos como as atividades estão 

vinculadas ao planejamento inicial da escola e que ficam a cargo dos professores. 

Buscando saber qual o envolvimento da SME nessas atividades citadas, questionamos 

se isso ficava restrito ao professor, e obtivemos a resposta do secretário: 

 

S: “Não, com relação à reciclagem a gente realizou ‘a nível de’ município, né... (...) 
[Nós temos] um livrinho... Nós fizemos uma revista... Foi distribuído pra todo mundo 
(...) E aí foi feito um trabalho nas escolas, pra que... Os alunos levassem pra casa, pra 
que separem o que é reciclável e o que não é, entende?”. 
 

 Ele se referia ao material que foi por nós analisado anteriormente, citado pelos 

professores de Rincão que haviam respondido o questionário durante a visita ao CEA. 

Questionamos se aquele ”livrinho” tinha o objetivo de dar algum tipo de continuidade 

às ações relacionadas à reciclagem, para o que obtivemos uma resposta positiva. 

Pudemos compreender, então, qual era a importância disso para o município, por meio 
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da explanação feita pelo secretário e a representante da SME quanto à realidade ali 

vivenciada, respectivamente: 

 

S: “Pra dar continuidade... Material didático que foi pra todas as escolas do município, 
praquela faixa etária... E esse trabalho é feito... E tem a coleta seletiva na cidade... Tem 
um lugar lá... Existe uma cooperativa do pessoal... (...) É um tema que não tem como 
não tá em pauta sempre, né... Então vai ‘tá’ sempre em pauta... o que aconteceu esse 
ano foi a gente conseguir fazer a revistinha, então deu um ênfase maior, deu uma 
visibilidade maior nas escolas aí, né... Até porque ele serve pra incentivar a 
cooperativa também, que funciona direitinho... Aqui o pessoal recolhe certinho, separa, 
então... (...) Não é só a separação correta do que é reciclável, existe um pessoal vivendo 
disso”. 
 

R3: “É, eles [os alunos] desenvolvem um trabalho na escola pra que eles aprendam a 
selecionar, eles foram conhecer o lugar onde eles fazem, lá, todas as separações da 
coleta seletiva do município... E da escola já sai tudo se paradinho, feito pelos 
alunos...”. 
  

A representante ainda esclarece: 

 
R3: “Eu acho que elas têm o que faz parte do cronograma, do planejamento delas 
inicial, é mais a questão mesmo da água... Sim, mas as outras da PEB I, por exemplo, 
que não são professoras de ciências, mas as coordenadoras elas administram essa 
parte, envolvendo essa atualidade (...) e o que acontece agora é um trabalho delas 
interno, a gente faz um cronograma com os diretores no inicio do ano, e eles já colocam 
meio ambiente sempre”. 
  

Mais uma vez a Educação Ambiental ficou restrita à temática ambiental que é 

trabalhada nas escolas, principalmente através da água. Ainda que haja uma participação 

da SME no planejamento escolar, no inicio do ano letivo, e que de alguma forma insere 

a questão ambiental nas atividades que deverão ser desenvolvidas no decorrer do ano, 

percebemos que tal participação era restrita à indicação de um tema que deveria ser 

abordado. Assim, o professor apenas “recebia” do seu diretor o que lhe caberia trabalhar 

em sala de aula com seus estudantes, ou seja, era apenas informado sobre a temática 

ambiental que seria abordada juntamente com os conteúdos. Em momento algum 

pudemos constatar, por parte dos entrevistados, haver algum auxilio no sentido de como 

o professor poderia desenvolver tal temática e, tão pouco, se o professor tinha alguma 

formação que lhe possibilitasse compreender, afinal, o que é Educação Ambiental, 

inclusive com relação aos conceitos e ferramentas pedagógicas que a configuram como 

processo educativo e não como sinônimo de questões ambientais.  
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Defendemos que embora essa ausência de auxílio possa propiciar ao professor 

certa autonomia necessária para o desenvolvimento do seu trabalho, também pode, mais 

uma vez, se configurar como um indício da despreocupação dos representantes 

municipais do Estado com o professor. Apontamos esse segundo aspecto diante da 

ausência de qualquer formação continuada que tivesse como tema central a 

problemática ambiental, tão pouco a Educação Ambiental. Acreditamos que isso se 

mostra preocupante ao consideramos que, segundo as informações que obtivemos a 

partir dos questionários, a maioria dos professores do município que estiveram conosco 

naquele momento da pesquisa não havia tido contato algum com a Educação Ambiental, 

durante o seu processo de formação inicial. Segundo o que analisamos, mantinham uma 

concepção conservadora de Educação Ambiental e se apoiavam, em grande parte, 

apenas no “livrinho” em questão para abordarem a problemática ambiental.  

O que ficou explicito foi que tal material, desenvolvido pela SME, era um 

material didático que os professores utilizavam em sala de aula para abordar a temática 

da reciclagem, o que nos colocou uma questão para refletir: esse “livrinho” se constitui 

como um apoio para o professor ou como mais um material cujo conteúdo o professor 

precisa cumprir, restringindo ainda mais a sua atuação docente e, especialmente, sua 

atuação em Educação Ambiental, facilitando a prática reducionista de uma educação 

(dita) ambiental? Consideramos que a atitude da SME, no sentido de desenvolver o 

material, é de relevância, principalmente por envolver a realidade do município - que 

depende da manutenção da cooperativa de reciclagem - mas apontamos a necessidade 

de reflexão sobre a efetividade pedagógica, principalmente no que concerne ao 

potencial da Educação Ambiental como práxis transformadora.  

 Sobre isso Layrargues (2002) disserta: 
 
Essa prática educativa, que se insere na lógica da metodologia da 
resolução de problemas ambientais locais de modo pragmático, 
tornando a reciclagem do lixo uma atividade-fim, ao invés de 
considerá-la um tema-gerador para o questionamento das causas e 
consequências da questão do lixo3, remete-nos de forma alienada à 
discussão dos aspectos técnicos da reciclagem, evadindo-se da 
dimensão política (LAYRARGUE, 2002, p.179). 

 

Numa tentativa de obtermos mais informações que nos possibilitassem uma 

compreensão mais contextualizada da realidade do município e das atividades de 

Educação Ambiental realizadas nas escolas, especialmente em parceria com a SME, 

questionamos quais outras ações eram realizadas. A representante (R3) comentou sobre 
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a participação em outro projeto, chamado Município Verde, mas que também foi 

cessada: 

 

“Então, a gente tinha também o Município Verde... Que alias é lá em Bauru que faz... 
As palestras eram centralizadas lá... Município Verde... Só que também a gente 
dependia do... As escolas desenvolviam o trabalho e o engenheiro da prefeitura fazia a 
outra parte, que era de enviar... Tinha, acho, que uns planos de trabalho pra fazer... Ele 
é o único na prefeitura... E ultimamente ele não consegue nem trabalhar e desenvolver 
tudo que ele tem... Que dirá assumir coisas de escola... E tinha que ser um engenheiro 
pra fazer, não sei ‘te’ responder por que, porque eu também entrei nessa época com o 
bonde meio andando... Eu sei que a responsabilidade era dele de finalizar... E aí ele 
falou “Gente, não dá mais pra mim, não dá mais”... Teve um ano até que nós ficamos 
chateados, porque a gente desenvolveu um ano inteirinho, entregou tudo pra ele e não 
foi enviado, ou seja, não foi finalizado, a parte dele não fez... E ele teve justificativas 
pra dar ‘pro’ prefeito que eu não sei... Mas acho que foi algo que convenceu... Então foi 
outra coisa também que... Que cessou”. 
  

 A entrevistada não forneceu detalhes sobre o projeto citado, mas mostrou sua 

insatisfação em participar de projetos cujo desenvolvimento e finalização envolvem 

pessoas externas às escolas. Ficou evidente, mais uma vez, que as atividades que 

envolvem a temática ambiental “vieram de fora” para os professores realizarem nas 

escolas, o que se mostra demasiadamente complicado e facilita o esvaziamento 

reflexivo - tanto por parte dos docentes quanto dos estudantes – sobre a complexidade 

da temática ambiental. 

 Ainda sobre o posicionamento da SME sobre a Educação Ambiental e as 

atividades por esta incentivadas, chegamos ao ponto em que o secretário nos falou sobre 

o apoio da SME à visitação dos alunos das escolas municipais às usinas, especialmente 

àquela em que a presente pesquisa manteve seu foco de análise e na qual pudemos estar 

presentes para acompanhar as visitas. O secretário explicitou, segundo a sua 

compreensão, o motivo pelo qual incentivava tal parceria: 

 

“E as visitas à usina por que... A usina hoje é a grande indústria aqui na região... E ela 
é uma indústria que ‘tá’ ligada ao meio ambiente de uma maneira muito próxima... 
Então todo o ano nossos alunos visitam as usinas... Como é como funciona... Não só as 
questões ambientais, mas como ela funciona em si também, como indústria mesmo”. 
  

 Primeiramente, temos a explicitação do secretário sobre a ligação da usina com o 

meio ambiente, ainda que compreendamos que este se referia as questões ambientais. O 

entrevistado não discorreu muito sobre isso, talvez por não conhecer propriamente as 
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atividades da usina, tão pouco as do Centro de Educação Ambiental desta, e acabou 

ressaltando que um dos motivos para que ocorra a visitação estava ligado ao fato de 

oportunizar aos estudantes que conheçam o funcionamento da usina.  

No entanto, nem sempre passear dentro da usina faz parte da programação das 

visitas ao CEA. Mesmo quando isso é possível (presenciamos isso em uma ocasião, 

dentre aquelas em que participamos das visitas), só após os alunos terem desenvolvido 

as atividades propostas pelo CEA é que, caso haja interesse dos professores, o ônibus 

leva os alunos a algumas partes externas da usina, acompanhados pela monitora que 

complementa o passeio com algumas explicações sobre o funcionamento de alguns dos 

setores presentes no trajeto que o ônibus realiza (por exemplo, o setor em que os 

caminhões chegam para descarregar a cana-de-açúcar).  

No que diz respeito à participação do município no Programa “Agronegócio na 

Escola”, a representante explicou que existem seis escolas municipais, sendo apenas 

uma delas de 6º ao 9º ano, localizada num distrito chamado Taquaral. Ela ainda 

explicou que a participação desta escola no Programa se dera por meio de uma 

professora de Ciências, nos anos de 2010 e 2011, salientando o motivo que levou ao 

rompimento da parceria: 

 

“Em 2010 e 2011 a gente participava sim [do Programa Agronegócio na Escola]... Só 
que com alguns problemas... Por exemplo, nossa professora de ciências assumiu outros 
compromissos, ela acumula cargos na área, então esse é o motivo mais forte que foi... 
Que levou a interromper o desenvolvimento do trabalho. Nos encontros, por que... (...) 
E ela não podia participar porque ela não abria mão do outro trabalho dela, que eu 
acho que é o estado, pra poder ir... Alguns professores até se prontificavam... Iam ‘no’ 
lugar... Mas no momento de desenvolver com os alunos na escola eles já não queriam, 
porque não faz parte da disciplina, porque não é o lado que eles conhecem pra 
desenvolver, então já parava aí... Isso em 2010 e 2011. Mesmo com as dificuldades 
acabava fazendo alguma coisa e mandava... Só aquele compromisso de mandar, porque 
não era trabalhado na escola... Ai em 2012 a dificuldade aumentou, porque a 
professora que quebrava o galho de ir ‘na’ ausência da professora de ciências já 
recusou... “Ah, não vou mais, porque eu não vou trabalhar, não faz parte da minha 
disciplina, eles falam lá de coisas que as vezes eu nem entendo, porque é da 
sustentabilidade, meio ambiente mesmo”... Então ela já recusou, disse que não ia 
mais...”. 

 

A representante explicita claramente os problemas enfrentados e os possíveis 

motivos para os mesmos, ligados diretamente à falta de tempo da única professora 
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envolvida no programa para participar da capacitação oferecida. Percebemos ainda que 

não havia o interesse de outros professores participarem, principalmente por 

considerarem os conteúdos abordados no programa como sendo pertencentes à 

disciplina de ciências. Deparamo-nos, portanto, com a falta de compreensão dos 

professores sobre a interdisciplinaridade do programa defendida pela própria 

representante da ABAG/RP.   

