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RESUMO

As reflexões apresentadas neste trabalho resultam de uma pesquisa realizada em uma
escola da rede pública estadual de ensino, localizada no município de Juazeiro do Norte,
no período de Maio á Setembro de 2013. Essa pesquisa teve o intuito de investigar
práticas de educação ambiental a partir dos projetos específicos desenvolvidos no seio
da própria escola. Para adentrarmos no campo de pesquisa, optamos, dentro da
abordagem qualitativa, a escolha do método etnográfico como fio condutor da analises e
discussões. Através desse método se buscou conhecer os processos sociais e o universo
de significados que permeiam a produção e a realização desses projetos, e suas
potencialidades para alcance de uma mudança socioambiental. Para isto, foram
realizadas visitas semanais no espaço escolar durante o período acima descrito,
utilizando-