Essas divergências nos levam a questionar se os professores recebem todas as 

informações e instruções na chegada do Programa às escolas e se há um suporte 

pedagógico para tal, ou se simplesmente recebem e aceitam a proposta que vem da SME 

para participarem, o que evidenciaria, mais uma vez, a falta de autonomia docente. 

  
 

3.3.1 A configuração das relações entre a escola pública e as instituições externas 

no decorrer das transformações do Estado 

 

Ainda que até o presente momento tenhamos optado por apresentar os dados 

coletados com os secretários e/ou com os representantes das SMEs separadamente, de 

acordo com cada município, acreditamos que uma reflexão mais aprofundada sobre o 

cenário público nesta relação entre a empresa e a escola pública precisa ser apresentada. 

Para tanto, um recuo histórico se faz necessário em decorrência de tantas tensões e 

interesses políticos, econômicos e sociais que, de diferentes maneiras e em função de 

interesses diversos, determinaram transformações no Estado brasileiro – o que, 

inerentemente, determina modificações em suas instâncias e órgãos públicos, tais como 

as SMEs - culminando, inclusive, na inserção de instituições externas ao ambiente 

escolar público, especialmente a partir do neoliberalismo.  

Tal inserção é possível e se mantêm atualmente em função das fragilidades 

presentes em nosso sistema educacional, tanto no que diz respeito às políticas públicas 

para a educação, quanto à organização escolar que apresenta como características a 

descentralização e a flexibilização (SAVIANI, 2003). Vale ressaltar que essa 

descentralização se caracteriza administrativa, pedagógica e financeiramente, com o 

objetivo de reduzir responsabilidades e gastos, colocando o papel do Estado numa 

posição de menos interferência, ou seja, mais como uma instância coordenadora. 

 O desenvolvimento da sociedade brasileira não tardou em exigir que ocorressem 

modificações em nosso Estado e sociedade. Após mais de um século a partir da 
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instauração da industrialização nos países capitalistas desenvolvidos, o Brasil foi 

impulsionado ao mesmo processo. 

 Assim como foi investigado no decorrer desta dissertação, um dos setores de 

grande importância e contradição, no Brasil e no mundo, é o da agricultura. O eixo da 

economia brasileira foi deslocado do Nordeste para o Centro-Sul, com a instalação da 

agricultura cafeeira, durante o século XIX. Com o fim do ciclo do ouro, a grande 

disponibilidade de mão de obra mostrou-se um fator favorável para que esta transição se 

evidenciasse no Rio de Janeiro, cidade que já contava com uma conveniência a mais, 

naquele momento, por ser a capital federal do Brasil, fortalecendo o comando político 

que se mantinha nas mãos dos grandes proprietários de terras (SAVIANI, 2013). 

 Em terras paulistas - incluindo os municípios por nós analisados neste trabalho - 

a cultura cafeeira adentrou pelo Vale do Paraíba, chegando aos férteis e abundantes 

solos do oeste de São Paulo. Naquela época, muitos imigrantes haviam chegado ao 

estado, o que, juntamente com a instalação das ferrovias, foi essencial para a 

consagração do oeste paulista como forte centro cafeeiro no país, possibilitando à região 

o estabelecimento de núcleos populacionais. A malha ferroviária permitiu àquela região 

se transformar na maior transportadora de café do mundo, também proporcionando os 

primeiros traços de urbanização e industrialização, e permitindo emergir um momento 

da sociedade considerado de relevância, ao examinarmos as transformações que 

ocorreram a seguir.  

Como ainda afirma Saviani (2013, p. 189), “os altos lucros proporcionados pela 

exportação do café propiciaram um progressivo desenvolvimento, com uma crescente 

complexificação social”. A população aumentou significativamente no território 

nacional e, especialmente, no estado de São Paulo. O processo de industrialização 

também foi acelerado neste momento, especialmente durante a Primeira Guerra 

Mundial, tendo sido criadas, entre 1915 e 1919, quase tantas empresas quanto as já 

instaladas nos 25 anos anteriores àquele período, o que levou a um aumento de 300 mil 

operários em dez anos (de 500 mil, em 1920 para 800 mil, em 1930). No Brasil esse 

cenário se configurou num processo de industrialização engendrado diretamente pela 

“grande” indústria, divergindo muito do processo clássico ocorrido em outros países 

capitalistas (SAVIANI, 2013).  

Não nos restringindo apenas às transformações ocorridas na região Sudeste, 

citamos Barroso (2002), que evidencia três momentos relacionados à conjuntura 

político-econômica do Brasil, os quais apresentaram características marcantes para todo 
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o desenvolvimento da sociedade, ainda que não tenha sido incluído todo o período-

colônia. No primeiro deles, colocado como pré-modernidade ou Estado liberal, 

proeminente na virada do século XIX para o século XX, se configurou um Estado com 

funções reduzidas, ao qual eram atribuídos os cuidados com segurança, justiça e 

serviços essenciais, mas tendo um grande marco ideológico na liberdade contratual, no 

incentivo à livre iniciativa e à propriedade privada.  

 O mesmo autor prossegue discorrendo sobre o segundo momento do Estado, 

iniciado na segunda década do século XX, mais especificamente com a Revolução de 

1930 e a Constituição de 1934 – que culminou no golpe do Estado Novo de 1937 – 

denominando-o modernidade ou Estado social. Este Estado tinha, em seu contexto 

atuante, a introdução da função social da própria propriedade privada e das empresas, 

assim cabiam-lhe as preocupações com os direitos sociais, ou seja, com as 

oportunidades de emprego, melhores condições de trabalho e garantias trabalhistas. Isto 

foi acarretado pela nova postura adotada pelo Estado em suas intervenções no mercado, 

assumindo papéis econômicos e atuando como condutor do desenvolvimento e 

distribuidor de certos recursos, este último papel tendo como objetivo atenuar certas 

distorções geradas pelo modo de produção e amparar os contingentes que ficavam à 

margem do “progresso” econômico (BARROSO, 2002). 

 O autor expõe o terceiro momento do Estado, constituído a partir do final do 

século passado, o qual denomina pós-modernidade e que se configura na presença de 

um Estado cercado de críticas aos seus vieses ineficazes - com desperdícios de recursos 

financeiros e ambientais - possibilitando assim a ênfase a um discurso sobre 

desregulamentação, privatização e o surgimento das organizações não-governamentais.  

 Vale destacar que, ao se referir às fases pelas quais o Estado brasileiro passou no 

decorrer dos últimos séculos, Barroso (2002) aponta que a passagem de um desses 

momentos para o seguinte não se fazia em função de ter havido a superação do anterior, 

assim se dando início à busca pelo próximo.  

Com relação ao modelo produtivo que influenciou o desenvolvimento do país e 

de diversas partes do mundo, podemos nos reportar ao período que se deu a partir da 

década de 1920 até aproximadamente a década de 1970, durante o qual a população se 

via frente a um modelo adotado mundialmente pela burguesia industrial – não se 

restringindo ao Brasil - de orientação taylorista-fordista, que buscava submeter os 

trabalhadores a determinadas exigências do trabalho fabril. Assim, os trabalhadores 

forçosamente perderam o lazer e os momentos de ócio que eram considerados, por parte 
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da elite detentora da propriedade privada e do monopólio das grandes indústrias, como 

possibilidade de perversão do povo trabalhador – explorado -, pois estes passariam a ter 

“tempo livre”.  

Ainda durante esse período a sociedade brasileira se deparou com alguns eventos 

importantes, tais como a ruína da oligarquia cafeeira, as alianças políticas marcadas por 

diferentes camadas sociais, o governo provisório e a busca pela consagração do estado 

paulista, que impulsionaram a Revolução de 1930.  O período pós-revolução também 

foi marcado por parcerias interessantes no embate político, envolvendo a miscigenação 

de atores e interesses e resultando, por exemplo, no restabelecimento do ensino 

religioso nas escolas públicas, em 1931, concomitantemente com a reforma do ensino20, 

embora de uma forma ou de outra, ambas tenham culminado na reorganização do 

projeto de hegemonia da burguesia industrial (SAVIANI, 2013).   

No que tange às considerações sobre essa década, inclui-se os movimentos 

populares e a ascensão da burguesia. Em consequência, a educação formal também 

sofreu reflexos destes processos, passando por uma tentativa de transformação, do 

ensino tradicional para o escolanovista. As reformas na educação pública - 

marcadamente neste período, pela publicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova” - foram realizadas visando à “democratização” do ensino para as camadas 

populares, ainda que esta estivesse nas mãos da burguesia que, portanto, delegavam-na 

de acordo com os seus interesses. Como consequências, podemos apontar inúmeras.  

No nosso caso, em que pretendemos dissertar sobre a relação entre a escola 

pública e as instituições externas a elas, de caráter privado, é importante ressaltarmos o 

momento em que uma das postulações de Fernando de Azevedo, figura de total 

importância na composição da tríade do movimento escolanovista, evidenciou o início 

explícito da relação entre as escolas públicas e o setor privado empresarial. Fernando de 

Azevedo defendeu a cooperação entre o Estado e a indústria na educação, com o 

estabelecimento do ensino técnico como sendo dever do Estado, em um momento em 

que se buscava - ainda que com base apenas em discursos - uma educação de qualidade 

para o povo. A questão que se coloca é: qual qualidade e para que povo?  

                                                 
20 Saviani (2013) faz referência ao “Decreto n. 19.941, de 30 de abril de 1931”, proposto por Francisco 
Campos no Ministério da Educação e Saúde Pública do governo varguista, que reestabeleceu o ensino 
religioso nas escolas públicas. Ele ressalta que nesse momento assim como ocorrido na França, onde a 
burguesia se uniu a Igreja novamente, após tantas retaliações no Antigo Regime, essa aliança aparecia 
como um antídoto para a população que via emergir movimentos operários. 
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Sem desconsiderar o ensino técnico, vale ressaltar que, apesar dos benefícios que 

possivelmente seriam trazidos àqueles que dele viessem a usufruir, seu objetivo maior 

era preparar o proletariado para o trabalho no sistema industrial, ainda que para isso 

outros conteúdos fossem negligenciados em favor do aprimoramento de técnicas para o 

trabalho.  

Se antes a educação era destinada à formação das elites e à doutrinação das 

classes populares - quando estas tinham acesso à educação formal -, o projeto 

educacional passava, a partir da instauração do ensino técnico, a visar à manutenção do 

status do proletariado como próprio, natural e único possível à classe proletária.  

Nas palavras de Martins e Neves (2010, p. 36), esse novo momento da economia 

refletido na educação podia contribuir para a formação de intelectuais do “tipo 

americano”, quando “viabiliza um maior estreitamento entre educação escolar e 

produção”, ou ainda: 

 
(...) o intelectual de “tipo americano” é aquela pessoa ou organismo 
que atua na organização do modo de vida capitalista contemporâneo, 
privilegiando questões específicas em detrimento de questões gerais, 
evitando com isso que as contradições centrais da sociedade possam 
ser compreendidas de maneira crítica pela classe trabalhadora 
(MARTINS; NEVES, 2010, p. 36). 
 

Além disso, sob a análise dos mesmos autores, os cursos de aprendizagem 

oferecidos aos trabalhadores passaram a ceder espaço ao ensino técnico-profissional 

oferecido pelo SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - e pelo SENAC - 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, sob a gestão da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) e Confederação Nacional do Comércio (CNC), respectivamente. Na 

década seguinte, os cursos do SENAI sofreram modificações e passaram a ser 

estendidos ao nível médio de ensino. A inserção destas Confederações na educação não 

foi pontual, tão pouco sem um propósito na reconfiguração do Estado. Como nos aponta 

Lamosa (2014b): 
 
A CNI, por sinal, se mostrou uma importante porta voz das reformas 
neoliberais. No documento de 198821, uma das principais 
preocupações declaradas era com a incapacidade do Estado em 
desenvolver a educação e aproximá-la das necessidades, sempre 
renovadas, dos setores produtivos (LAMOSA, 2014b, p. 78). 

                                                 
21 Lamosa (2014b, p. 78) faz menção ao documento “Competitividade Industrial: uma estratégia para o 
Brasil” produzido pela Confederação Nacional das Indústrias, no qual apresentada propostas para 
inserção da economia brasileira no cenário econômico mundial. 
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Nessa perspectiva de raciocínio sobre a relação entre os meios de produção e a 

educação, os acordos então instituídos constituíram o eixo articulador que possibilitaria 

o início da participação do meio privado na instrução pública brasileira de forma direta, 

contribuindo para que as escolas começassem a abrir suas portas às instituições 

privadas, como atualmente se verifica. Neste sentido, Falleiros et al. (2010) evidencia: 
 
O empresariado industrial, por intermédio do Senai, estendeu sua 
influência progressivamente a modalidades específicas (do ramo 
tecnológico) da educação escolar, além de abranger todos os níveis da 
formação técnico-profissional, ampliando sua ação educacional com 
uma atuação importante na área de assistência social, sobretudo a 
partir da criação do Serviço Social da Indústria (Sesi), em 1946 
(FALLEIROS et al, 2010, p. 58). 

 

Saviani (2005, p. 22), no capítulo de abertura de “Capitalismo, Trabalho e 

Educação”, ainda discorrendo sobre a influência da economia e do modo de produção e 

de trabalho na educação formal, aponta que “a educação passou, pois, a ser concebida 

como dotada de um valor econômico próprio e considerada um bem de produção 

(capital) e não apenas de consumo”, ou seja, uma educação pautada no conceito de 

“capital humano”.  

Em consequência, a partir do Golpe Militar e da busca pelo progresso, na 

justificativa de redimir o suposto “atraso” do país - ao relacionar suas assimetrias 

econômicas com as transformações internacionais - o Estado se embasou nas vozes dos 

militares por 21 anos, proclamando um discurso desenvolvimentista e centralizado, 

abrindo as portas à intensificação do processo de industrialização e à economia 

estrangeira, assim promovendo o chamado “Milagre Econômico”. Este período ainda se 

caracterizou pelo intenso incentivo público à privatização do ensino, que contemplava 

desde a isenção fiscal das escolas particulares até a permissão cedida aos empresários da 

educação para que ocupassem cargos nos conselhos de educação, tanto no nível federal 

como estadual - por meio da lei n 4.024/61da LDB.  

Ainda sob a ótica histórica das transformações ocorridas no Estado, podemos 

ressaltar o incentivo à industrialização e a abertura ao capital estrangeiro, que deram 

início, no Brasil, ao que nas décadas seguintes – especialmente a partir do final da 

década de 1960 - pode ser entendido como sendo as marcas dos países imperialistas em 

nosso território (SAUTCHUK et al, 1979), que se estenderam ao cenário educacional. 

Como já apontado, outro setor que nos interessou na presente investigação, pelo fato de 
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também ter sido uma instância na qual a presença de empresas multinacionais se 

mostrou crescente, podendo ser descrito como um dos mais significativos para a nossa 

sociedade e estando em consonância com este estudo, foi a agricultura. Sautchuk et al 

(1979, p. 89), considera tal fato como evidência de “um reflexo da dependência nacional 

face aos países imperialistas”, marcando as novas composições de forças político-

econômicas do regime político brasileiro que trouxe como características a adoção de 

uma postura antidemocrática e de imposição do capital à “modernização do campo”.  

Este foi o início da capitalização da agricultura no Brasil, e a união entre 

agricultura e industrialização acarretou inúmeros conflitos de interesses entre o próprio 

patronato rural, como já mencionado anteriormente. Neste processo não só o campo foi 

modificado, mas também o espaço urbano. Foi um processo marcado pela tensão entre a 

reforma agrária e apologia à Revolução Verde, esta financiada pelo grupo Rockefeller. 

A década de 1970 no Brasil foi caracterizada por uma ampliação do direito à 

educação, conforme a Lei 5.692/71. Esta tinha como característica marcante a 

flexibilidade do ensino, proporcionando um crescimento súbito e desordenado da 

estrutura educacional em um país marcado pelas contradições do regime militar, 

combinando descentralização administrativa com planejamento centralizado 

(GALVANIN, 2005), bem como com a explicitação das diferenças na educação 

oferecida às diferentes classes sociais (SAVIANI, 2013). Saviani (2005, p. 23) ainda 

aponta que foi através desta Lei que também se buscou levar às escolas “os mecanismos 

de objetivação do trabalho vigente nas fábricas”, com a instauração da pedagogia 

tecnicista.  

Os anos de 1980 foram impulsionados pelo discurso privatista na esfera 

educacional, outorgando-se a administração do ensino ao setor público, através dos 

incentivos governamentais (CUNHA, 2007). Os empresários conseguiram a imunidade 

fiscal, a garantia do pagamento de mensalidades, bolsas de estudos e até mesmo 

inibição de iniciativas governamentais de criação ou ampliação de escolas públicas para 

que dispusessem de uma espécie de reserva de mercado educacional.  

Sobre a década em questão e sua repercussão no setor agrário, Lamosa (2014b) 

explicita:  

A disputa pelos recursos públicos aumentou significativamente, a 
partir da crise econômica que combaliu a capacidade de financiamento 
do estado brasileiro, sobretudo a partir da década de 1980. A 
diminuição dos recursos do Estado, escasseados pela crise, agravou 
ainda mais as diferenças entre as frações da classe dominante, com 
reflexos para a representação patronal. Segmentada ainda mais com a 
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criação de entidades de novo tipo, como as cooperativas e diversas 
associações, as frações agrárias da classe dominante só conseguiram 
definir uma direção política de tipo partidária no fim da década de 
1980, com o fortalecimento da OCB [Organização das Cooperativas 
Brasileiras] (LAMOSA, 2014b, p. 98). 

 

Como exposto, se na década de 1980 houve o sofrimento com a crise do 

“milagre econômico”, em vista do aumento das taxas de juros e do corte de créditos ao 

Brasil por parte dos Estados Unidos, enquanto se extinguia o período de ditadura, a 

democracia da década de 1990 veio repleta de parcerias, incentivos e modificações 

econômicas e políticas, na conjuntura do neoliberalismo (PLÁCIDO, 2012). 

Por um lado o país se deparava, a partir de então, com um embate político e 

econômico necessário às novas características do desenvolvimento proposto; por outro 

um visível embate social, já que o Estado passou a ter suas ações restritas e a 

negligenciar sua atuação em instâncias de grande importância em nossa sociedade, 

como segurança, saúde e educação. Como nos aponta Falleiros et al. (2010): 

 
Se, em um primeiro momento, o desenvolvimentismo22 ficou 
associado à industrialização ou à modernização/racionalização 
produtiva, tendo papel fundamental a infra-estrutura, desde meados da 
década de 1960 o desenvolvimento passou a se aproximar do 
imperativo da redução das desigualdades (...). Daí a preocupação 
crescente da intervenção das agências internacionais em áreas sociais: 
agricultura, educação e saneamento (FALLEIROS et al, 2010, p. 51).  
 

Num cenário global, algumas propostas políticas foram apresentadas para maior 

liberalização econômica nos países, incluindo os da América Latina e, 

consequentemente, o Brasil. Estas foram divulgadas durante uma reunião realizada em 

1989, que ficou conhecida como “Consenso de Washington”. Como nos expõe Lamosa 

(2012), naquela ocasião definiu-se um receituário, contendo as seguintes proposições 

principais:  
 
1.Redução dos gastos públicos; 2. Abertura comercial com a 
eliminação das barreiras alfandegárias; 3. Abertura das economias ao 
capital estrangeiro; 4. Desregulamentação dos mercados domésticos, 
através da eliminação da intervenção do Estado, como controle de 
preços, incentivos, etc; 5. Privatização das empresas e dos serviços 
públicos (LAMOSA, 2012, p. 30). 

 
                                                 
22 Falleiros e colabores fazem referência aos investimentos do Banco Mundial aos países, considerados 
então, em desenvolvimento com renda “média ou baixa”, tática dos Estados Unidos em busca de sua 
hegemonia mundial no período pós-reivindicações populares na Europa em plena Guerra Fria. 
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É relevante retomarmos como essas interfaces políticas e econômicas também 

influenciaram a educação no Brasil, como apontado por Andrioli (2002) que afirma: “a 

intervenção de mecanismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial, aliada à 

subserviência do governo brasileiro à economia mundial, repercute de maneira decisiva 

sobre a educação”. 

Contribuindo com o entendimento desta ideologia, Andrioli (2002) aponta o que 

o Banco Central colocou como tarefas relevantes ao capital, na educação dos países da 

América Latina:  
“a) ampliar o mercado consumidor, apostando na educação como 
geradora de trabalho, consumo e cidadania (incluir mais pessoas como 
consumidoras); b) gerar estabilidade política nos países com a 
subordinação dos processos educativos aos interesses da reprodução 
das relações sociais capitalistas (garantir governabilidade)” 
(ANDRIOLI, 2002)23. 
 

Elucidando o encaminhamento oferecido por Barroso (2002), sobre as fases do 

Estado brasileiro, e buscando sintetizar o que até agora foi dissertado, nos amparamos 

na divisão de, também, três períodos, no que concerne ao campo educacional no Brasil, 

segundo Oliveira (2001): 1. Dos anos de 1950 até meados de 1970 – Educação e 

desenvolvimento; 2. Meados de 1970 até final dos anos de 1980 – Educação e 

democracia; 3. Nos anos de 1990 – Educação e equidade social. Diante do fato de já 

terem sido apresentados os dados sobre os dois primeiros períodos (anos de 1950 a 1970 

e de 1970 a 1980) e na inquietude de evitarmos repetições diante da nossa tentativa de 

exaurir as concepções, voltaremos nossa atenção para a última década, de 1990, que 

alicerça o campo educacional no presente século. 

Nesse período, os incentivos governamentais ao setor privado se fizeram 

constantemente presentes na educação, assim perpetuando o caráter mercadológico da 

mesma e usando, para isso, a discussão sobre a qualidade do ensino, então considerada 

como sinônimo de produtividade. Esse pensamento configurou, na esfera econômica, a 

necessidade de se reduzir os gastos públicos, regular a balança econômica nacional e 

manter a ideologia do capital por meio do fortalecimento da competição no campo 

educacional, distanciando o governo das responsabilidades inerentes ao poder público.  

                                                 
23ANDRIOLI, A. I. As políticas educacionais no contexto do Neoliberalismo. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/013/13andrioli.htm>. Acesso em 4 de abril de 2014. 
 
 

http://www.espacoacademico.com.br/013/13andrioli.htm
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Gramsci, em sua teoria, defende que o Estado é uma condensação das relações 

sociais, não uma entidade fora dos conflitos sociais. Essa “nova” postura do Estado, 

portanto, refletiu em esferas que vão além da política e da economia, trazendo 

consequências inclusive para o campo educacional e impulsionando transformações na 

configuração do próprio ensino. A educação é uma das instâncias que recebe atenção de 

membros da sociedade e que, portanto, nessa nova reorganização do Estado brasileiro 

unido às esferas privadas no setor econômico, proporcionou aos empreendimentos 

privados uma possibilidade de se inserirem em projetos que antes eram realizados 

exclusivamente pelo setor público. 

Galvanin (2005) elucida bem o que, para Oliveira (2001), essa referência 

embutiu no campo educacional: 

 
A mudança do foco da educação, como um direito de todos e 
proporcionadora de uma vida melhor, muda o eixo econômico da 
escolarização para um ponto mais político centrado na idéia de 
sociedade civil, cidadania e participação. Oliveira afirma que a idéia 
econômica estará preservada, pois continua a preocupação com a 
educação básica originadora de força de trabalho apta ao mercado; 
salientando que o caráter profissional dessa educação básica, devido 
às mudanças no processo produtivo tecnológico, passa a exigir um 
novo perfil profissional focado não mais em saberes específicos, mas 
em modelos de competências, que resulte num ser flexível e adaptável 
(GALVANIN, 2005, p. 10). 
 

A autora ainda destaca como a “Conferência Mundial Sobre Educação Para 

Todos”, realizada em Jomtien, na Tailândia, e as reuniões organizadas pela Unesco – 

com financiamento do Banco Mundial – configuraram densamente as reformas 

educacionais no Brasil. Isto evidencia o imperativo econômico das agencias 

internacionais financiadoras no campo educacional brasileiro, que tem por base uma 

relação de “custo e benefício” a favor do mercado, o qual não tem como principal 

propósito a formação humana do indivíduo, por meio da educação e que, portanto, reduz 

esta última a índices quantitativos.  

Analisando a literatura, nos deparamos com estudos consistentes que discorrem 

sobre as inúmeras consequências advindas do neoliberalismo para a educação. Na 

tentativa de evidenciarmos algumas delas de forma sintética, apontamos os eixos 

apresentados por Andrioli (2002), dando atenção ao último deles:  

 
1- Menos recursos, por dois motivos principais: a) diminuição da 
arrecadação, b) não aplicação dos recursos e descumprimento de 
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leis; 2- Prioridade no Ensino Fundamental, como responsabilidade dos 
Estados e Municípios; 3 - O rápido e barato é apresentado como  
critério de eficiência; 4 - Formação menos abrangente e mais 
profissionalizante; 5 – A maior marca da subordinação 
profissionalizante é a reforma do ensino médio e profissionalizante; 6- 
Privatização do ensino; 7- Municipalização e “escolarização” do 
ensino, com o Estado repassando adiante sua responsabilidade; 8- 
Aceleração da aprovação; 9- Aumento de matrículas, como jogo de 
marketing; 10- A sociedade civil deve adotar os “órfãos” do Estado, 
(...) isentando, assim, o governo de sua responsabilidade com a 
educação; 11- O Ensino Médio dividido entre educação regular e 
profissionalizante com a tendência de priorizar este último:  “mais ‘mão-de-
obra’ e menos consciência crítica” 12- A autonomia é apenas 
administrativa; 13- Produtividade e eficiência empresarial; 14- Nova 
linguagem, com a utilização de termos neoliberais na educação; 15 - 
Modismo da qualidade total na escola pública, a partir de 1980; 16- 
Os PCNs possuem 2 visões contraditórias, pois se, por um lado, 
aparece uma preocupação com as questões sociais, com a presença 
dos temas transversais como proposta pedagógica e a participação de 
intelectuais progressistas, por outro, há todo um caráter de adequação 
ao sistema de qualidade total [...];17- Mudança do termo “igualdade 
social” para “equidade social”, ou seja, não há mais a preocupação 
com a igualdade como direito de todos, mas somente a “amenização” 
da desigualdade; 18 – Privatização das Universidades; 19 – Nova 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) determinando 
as competências da federação, transferindo responsabilidades aos 
Estados e Municípios; 20 - Parcerias com a sociedade civil (empresas 
privadas e organizações sociais) (ANDRIOLI, 2002)24. 
 

Disserta-se então sobre o “caráter” da educação, colocando-a como 

responsabilidade pública, mas não necessariamente estatal (FALLEIROS et al., 2010), e 

abrindo possibilidades para a participação de instituições, corporações, civis e qualquer 

um que tivesse algum propósito em prol da educação. Esse panorama do liberalismo 

sobre o Estado é fortemente criticado pela concepção marxista, como expresso por 

Janke (2012, p. 46): “[o Estado] toma uma aparência impessoal, de uma dominação sem 

personificação, já que pela sua perspectiva democrática e, portanto, da instituição de um 

pacto, representa, enquanto instituição social democrática, a vontade popular, de todos.” 

Essa compreensão do Estado desencadeia uma soberania participativa na educação que, 

por sua vez, explicita mais do que uma “preocupação-atuação comum”, especialmente 

por considerarmos que a educação deve atender a diretrizes e normas, deve transmitir 

aos estudantes conceitos e conhecimentos sistematizados historicamente. Ou seja, a 
                                                 
24 Vale ressaltarmos que, em seu estudo, Antônio Inácio Andrioli (2002) apresenta dois eixos, 
explicitando mais detalhadamente alguns deles, segundo sua concepção. Evitando estender tal descrição, 
pois que o objetivo principal do presente estudo é apresentar e realizar um aprofundamento apenas nas de 
maior relevância, foram mantidos os eixos enumerados pelo autor, mas retiradas suas explicações. 
Recomendamos a leitura do texto na íntegra. 
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educação não se coloca como uma cumpridora de todas e quaisquer atividades, oriundas 

de qualquer agente ou instituição. Questionamos como essa responsabilidade de todos 

(pela educação) poderá contribuir, pedagógica e cientificamente, sem causar problemas 

(aqui considerados não só com relação ao aprendizado do aluno, mas ao trabalho do 

professor). Deparamo-nos com atividades que envolvem muitos agentes, mas que não 

são feitas em conjunto, que não contam com a participação e o interesse de seus 

principais envolvidos (professores, gestores e estudantes), tão pouco com objetivos e 

perspectivas em comum sobre e para a educação. São, portanto, alguns sinais do 

neoliberalismo configurando a educação pública.  

Ainda nesse sentido, considerando o âmbito nacional e o estadual, outro órgão 

de relevância nessa configuração liberal se configurou no panorama educacional atual. 

Trata-se do surgimento da FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - 

cujo fortalecimento mostra marcas importantes na educação e a perpetuação de uma 

pedagogia da hegemonia (NEVES, 2010), mediante a apresentação de um discurso 

liberal para a economia, com descrença no poder estatal. Além disso, também está 

ligada ao SENAI e ao SESI.  

Segundo Falleiros et al (2010), em decorrência dessa nova configuração do 

Estado brasileiro, a classe dirigente – hegemônica – apontou a necessidade de uma nova 

formação educativa e política para a formação construção de uma camada intelectual 

diferente das estabelecidas até então. Nesse contexto, em prol de uma harmonia social 

colaborada por todos, houve a crescente atuação do meio empresarial, configurando e 

impulsionando o surgimento do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), 

do Fórum Mundial organizado pelo BNDES e da Associação Brasileira de Empresários 

para a Cidadania (CIVES).  

Esses momentos consolidaram a recomposição da hegemonia burguesa 

brasileira, baseando-se no perfil liberal-social que se caracteriza por um rompimento 

com os antigos arranjos sociais, nos quais existia a hegemonia de grandes grupos para 

uma valorização do indivíduo que, estando em constante diálogo com o outro - não 

importando qual segmento este representasse, econômica e politicamente – poderia 

resolver os problemas sociais.   

 A filosofia colaborativa impulsionou a responsabilidade cidadã das empresas, 

compilada pelo desenvolvimento social sustentável, e essa nova configuração propiciou 

o surgimento do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) e do Instituto Ethos, 

criado em 1998, sendo este último, particularmente, de grande relevância na 
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disseminação do discurso social dentro do cenário neoliberal. Um dos exemplos disso é 

sua parceria com 612 empresas, além de parceiros institucionais e estratégicos, tendo 

também como um dos seus slogans “Associe-se ao Instituto Ethos: Contribua para o 

desenvolvimento Sustentável e prepare sua empresa para uma nova economia” 

(ETHOS, 2015). 

 Esse contexto evidencia o que passou a ser chamado de Terceira Via, um projeto 

político que, segundo Martins et al (2010, p. 119), se baseia “nos valores clássicos do 

liberalismo: liberdade, igualdade e fraternidade”. O que o norteia agora, a partir da 

atualização de tais princípios, é a compressão dada ao individualismo, no que concerne 

à liberdade, configurando-se na globalização atual, como sendo esta responsável pelas 

mudanças na sociabilidade, na integração de todos, convergindo para a fraternidade. Na 

defesa do princípio de igualdade, legitima-se a existências de diferentes culturas, ainda 

que se negue a existência de classes sociais e suas contradições. De forma geral, o 

projeto da Terceira Via preza por uma sociedade civil ativa, sob uma atmosfera solidária 

e permeada pelas subjetividades, em que diversos atores sociais e organizações – 

públicas e privadas – “teriam criado novas referências de vida, diferentes daquelas 

vividas pelas gerações anteriores” (MARTINS et al, 2010, p. 129), assim exaurindo a 

materialidade e a historicidade do enredo social.  

Esse projeto, característico da contrarreforma neoliberal, se fez tardiamente no 

Brasil, se comparado com outros países, devido à resistência de classes sociais que se 

mantiveram em luta contra os avanços dos ideais neoliberais (LAMOSA, 2014a). Ainda 

segundo este autor: 
 
O programa da contrarreforma neoliberal inserida no país desde o 
início da década de 1990, ainda no governo Fernando Collor (1990-
1992), só foi ter condições políticas que assegurassem sua execução a 
partir da segunda metade dos anos 1990, com os governos do PSDB, 
tanto em termos nacionais, como em São Paulo. Mesmo assim, é 
necessário compreender que a resistência de movimentos sociais, 
sindicatos de trabalhadores e uma frente de partidos de oposição 
impuseram muitas dificuldades que impediram sua plena realização. 
Foi exatamente neste contexto que começou a ser esboçado o 
programa político denominado por seus autores como “Terceira Via” 
(LAMOSA, 2014a, p. 87). 
. 

Além de se discutir a preponderância de Organizações Não Governamentais 

(ONGs) nesse contexto, e a significância de suas ações na sociedade, vale ressaltar que 

a Terceira via se enquadra em uma luta política na qual seu centro se modifica, deixando 
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de lado os debates sobre a exploração do trabalho, por meio da perversidade da lógica 

do capital em defesa da integração social, ou seja, “são mantidos os fundamentos do 

capitalismo neoliberal, acrescidos de medidas paliativas para minorar as condições 

miseráveis de vida de grande parte da população mundial e (...) garantir a ‘paz social’” 

(NEVES, 2011, p. 237). 

A Terceira Via pode ser vista como uma nova roupagem do padrão político-

econômico na esfera global, na tentativa de implantação de um novo modelo de 

sociabilidade do capital (LAMOSA, 2010), baseado na prestação de serviços que ocorre 

completamente desassociada de lutas sociais. Essa configuração adentrou, inclusive, os 

muros da escola, principalmente ao nos depararmos com o discurso salvacionista da 

educação – presente até os dias de hoje - e com os avanços em torno dos debates 

ambientais.  

O empresariado adotou a questão socioambiental como possibilidade de adentrar 

- tão gentilmente – o ambiente escolar, apesar desta inserção trazer consigo o caráter 

ideológico daquele setor às instituições escolares públicas. Essa análise contribui para 

que reflexões acerca do que está ocorrendo nos municípios supradescritos, reavaliando 

as ações de suas instâncias educacionais públicas (no caso, as SMEs) em parecias com 

os setores privados.  

 Destarte, no contexto atual diversas políticas públicas permearam essa parceria 

para o ingresso da ativa participação civil nas questões socioambientais e, em especial, 

no contexto da Educação Ambiental, ainda que de forma pontual e superficial.  

Segundo o ProNEA (MMA, 2005) “O processo de institucionalização da 

educação ambiental no governo federal brasileiro teve início em 1973 com a criação, no 

Poder Executivo, da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao 

Ministério do Interior”. Por consequência, no âmbito legislativo, outros passos para a 

institucionalização da Educação Ambiental no Brasil se postularam e, dentre estes, a 

Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecida mediante a Lei 6.938/81, elaborada 

pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISAMA).  

Em consonância, o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 prescreve o 

direito à educação a todos e define, em seu artigo 225, que “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988), reiterando em seu 

parágrafo 1º, no inciso VI, que cabe ao Poder Público “promover a educação ambiental 
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em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente”.  

Destacamos que essa menção à Educação Ambiental na Constituição foi feita 

antes mesmo da aprovação e elaboração do projeto de Lei para da PNEA25 - Política 

Nacional de Educação Ambiental - pela Lei 9.795/99. Sobre esta, ressaltamos que em 

seu artigo 3o o direito à Educação Ambiental é estendido a todos, cabendo ao Poder 

Público - como explícito no inciso I “nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição 

Federal - definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino”.  

A mesma lei reitera ainda, em seu artigo 13, que “Entendem-se por educação 

ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa  

da qualidade do meio ambiente” (BRASIL, 1999, grifos nossos). No entanto, é exposto, 

no inciso III, o incentivo do poder público à atuação de instituições privadas na 

educação, considerando como ações não-formais de educação “a participação de 

empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental 

em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-governamentais”. No 

nosso entendimento, esta orientação possibilita que a promoção da EA em todos os 

níveis de ensino - o que até então seria papel exclusivamente do Poder Público – fosse 

possibilitada e desenvolvida por parte de setores diversos.  

Outra contradição pode ainda ser apontada, ao considerarmos que a lei explicita 

as instâncias sociais que estão “incumbidas” de executar ações que proporcionem o 

direito de todos à educação ambiental, sem mencionar qualquer sanção ao não 

cumprimento das mesmas.  

Não somente, o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) 

especifica claramente, em suas diretrizes, o apoio às parcerias público-privadas no 

domínio da educação ambiental como, em suas “Linhas de ação e as estratégias” 

apresenta, no item 1.4 - que versa sobre a articulação e mobilização social – temos que o 

“Estímulo à participação do setor empresarial, de representações profissionais, agentes 

financeiros, representantes de religiões, entre outros setores sociais, como co-

responsáveis nos objetivos e na implantação das ações do ProNEA”, além de explicitar 
                                                 
25 Para maiores esclarecimentos sobre a PNEA, indicamos a leitura de “Democracia e arquitetura do 
poder na política nacional de educação ambiental” de Layrargues (2009), a tese de Janke (2012) e a 
dissertação de Kaplan (2011). 
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o “Incentivo ao recrutamento de recursos humanos, mediante trabalho voluntário, 

aproveitando o potencial solidário da sociedade e reduzindo os custos de implementação 

das ações do ProNEA” (MMA, 2005, p. 45). No item 1.5, que visa à implementação da 

educação ambiental voltada a empreendimentos e projetos do setor produtivo, está 

explicitada a “Concessão às empresas ambientalmente corretas, de certificação 

ambiental análoga ao ISO, como incentivo à manutenção de seu compromisso 

socioambiental” (MMA, 2005, p.46).  

Ademais, no item 1.6 do ProNEA, é retomada a relevância das parcerias, 

indicando facilitações econômicas cruciais:  

 

“Criação de estratégias alternativas para a captação de recursos que 
permitam a sustentabilidade dos projetos e programas, como a 
realização de parcerias – inclusive público-privadas – e o 
estabelecimento de benefícios fiscais e prêmios às entidades que 
invistam em educação ambiental, entre outras” (MMA, 2005, p. 46). 
 

 Não estendendo tal análise das políticas públicas e programas, notamos que 

apesar de verificarmos avanços importantes a partir do estabelecimento institucional da 

educação ambiental em amplo sentido, é válido ressaltar como as próprias políticas e 

programas desenvolvidos na área proporcionam a pluralidade de objetivos e interesses 

que facilita o esvaziamento de critérios, de responsabilidades e de compreensão. Como 

nos aponta Loureiro (2004) é primordial a clareza nos referenciais teóricos e 

metodológicos, quando se quer alcançar a possibilidade de compreensão e intervenção 

críticas.  

Além de nos reportarmos às políticas públicas, suas exigências e facilidades 

oferecidas ao setor privado, é preciso considerar que o próprio setor se reconfigurou 

para sua atuação no que se relaciona à responsabilidade socioambiental. 

De acordo com Pedrini (2008), as empresas mostraram interesse em se envolver 

em atividades sociais, visando agregar valores aos seus empreendimentos. Isso se 

intensificou na década de 1990, em função das recorrentes discussões sobre a 

importância da EA, ocorridas durante a Rio-92. Todavia, sobre as bases da harmonia 

comunitária e da atuação ativa da sociedade, a expansão de informações e a acirrada 

competição do mercado em escala mundial consolidaram a necessidade de um 

posicionamento empresarial diferenciado daquele até então aceito, o que propiciou 

oportunidades ao mesmo.  
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Segundo Vellani e Ribeiro (2009, p. 193) a ONU evidencia que “à medida que a 

sustentabilidade começa a ser um dos objetivos de um negócio importante (...) os 

auditores das demonstrações financeiras ficam cada vez mais interessados nas 

informações sobre a contribuição da empresa ao desenvolvimento sustentável”26. 

Esta explanação contribui para esclarecer como as preocupações ambientais se 

refletiram em responsabilidades no meio empresarial, atribuindo ao mesmo uma 

redefinição estratégica para a configuração do mercado, ou seja, gerar vantagem 

competitiva por meio de estratégias e gastos com atividades ditas ecológicas dentro da 

empresa.  

No que tange à educação ambiental, Pedrini (2008) aponta que as empresas 

possuem Indicadores de Qualidade Conceitual sobre Educação Ambiental (IQCs) – 

composto de oito itens – cujas descrições se aproximam daquelas presentes no 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e da Educação Ambiental para 

Sociedade Sustentáveis. 

Esses indicadores podem ser interpretados tanto condizentes com os referenciais 

de Educação Ambiental, já citados, como podem mascarar seus reais objetivos e 

interesses, através do nome do conceito elencado. Numa perspectiva ingênua de 

compreensão, esse contexto pode parecer coerente para a integração da empresa com a 

escola pública, por meio de práticas em Educação Ambiental que se mostrem adequadas 

às propostas das escolas, seguindo uma perspectiva crítica e não meramente 

interventiva, o que pode se configurar como uma armadilha paradigmática 

(GUIMARÃES, 2004). 

Entretanto, num contexto amplamente diverso e em meio às novas lutas sociais, 

nos quais se busca salientar a necessidade de integração entre a sociedade e o ambiente, 

deparamo-nos com uma nova roupagem atribuída à Educação Ambiental empresarial, 

quando esta passa a ser nomeada “responsabilidade socioambiental”. Essas facetas, 

muitas vezes, contribuem para a elaboração de programas e projetos sem a necessidade 

de um rigor conceitual e metodológico, já que não fazem menção explícita à Educação 

Ambiental, como podemos verificar no quadro a seguir: 

 

                                                 
26 Vellani e Robeiro (2009) explicitam que, segundo a ONU (2001), no documento Our Common Future 
(Nosso Futuro Comum) da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente (em 1987), desenvolvimento 
sustentável é definido como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades”. 
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Quadro 2 – Indicadores de Qualidade Conceitual da educação ambiental (EA) e suas descrições 
para implantação nas empresas  

IQCS Descrição  
 

1. EA emancipatória 
Capaz de possibilitar ao individuo/coletividade a aquisição de 
conhecimentos, valores, habilidades, experiências e a 
determinação para a cidade enfrentar e participar da solução de 
problemas ambientais. 

2. EA transformadora Capaz de possibilitar a mudança de atitudes para o 
desenvolvimento de sociedades sustentáveis. 

3. EA participativa Capaz de estimular a participação em mobilizações coletivas. 
4. EA abrangente Capaz de envolver a totalidade de grupos sociais (públicos 

internos e externos). 
   5. EA permanente Capaz de ser uma atividade continuada. 
   6. EA contextualizadora Capaz de agir diretamente na realidade da coletividade e por 

meio dela alcançar a dimensão planetária. 
   7. EA ética Capaz de promover o respeito a todas as formas de vida do 

planeta. 
   8. EA interdisciplinar Capaz de integrar diferentes saberes, pois a questão ambiental 

agrega variados conhecimentos. 
(Fonte: PEDRINI, 2008, p.11). 

 

Vale destacarmos que tais classificações para a Educação Ambiental, expressas 

no quadro 2, podem se mostrar uma armadilha, pois, se por um lado explicitam 

diretrizes interessantes para que as atividades de Educação Ambiental sejam pautadas 

dentro das empresas, por outro se apresentam como contraditórias, por serem 

possibilidades não respeitadas -  e tão pouco possíveis - no contexto do modo capitalista 

de produção e, portanto, da lógica mercadológica que rege o sistema empresarial. Ainda 

que não tenhamos o intuito de analisar profundamente tais índices, fazemos esta 

afirmação, com apoio nos seguintes questionamentos: 

i. Quais são os conhecimentos, valores, habilidades e experiências que serão 

possibilitados? Possibilitar aos indivíduos a aquisição de tais elementos garante a 

emancipação dos mesmos? Há, portanto, incoerência em afirmar que por este 

caminho se está realizando uma Educação Ambiental emancipatória; 

ii. A concepção de respeito a todas as formas de vida é muito relativa em nossa 

sociedade, principalmente quando a obtenção de lucros (objetivo final de uma 

empresa) se mostra prioritária com relação à manutenção da vida de muitos seres, 

havendo uma impossibilidade de afirmar a ética como pressuposto da Educação 

Ambiental nas empresas; 
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iii. De forma geral, as ações de Educação Ambiental na empresa são fragmentadas e 

pontuais (tivemos exemplos apresentados neste próprio estudo). O que se 

compreende como permanente no meio empresarial diz respeito, simplesmente, à 

manutenção das atividades e não necessariamente considerar a continuidade de 

um trabalho com objetivos claros que, segundo um eixo norteador, seja 

constantemente aprimorado juntamente com os envolvidos. Assim, o 

estabelecimento de utilização de canecas na empresa - ao invés de copos 

descartáveis - a atividade será mantida permanentemente (enquanto não for um 

fator que cause prejuízo a empresa), no entanto, qual a ação continuada realizada 

com os colaboradores sobre a importância de se evitar o desperdício (que ocorre, 

inclusive, com outros tantos materiais)? 

iv. A interdisciplinaridade já foi amplamente discutida no decorrer deste estudo, no 

entanto, vale aqui uma ressalva: por mais que dentro de uma empresa seja 

necessário o diálogo entre diferentes frentes para que, então, haja o 

desenvolvimento de ações de Educação Ambiental, ainda será o aspecto financeiro 

que determinará a ocorrência – ou não – das mesmas. 

 

Por conseguinte, o estabelecimento dessa lógica, dentro das instituições 

escolares públicas, se configura ainda mais conflituosa e impossibilita uma noção crítica 

social por parte dos alunos e dos professores ao se depararem com tais classificações de 

Educação Ambiental empresarial, como se estas bastassem para haver coerência entre as 

ações da empresa e seu discurso ambiental, fazendo com estes acabem sendo vítimas do 

próprio processo empresarial, apesar de serem agentes importantes para a transformação 

da realidade social. 

Não é sem motivo, portanto, que a entrada de empresas e organizações privadas 

nas escolas públicas ocorre com tanta facilidade, sendo as suas ações consideradas 

como “legítimas e positivas”.  Embora apregoando a necessidade de agir, de colaborar, 

de atuar ativamente, não é explicito como isso pode ocorrer.  Além disso, as maneiras 

pelas quais tais ações são desenvolvidas são diversas, assim como o são os espaços em 

que são realizadas e os públicos a que se destinam.  

Apresentar as atividades voltadas à Educação Ambiental desenvolvidas por 

empresas dentro do ambiente escolar é apontar apenas um dos muitos espaços em que 

tais ações participativas vêm ocorrendo, embora aquele seja considerado um dos – se 

não o principal – espaços sociais mais importante de atuação, seja pública ou privada, 
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portanto, configurando-se como espaço de muitas disputas e interesses. Como afirma 

Martins e Neves (2010) com embasamento gramsciano:  
 
O papel estratégico adquirido pela escola na formação dos intelectuais 
orgânicos no mundo contemporâneo faz sobressair, no conjunto dos 
intelectuais profissionais, o papel desempenhado pelos educadores, 
desde o professor primário até os da universidade, na disputa de 
projetos de sociedade e sociabilidade (MARTINS; NEVES, 2010, p. 
33). 
 

Essa afirmativa evidencia como o campo educacional é permeado de entraves e 

como este pode se estabelecer como perpetuador da manutenção da ordem social - ou 

como catalisador de transformações sociais - não por si só, mas pela atuação de seus 

agentes e, dentre estes, principalmente os professores, embora também se estenda aos 

estudantes.  

No entanto, uma inquietação se apresenta: quais os papéis das SMEs - instâncias 

públicas e de grande importância e determinação na educação pública municipal – neste 

contexto de parcerias? Estas estão “corretas” ou “erradas” em sua atuação? Estariam 

atuando coerentemente com qual concepção de educação ao aderirem às parcerias com 

as instituições externas às escolas (como a ABAG e o CEA da usina, ambos 

analisados)? 

Fica evidente como a ABAG, por meio do Programa “Agronegócio na Escola” e 

também a usina, a partir do CEA, se beneficiam do ambiente escolar para a difusão de 

seu papel estratégico dentro da sociedade, disseminando a importância quase intocável 

do agronegócio. As SMEs, nesse processo, estão perpetuando tal concepção ao 

aceitarem a parceria, impondo aos professores e estudantes a reprodução de uma lógica 

de mercado que se apresenta, equivocadamente, como oportunidade de conhecimento 

científico e de aprimoramento ao trabalho docente, sem ao menos questionarem os 

pressupostos pedagógicos utilizados – ou não – no Programa. 

 Neste sentido, é importante ressaltarmos que muito mais do que “apontar o 

dedo” para os “culpados” neste/por este contexto - que vai além do político, econômico, 

social, ambiental e educacional, pontualmente, incorporando-os para a complexidade do 

debate - é preciso compreender a amplitude daquele, confrontando os sujeitos – ainda 

que revestido de organizações – que nele estão atuando, na busca de esclarecermos que 

não há neutralidade nas ações realizadas no campo educacional, independente do viés 

que estas assumam.  
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 O papel das SMEs, portanto, se faz importante como primeira instância no 

enfrentamento da reprodução de concepções e conceitos da lógica mercadológica que 

vêm adentrando as escolas. É necessário que as ações que chegam às secretarias, pelas 

quais se inserem nas escolas públicas, não sejam aceitas simplesmente pelo fato de 

apresentarem-se como oportunidade de atividades de EA (não vinculadas ao currículo) 

e/ou novidade, ainda que as legislações apresentadas oportunizem que estas venham a 

se efetivar. É preciso que os responsáveis por estas instâncias públicas que se 

constituem, juntamente com outras, como espaços de organização do ambiente escolar 

público, tenham a clareza e o discernimento de como tais parcerias com setores privados 

e externos ao universo escolar trazem - poderão trazer - consequências ou limitações 

para o trabalho docente, e para o ensino e aprendizagem dos estudantes, como pode ser 

verificado nos dados anteriores aqui apresentados. Caso contrário, esta será mais uma 

instância “a mercê” do capital e cooptação nas tantas transformações ocorridas no 

Estado, como foi discorrido, que continuará perpetuando uma concepção de educação 

utilitarista e desvalorização docente. 

 A pauta ambiental e a busca pela representatividade da “responsabilidade 

socioambiental” por parte das mais variadas instâncias da sociedade, incluindo as 

pertencentes ao setor do agronegócio, configuraram uma gama de ações, como foi 

esboçado no decorrer deste estudo. No entanto, confrontando o papel das SMEs na 

adesão – ou não – às ações empresariais e configurando o estabelecimento da relação 

público-privado na educação - ou rejeitando-a – pudemos perceber a presença de dois 

pontos importantes. Por um lado, não há uma reflexão aprofundada por parte das 

secretarias de educação sobre os interesses das instituições promotoras de programas 

com viés socioambiental, aceitando suas contribuições e, assim, compactuando com as 

ideias e ideologias dominantes e possibilitando a reprodução destas concepções por 

parte de professores e estudantes. Por outro lado, percebemos a carência de outras ações 

efetivamente públicas - como o oferecimento de uma formação contínua que possibilite 

aos professores um aprofundamento teórico e prático – no sentido de que seja 

minimizada a possibilidade de inserção das diversas instituições nas escolas públicas. 

Não seria apenas o caso de visar à melhoria da atuação docente, como também de 

oportunizar a participação dos estudantes em atividades extraclasse – tão importantes 

para o aprendizado - segundo expressões dos professores entrevistados.  

Os professores e, consequentemente, os estudantes, participam deste processo 

complexo e, portanto, precisam ter condições de, primeiramente, identificar as 
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contradições presentes nos tantos projetos, programas e atividades propostas e 

realizadas, para que possam então buscar superá-las. Isso só se fará possível a partir da 

apropriação dos conhecimentos sistematizados e construídos historicamente sobre as 

questões socioambientais, bem como da compreensão, sob uma análise crítica, das 

informações afins circulantes, disponibilizadas. 

As SMEs, portanto, devem se posicionar de forma a serem a “porta de entrada” 

para o enfrentamento desta realidade (relação público-privado) existente nas escolas 

públicas, ao invés de compactuar com a inserção de interesses privados. Ainda que esta 

pesquisa não tenha se estendido a outros municípios da região em análise, é relevante 

destacar o caso da SME de Matão, como relatado no tese de Lamosa (2014a), em que o 

secretário rejeita há anos a entrada do Programa “Agronegócio na Escola”, além de 

outros programas empresariais, apesar das inúmeras e radicais tentativas da ABAG de 

se inserir nas escolas daquele município, já que “não seria possível assinar o acordo 

porque eles trabalham com uma outra perspectiva, junto com os movimentos sociais” 

(LAMOSA, 2014a, p. 238). Ainda segundo o autor: 

 
O projeto hegemônico vem sendo contraposto por propostas 
alternativas que valorizam a agricultura camponesa, o controle dos 
agricultores sobre a produção de sementes, cuidados ambientais, nos 
princípios da policultura. A resistência também ocorre em relação à 
ideologia do “agronegócio”. Neste aspecto, o conceito de “segurança 
alimentar” difundido pela ABAG é confrontado com o conceito de 
“soberania alimentar”. A ideologia do “agronegócio” em sua versão 
“terceira via” limita-se a defesa de que todos os indivíduos têm direito 
à alimentação e, em função disto, o Estado tem a obrigação de 
subsidiar a produção de alimentos e comprometer-se com programas 
sociais de distribuição de cestas básicas, restaurantes populares e 
políticas de renda mínima. Já o conceito de “soberania alimentar”, 
introduzido, em 1996, pela Via Campesina Internacional, no contexto 
da Cúpula Mundial sobre a Alimentação (CMA), realizada pela FAO, 
em Roma, parte do pressuposto de que alimento não é mercadoria, 
mas direito humano, sendo a produção do mesmo uma questão de 
soberania dos povos (LAMOSA, 2014a, p. 244). 

 

Torna-se evidente que a inserção de ações empresariais nas escolas públicas - ou 

sua rejeição - é proporcionada pelo apoio e posicionamento dos representantes do setor 

público, inclusive na esfera municipal. Não obstante, é preciso que o enfrentamento seja 

ideológico, ou seja, que haja clareza por parte das SMEs sobre qual é a perspectiva 

social, ambiental e educacional defendida no município, para mostrar-se coerente com o 

que será divulgado e ensinado no ambiente escolar. Resgatando o pensamento 

gramsciano, podemos compreender a importância e a configuração de outro 
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posicionamento – também chamado contra-hegemônico - a partir da colocação de Vieira 

(2008): 
 
A possibilidade de se contrapor a hegemonia do grupo dominante 
requer do intelectual orgânico romper com a sua posição tradicional, e 
dessa forma, criar mecanismos capazes de relacionar política e 
hegemonia da classe trabalhadora, contrapondo-se com a classe 
dominante [...] Assim, existem duas maneiras de lidar com a formação 
de sua concepção do mundo. Ou o indivíduo participa de uma 
concepção do mundo imposta pelo ambiente exterior, por vários 
grupos sociais, nos quais todos estão envolvidos desde sua entrada no 
mundo consciente, ou elabora a própria concepção do mundo de uma 
maneira crítica e consciente e, portanto, em ligação com o próprio 
pensamento, escolhendo a própria esfera de atividade, participando 
ativamente na produção histórica do mundo, sendo guia de si mesmo e 
não aceitando o exterior de forma passiva. (VIEIRA, 2008, p. 157). 

 

 Lamosa (2014b), bem como o secretário ao qual o autor se refere em sua tese, 

ainda evidenciam que uma possibilidade de enfrentamento aos programas empresariais 

ofertados aconteceria se programas de outras instancias, como os diferentes movimentos 

sociais da região (luta campesina, quilombolas, indígenas e Movimento dos Sem Terra), 

chegassem até às SMEs e às escolas, permitindo a difusão de outra concepção sobre 

realidade da região, que não a dominante.  

 Nos constituintes da amostra pesquisada neste estudo, de um modo geral, 

pudemos nos deparar com a perpetuação da lógica capitalista vigente, em que o cenário 

público não proporciona aos profissionais da educação (especialmente aos professores) 

uma formação continuada pública e de qualidade, assim convergindo para a manutenção 

de ideais compatíveis com o do setor hegemônico do agronegócio. Nas palavras de 

Vieira (2008): 
 

O Estado capitalista em que vivemos não tem possibilitado a 
realização de uma educação comprometida com a transformação 
social, e nem poderíamos esperar isto, em se tratando de uma 
sociedade estruturalmente desigual, mas tem também produzido toda 
ordem de reducionismos e dificuldades no que se refere a dois 
aspectos, necessariamente interligado: a formação dos educadores 
(inicial e continuada) e a produção das condições objetivas em que se 
realiza o magistério. Utiliza-se dessa forma da educação para a 
difusão da ideologia dominante, contando para tal intento, de 
intelectuais de mais baixo nível. Desse modo, a real subordinação da 
educação à política27, em seu sentido mais amplo (VIEIRA, 2008, p. 
161). 

                                                 
27 Segundo a autora, a concepção de política expressa no trecho está vinculada à “intervenção do Estado, 
da classe dominante” (VIEIRA, 2008, p. 161). 
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 Ao trazermos tal problema - existente nas SMEs que participaram desta 

investigação - para a formação de educadores ambientais, ainda podemos perceber que 

mesmo que os secretários e seus representantes afirmem a existência de formação 

continuada em áreas diversas, pouco (ou nada) se proporciona sobre a EA. Muito 

provavelmente isso ocorra devido ao próprio fato da ABAG e suas afiliadas, 

supostamente, “cuidarem desta parte” formativa. Assim, negligencia-se a formação dos 

estudantes, do professor e o próprio trabalho docente, priorizando a manutenção do que 

já vem sendo oferecido há tantos anos, sem que haja reflexões a respeito e, portanto, 

sem preocupação com as consequências de tais ações.  
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CONCLUSÃO 
 

Através da conjuntura apresentada neste trabalho, a partir das reflexões 

dissertadas, dos dados coletados e análises realizadas, buscamos contribuir com o 

campo da Educação Ambiental, reforçando a importância, já evidenciada em outras 

pesquisas, do caráter crítico na Educação Ambiental e, sobretudo, da necessidade de 

reflexões, discussões e ações competentes para que a educação seja a força propulsora 

da desejada transformação social. 

 Ao adentrarmos o universo dos municípios participantes dessa investigação, 

compreendendo a estreita relação entre estes e o setor agrário e, mais especificamente, 

com o agronegócio difundido na região, pudemos conhecer e analisar o que tem se 

inserido nas escolas públicas, propondo uma leitura crítica destas ações que têm sido 

viabilizadas mediante a aceitação das mesmas por parte das Secretarias Municipais de 

Educação.  

Nesse sentido, nossa investigação sobre as ações providas às escolas públicas 

por instituições externas às mesmas, aqui referidas como cenário privado - no CEA da 

usina aqui citada e pelo Programa “Agronegócio na Escola”, oferecido pela ABAG/RP - 

objetivou fomentar a reflexão sobre a parceria estabelecida entre o setor público e 

privado e, no caso deste último, especialmente a partir da responsabilidade 

“socioambiental” e da Educação Ambiental.  

 O desenvolvimento da pesquisa nos trouxe a necessidade de abordarmos 

conceitos e discussões importantes, considerando o referencial teórico-metodológico 

adotado. Uma delas esteve relacionada com o conceito de trabalho, remetendo-nos a 

questionar a compreensão contemporânea deste, que o apresenta como sinônimo de 

mercado de trabalho, e outra com as retomadas históricas acerca das transformações 

ocorridas no Estado, inclusive no âmbito legislativo (políticas públicas). Estes recuos 

históricos contribuíram para que desenvolvêssemos reflexões que se mostraram 

essenciais para o entendimento e construção da educação (ambiental, inclusive) crítica.  

 A compreensão histórica da formação da ABAG - incluindo sua instância em 

Ribeirão Preto e suas afiliadas - foi considerada essencial diante da incitação à reflexão 

crítica sobre os seus objetivos e intenções ao desenvolver ações de “responsabilidade 

socioambiental”. A maneira como se deu a criação e a formação da ABAG elucida os 

embates políticos e econômicos que permeiam a inserção da mesma nas escolas 

públicas, representando para esta uma relevante oportunidade de alcançar – direta ou 
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indiretamente - a população como um todo e, consequentemente, de manter a 

hegemonia do patronato rural. A associação conseguiu reunir diferentes frações da 

sociedade, se configurando como um novo tipo de organização, em parceria com setores 

industriais, financeiros, comerciais e até com instituições de nível superior, de grande 

importância para a produção de conhecimento científico.  

Ainda assim, nos deparamos com a aceitação praticamente unânime das 

parcerias entre as escolas públicas e as instituições de caráter privado externas a elas, 

tanto por parte dos professores, quanto dos secretários municipais de educação e/ou seus 

representantes. Mesmo no caso do município de Rincão - que não adere mais ao 

Programa oferecido pela ABAG, percebemos que tal adesão só não ocorria devido à 

falta de um professor que assumisse a responsabilidade pelo desenvolvimento do 

projeto e que participasse da capacitação oferecida. Contudo, os representantes das 

SMEs eram favoráveis ao Programa, bem como a outras parcerias com o setor privado, 

mantendo, por exemplo, suas visitas ao CEA da usina. 

 Ficou evidente que o setor do agronegócio, especialmente por meio da ABAG e 

do Programa “Agronegócio na Escola”, vem alcançando seu objetivo principal na 

região: a difusão de uma imagem favorável do mesmo. Sua inserção nas escolas 

públicas dos municípios aqui referidos não é questionada, assim como não é 

questionado o caráter ideológico de suas ações, o que permite, ainda, maior 

possibilidade de inserção de diversos outros projetos no ambiente escolar. Destacamos 

também que a inserção da ABAG nas escolas públicas tem ido além de seu objetivo 

explícito. O Programa tem sido um incentivador à entrada dos educandos no mercado 

de trabalho do setor do agronegócio, além de incentivá-los a buscarem o ensino técnico 

na área.  

Contamos, de acordo com as entrevistas realizadas, com poucos 

posicionamentos de professores que mais se aproximavam de uma concepção crítica de 

Educação Ambiental. Ainda assim, alertamos para o risco dos mesmos estarem se 

mantendo, enquanto docentes, num posicionamento crítico-reprodutivista da sociedade, 

abdicando do caráter transformador da educação. É essencial, portanto, que os 

professores enxerguem em suas escolhas, com relação à Educação Ambiental, que estas 

se pautam em suas próprias compreensões e opções políticas relativas ao processo 

educativo e à educação pública. Mais uma vez, portanto, evidencia-se a necessidade de 

oferecimento de uma formação crítica - inicial e continuada - aos professores, 
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possibilitando-lhes enxergarem as particularidades de seu trabalho docente, o que inclui 

suas condições objetivas e subjetivas.  

Ao confrontarmos estas condições com a inserção da ABAG na escola, por meio 

do Programa aqui analisado, percebemos a proletarização do trabalho docente. Ainda 

que o Programa não seja determinantemente estruturado, possibilitando que o professor 

participante crie e desenvolva o projeto final como preferir, este mesmo professor tem 

sua autonomia docente infringida. Isso porque ainda que exista “liberdade” na maneira 

de conduzir as atividades propostas (e obrigatórias), tais como as visitas às instituições 

afiliadas à ABAG, a participação dos concursos e o desenvolvimento do projeto final, a 

maioria dos professores acabam reproduzindo o discurso do setor do agronegócio, 

corroborando o principal objetivo da Associação, e executando atividades previamente 

estabelecidas, além de utilizar um material informativo que, muitas vezes, traz conceitos 

equivocados. O professor, por nós entendido neste estudo como um intelectual, passa a 

atuar como um mero efetuador de atividades, limitando-se ao sentido prático-utilitarista 

de seu trabalho, ao aceitar a inserção do Programa em questão, bem como de outras 

ações propostas por instituições externas à escola.   

Não obstante, como pudemos observar na análise das entrevistas, os professores 

que tiveram sua formação inicial em cursos da área de humanas e que demonstraram ter 

a possibilidade de fazer uma leitura mais crítica sobre a sociedade, se veem em 

condições de confrontar informações - sobre o uso das terras, as vantagens do 

agronegócio a toda população brasileira, o compromisso da associação com a 

sustentabilidade ambiental, dentre outras - divulgadas pela ABAG durante a capacitação 

fornecida aos docentes, contribuindo com o aprendizado (também mais crítico) de seus 

educandos.  

 Mais uma vez, portanto, nos remetemos à importância da formação dos 

professores para que se possa ter uma educação transformadora na escola pública, com a 

possibilidade de um trabalho docente qualificado e uma práxis coerente com o que se 

deseja da educação, especialmente a pública.  

O cenário exposto nos remete ao questionamento inicial desta pesquisa, 

elucidado no próprio título. Ocorrerá (ou continuará ocorrendo) a privatização do ensino 

através da Educação Ambiental? Percebemos a disseminação de concepções, sob a ótica 

do setor (à serviço do capital), que restringem a visão diferenciada sobre a problemática 

socioambiental, tanto por parte de alguns professores, quanto dos estudantes, 

corroborando a difusão e reprodução de concepções hegemônicas do setor empresarial, 
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especialmente do agronegócio, tanto em relação à agricultura e conceitos científicos, 

quanto à problemática socioambiental. Como já abordado, o Programa da ABAG se 

mostra claramente como uma ação de Educação Ambiental, ainda que o mesmo não seja 

apresentado com essa denominação ou que não seja assumida explicitamente tal 

intenção. No entanto, mesmo sem explicitar, difunde sua ideologia, inclusive através de 

suas afiliadas, dentro das escolas públicas da região, configurando, para nós, uma 

privatização do ensino, ainda que esta ocorra no âmbito ideológico. 

Para o enfrentamento desta realidade, defendemos neste estudo a inserção da 

Educação Ambiental crítica na escola, através de uma perspectiva sócio-histórica, 

embasada na Pedagogia Histórico-Crítica. Sob tal perspectiva, a escola não deve ser um 

espaço e meio de reprodução dos interesses hegemônicos das classes dominantes e sim 

um espaço de difusão e apropriação do conhecimento científico, construído 

historicamente pela humanidade, possibilitando a humanização dos educandos e do 

professor em seu trabalho docente.  

 Percebemos como o papel do cenário público - nas parcerias com o setor privado 

- na maior parte das vezes se mantém como burocrático e reprodutivista, ainda que seja 

relevante ressaltar que isso se deve, parcialmente, ao fato das próprias instâncias 

públicas de educação (como as SMEs) não refletirem sobre as ideologias hegemônicas 

presentes nas ações oferecidas pelo setor privado ou, ainda, compactuarem com as 

mesmas. Percebemos que pouca atenção é dada à formação contínua e aos problemas 

objetivos presentes nas escolas que, em alguns municípios, se iniciam na própria SME 

(falta de estrutura, de fornecimento de material, transporte, entre outros). É necessário, 

portanto, que a Educação Ambiental deixe de ser negligenciada na educação pública, 

entendida como um apêndice do processo educativo, não sendo relegada a instituições 

externas à própria escola o que, muitas vezes, ocorre por falta de preparo e formação 

dos próprios agentes educacionais (desde os secretários de educação até os professores).

 Apontamos, dentro dos limites deste ensaio, a importância de serem 

desenvolvidos mais estudos que evidenciem a realidade da Educação Ambiental na 

escola pública e, sobretudo, que possibilitem diálogos com seus professores, visando à 

elaboração de planejamentos, propostas, ações e materiais de Educação Ambiental, de 

modo que não seja mais necessária ou permitida a inserção de ações fragmentadas e 

frágeis - por parte de instituições de caráter privado externas às escolas - que impedem 

(e não sem motivo) o avanço de uma Educação Ambiental crítica escolar e perpetua a 

difusão de ideologias dominantes como únicas e naturalizadas.  
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 Não almejamos, com tais colocações, considerar a educação escolar como 

possibilidade redentora, mas sim como espaço de transformação que tenha como 

prioridade a formação humanizadora – ao contrario da formação mercadológica e 

tecnicista – dos estudantes e a consciência, por parte do professor, sobre a importância 

da práxis educativa. 

Ao mesmo tempo, uma perspectiva de educação que leve em conta a 

necessidade de fortalecimento do processo de formação docente (inicial e continuada), 

sendo esta preconizada pelas instâncias públicas de educação. Também é importante que 

sejam oferecidas ao professor possibilidades (concretas e subjetivas) de reflexão sobre 

as contradições sociais e de reencontrar o seu papel político e valor social na luta por 

uma sociedade sustentável e igualitária.  

Estes são alguns dos pressupostos necessários, à nossa maneira de enxergar o 

campo educacional, que precisam continuar sendo explorados e debatidos, tanto na 

Educação Ambiental quanto em todo o contexto educacional, juntamente com 

estudiosos pertencentes ao meio acadêmico e com os professores da escola básica, na 

rede pública de ensino, coibindo a tentativa velada de privatização (ainda que 

ideológica) da educação pública brasileira. Sob esta perspectiva, apontamos a relevância 

de aprofundarmos ainda mais este estudo em momentos futuros.  
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APÊNDICES 
 

 
APÊNDICE I – TERMO CONSENTIMENTO PROFESSORES 

                                                                                

Termo de Consentimento  
 

Pesquisador responsável: Carolina Borghi Mendes 
Instituição: Programa de Pós Graduação em Educação para Ciências - UNESP/Bauru 
Contato: cborghimendes@gmail.com 
 

Prezado(a) Professor(a), 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma totalmente voluntária.  

É muito importante que você compreenda as informações contidas neste documento e saiba que estou 

aberta para esclarecer quaisquer dúvidas e aceitar sugestões. As respostas a este questionário me 

auxiliarão no entendimento de questões relativas as visitas realizadas à Usina São Martinho, necessário à 

minha pesquisa de mestrado.  

Esclareço, desde já, que sua identificação pessoal constará apenas neste termo, não sendo explicitada em 

minha pesquisa.  

Suas respostas serão uma importante ferramenta para que eu busque compreender e discutir os aspectos 

associados aos objetivos e ao alcance destas visitas técnicas, do ponto de vista educativo.   

 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu _____________________ 

_________________________________________________, estou de acordo em colaborar com esta 

pesquisa através das respostas ao questionário desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, 

ficando com a posse de uma delas, caso seja de meu interesse.  

  

Local e data  

______________________________________________________________________ 

  

____________________________     ______________________  

       Assinatura        Identidade 
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APÊNDICE II – TERMO CONSENTIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

                                                                                   

Termo de Consentimento  
 

Pesquisador responsável: Carolina Borghi Mendes 
Instituição: Programa de Pós Graduação em Educação para Ciência - UNESP/Bauru 
Contato: cborghimendes@gmail.com 
 

Prezado(a) Sr(a), 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas que embasarão a entrevista de forma totalmente 

voluntária.  

É muito importante que você compreenda as informações contidas neste documento e saiba que estou 

aberta para esclarecer quaisquer dúvidas e aceitar sugestões. As respostas a esta entrevista me auxiliarão 

no entendimento de questões relativas à participação da Secretaria Municipal de Educação, bem como das 

escolas da rede, no Programa “Agronegócio na Escola”, realizado pela ABAG, necessário à minha 

pesquisa de mestrado.  

Esclareço, desde já, que sua identificação pessoal constará apenas neste termo, não sendo explicitada em 

minha pesquisa.  

Suas respostas serão uma importante ferramenta para que eu busque compreender e discutir os aspectos 

associados aos objetivos e ao alcance da participação neste Programa, do ponto de vista educativo.   

 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu _____________________ 

_________________________________________________, estou de acordo em colaborar com esta 

pesquisa através das respostas à entrevista desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, 

ficando com a posse de uma delas, caso seja de meu interesse.  

  

Local e data  

 

______________________________________________________________________ 

  

____________________________     ______________________  

       Assinatura        Identidade 

 
 
 
 
 

mailto:cborghimendes@gmail.com
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APÊNDICE III 
 

Questionário para o professor 

 
Buscando conhecer você e seu contexto de atuação, professor, sem que você se identifique, peço que me 
informe: 

1) Sexo:         (     ) Feminino     (     ) Masculino 

2) Qual sua formação inicial e em que ano a mesma foi concluída? Você atua na área educacional desde 

quando? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Em sua formação inicial, você obteve conhecimento sobre a Educação Ambiental e temas 
ambientais? Se sim, de qual forma (ex.: disciplina específica, alguma atividade relacionada ao tema, 
colaboração de algum professor, leituras externas as disciplinas)? 
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4) Em qual escola você leciona e em que município a mesma esta localizada? A que serie/ano pertence 
à turma que você esta acompanhando atualmente? Qual a faixa etária destes seus alunos?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Quanto a possibilitar aos alunos a realização desta visita, esta é/foi uma iniciativa sua ou de outro 
membro da escola?   

(     ) Minha 
(     ) Minha e de outros professores 
(     ) Direção 
(     ) Coordenação 
(     ) Secretaria Municipal de Educação   

 
6) Para você, qual(is)  é (são) o(s) motivo(s) que o levam a trazer o aluno a esta visita à usina?  

(     ) Passeio  
(     ) Sensibilização dos alunos para com a necessidade de preservação do meio ambiente 
(    ) Atividade extraclasse vinculada ao conteúdo do currículo/material didático que vem 
desenvolvendo em sala de aula 
(     ) Conhecimento do funcionamento de uma usina 
Outros: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Você e/ou outros professores de sua escola costumam levar os alunos a outras visitas? Se sim, pode 
me citar exemplos?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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8) Você trabalha com Educação Ambiental (EA) em sala de aula? Como o faz?  
(     ) não trabalho 
(     ) trabalho apenas temas sobre o meio ambiente   
(     ) os trabalhos de EA na escola não são de responsabilidade do professor, em sala de aula 
(   ) as orientações para o desenvolvimento de atividades de EA provêm da Secretaria 
Municipal de Educação  
(    ) trabalho a EA dentro de conteúdos específicos do currículo/material didático 
(    ) trabalho por meio do oferecimento de palestras proferidas por outros profissionais 
(     ) trabalho por meio de projetos desenvolvidos em datas comemorativas ou voltados para a 
reciclagem e reutilização de materiais 
Outras: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9) Você trabalhou algum conteúdo sobre EA antes de realizar a visita à usina com seus alunos? Se sim, 
pode exemplificar algum?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10) Após ter realizado a visita, você costuma trabalhar os assuntos abordados articulando-os a certos 
conteúdos do currículo/material didático em sala de aula? Se sim, pode exemplificar algum? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11) A ABAG fornece aos professores um curso vinculado ao Projeto "Agronegócio na Escola". Você e/ou 

outros professores de sua escola já participaram? Se sim, qual sua opinião sobre a importância do 

mesmo para sua formação e atuação profissional? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12) Na sua concepção, em que esta visita à usina colabora com o aprendizado dos alunos, em especial ao 
que se refere a Educação Ambiental e aos temas ambientais:   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13) Você se disponibilizaria a participar de uma entrevista sobre a visita á usina, atuando como 
colaborador da minha pesquisa de Mestrado sobre Educação Ambiental?  (Seus dados serão 
sigilosos, sem divulgação do seu nome, caso prefira)   

 
(     ) Sim.  
Coloque seu contato (email e/ou telefone) 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(     ) Não me disponibilizo a participar. 
 
 
 
 
                                                            Muito Obrigada! 
 

Carolina Borghi Mendes 
Bióloga e Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Educação para Ciências - UNESP/ Bauru 
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APÊNDICE IV 
 

Roteiro de entrevista para o professor 

As questões que direcionam essa entrevista são baseadas no questionário direcionado 
aos professores, durante as visitas à usina. O professor não será identificado. 
 

1) Sexo:         (     ) Feminino     (     ) Masculino 

2) Qual sua formação inicial e em que ano a mesma foi concluída? Você atua na área 

educacional desde quando? 

3) Em sua formação inicial, você obteve conhecimento sobre a Educação Ambiental e 
temas ambientais? Se sim, de qual forma (ex.: disciplina específica, alguma 
atividade relacionada ao tema, colaboração de algum professor, leituras externas as 
disciplinas)? 
 

4) Em qual escola você leciona e em que município a mesma esta localizada? A que 
serie/ano pertence à turma que você esta acompanhando atualmente? Qual a faixa 
etária destes seus alunos?  

 
5) A participação no Programa “Agronegócio na Escola” é uma iniciativa sua (assim 

como da outra professora participante) ou da Secretaria Municipal de Educação? 
 

6) A proposta do Programa tem alguma relação com o PPP de sua escola? 
 

7) Como se dá o Programa “Agronegócio na Escola”? Ele é considerado um curso de 
formação continuada? 

 
8) Como você avalia a proposta do Programa “Agronegócio na Escola” (pontos 

positivos e negativos) quanto à formação do professor e sua relevância para sua 
atuação profissional?  

 
9) Como você avalia a proposta do Programa “Agronegócio na Escola” (pontos 

positivos e negativos) quanto ao conteúdo apresentado para você, professor, 
trabalhar com seus alunos em sala de aula? 

 
10) Você considera que a participação ao Programa influencia em sua concepção sobre 

o agronegócio na região? E quanto a sua concepção de Educação Ambiental? De 
que forma? 

 
11) Como você considera que a sua participação ao Programa influencia a formação de 

seus alunos quanto a questões como o agronegócio, meio ambiente e 
responsabilidade socioambiental? Ocorreram mudanças nas percepções e práticas 
dos alunos em relação a essas mesmas questões? 

 
12) Na sua compreensão, por quais motivos a ABAG oferece esse Programa aos 

professores que atuam com alunos desta faixa etária (13 e 14 anos)? 
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13) A sua participação, bem como a da outra professora, influenciam no trabalho 
pedagógico dos outros professores no que diz respeito as questões ambientais?  
  

14) O Programa exige que você aborde quais conteúdos com seus alunos em sala de 
aula?  

 
15) As visitas às empresas e usinas são obrigatórias? A escolha das mesmas fica à seu 

critério ou são direcionadas/agendadas pela ABAG? 
 

16) Na sua concepção, a visita às usinas tem quais objetivos? 
 

17) Você e/ou outros professores de sua escola costumam levar os alunos a outras 
visitas que não sejam às usinas? Se sim, pode me citar exemplos?  
 

18) Você trabalha com Educação Ambiental (EA) em sala de aula? Como o faz?  
 

19) Você trabalha algum conteúdo sobre EA antes de realizar a visita às usinas com 
seus alunos? Se sim, pode exemplificar algum?  
 

20) Após realizar essas visitas às usinas, você costuma trabalhar os assuntos 
abordados articulando-os a certos conteúdos do currículo/material didático em sala 
de aula? Se sim, pode exemplificar algum? 
 

21) Na sua concepção, em que esta visita à usina colabora com o aprendizado dos 
alunos, em especial ao que se refere a Educação Ambiental e aos temas ambientais? 

 
22) Você sabe se são oferecidos outros cursos de formação continuada no 

município? Você participa? Na sua compreensão, seriam necessários outros cursos 
relacionados à Educação Ambiental? 
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APÊNDICE V 
 

Roteiro para embasar a entrevista com a representante da ABAG 

 

 Perguntas iniciais sobre a ABAG e sua visão socio-ambiental e educacional: 

1) Para a ABAG-RP, qual a importância real de desenvolver Programa juntos a comunidade 
e, em especial, junto aos professores e alunos da rede publica municipal? 

2) São só escolas municipais? Se sim, por quê? 

3) Quais outras entidades regionais e nacionais que auxiliam nessas ações na região de 
Ribeirão Preto (como apresentado no site)? 

 

Perguntas sobre o Programa“Agronegocio na Escola”: 

1) Quando e com que objetivo surgiu o Programa? Quem o planejou e colocou em 
execução?  

2) Buscando conhecer um pouco mais o Programa pela visão de quem o desenvolve, quais 
seus maiores objetivos? 

3) Analisando estes anos em que o Programa já vem sendo desenvolvido, foi possível 
verificarem transformações e ou evoluções em relação aos principais objetivos inicias? E em 
relação ao público atingido? Como é/foi feita esta avaliação?  

4) A iniciativa de vinculá-lo as Secretarias Municipais de Educação da região partiu da 
ABAG ou dos professores-gestores-secretarias? Por qual motivo o Programa se configura 
dessa forma? 

5) Como se configura o curso para os professores? Estes são os únicos responsáveis diretos 
para informar os alunos ou a ABAG também tem ações diretamente desenvolvidas com os 
mesmos?  

6) Qual o objetivo de trabalhar com os alunos de 13 e 14 anos, em especial? 

7) A cartilha do Programa se encontra disponível. Essa é o material de base que os 
professores deverão utilizar para trabalhar esta perspectiva com seus alunos? O que mais é 
fornecido? O curso de formação para os professores gira em torno das informações e 
estratégias de abordagem presentes na cartilha?  

8) Ao enfatizar a importância de contextualizar o agronegocio junto à população e utilizando 
as escolas e, em especial, os professores que recebem certa formação a partir da ABAG para 
auxiliar no aprendizado dos alunos sobre o tema, gostaria de saber quais são os agentes 
responsáveis por tal formação. São estes, também, professores ou possuem alguma formação 
especial? São gestores da ABAG? 
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9) O Programa também conta com empresas associadas que se disponibilizam para que os 
alunos as visitem. Quais são elas e como se configura essa associação? Há alguma 
obrigatoriedade das empresas do setor do agronegocio em se manterem abertas as visitas, ou 
a iniciativa parte de cada uma, com base em suas políticas internas, realizar esse vínculo? 

10) As empresas associadas que abrem suas portas para as visitas dos alunos, seguem uma 
metodologia do Programa e da ABAG ou as realizam de acordo com seus próprios critérios? 

11) Verifiquei no site a seguinte descrição: “Dotado de uma metodologia própria o Programa 
conta com capacitação dos professores e coordenadores por meio de palestras e visitas a empresas 
agroindustriais da região. Somente após essa fase é que os professores desenvolvem o tema de forma 
interdisciplinar com seus alunos, ao longo do ano letivo.” Gostaria de compreender qual a 
metodologia do Programa (quantos professores, quanto tempo, como selecionam e quem os 
desenvolve) e como os professores desenvolvem suas atividades posteriores. Fica a critério de cada 
um a forma como repassarão  certos conhecimentos adquiridos através do Programa aos seus alunos 
ou há a continuação do auxilio da ABAG no decorrer do ano? 

12) Considerando a extensão de professores que participam do Programa existe, por 
parte da ABAG, alguma verificação-acompanhamento para analisar a efetividade e o alcance 
dos conteúdos transmitidos? Como se verifica isso para considerar positivamente a 
permanência desse Programa, tanto para a própria ABAG e empresas associadas, quanto para 
a rede de ensino (professores, gestores e secretarias)? 

13)  Para esse ano, houve procura das Secretarias Municipais de Educação de 
Pradrópolis e Ribeirão Preto? Quantas escolas? Quais? 
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APÊNDICE VI 
 
 

Roteiro de entrevista com a responsável pela Secretaria Municipal de Educação 

Esta entrevista auxiliará na pesquisa de mestrado da pesquisadora, sem que haja 
divulgação da identidade do responsável pelas respostas. 
 

1- A Secretaria Municipal de Educação estabelece/estabeleceu vínculo com a 
ABAG para a participação do Programa Agronegócio na Escola? Por quais 
motivos estabelece ou não. 

2- Caso participem do Programa, como isso se dá (a procura é da SME ou da 
ABAG, como é desenvolvido, qual público – das escolas – abrange)?   

3- Esse Programa é considerado, pela SME, um curso de formação continuada para 
os professores que participam? 

4- Na compreensão da SME, qual a importância da Secretaria se dispor a participar 
do Programa? 

5-  Na compreensão da SME, qual a importância para os professores e gestores, 
bem como para os alunos, de participar do Programa? 

6- As visitas às empresas/usinas ficam a critério da SME (fazê-las ou não; e onde 
fazê-las) que as indicarão as escolas, ou a critério das próprias escolas, ou são 
indicadas e agendadas pela própria ABAG? 

7- O que você, como representante/responsável na SME pela participação no 
Programa consegue apontar como propostas e limitações do mesmo? 

8- A SME considera esse Programa visando a Educação Ambiental no Município. 
Existem outras atividades de Educação Ambiental? 

9- A SME proporciona aos professores a participação a outros 
programas/projetos/cursos? 

10- Como você, representante/responsável na SME pela participação no Programa, 
vê a formação dos educadores resultantes do Programa “Agronegócio na Escola” 
e suas consequências na prática profissional destes? 

11- A SME procura manter com os professores participantes um diálogo para a 
percepção/compreensão dos mesmos sobre as propostas e limitações (no sentido 
de pontos positivos e negativos) do Programa? 

12- A ABAG possibilita que a SME dê um retorno sobre os mesmos pontos 
(positivos e negativos) do Programa? 

13- Na sua compreensão como representante/responsável na SME pela participação 
no Programa, qual a intenção da ABAG em oferecer esse Programa 
“Agronegócio na Escola”? 

 


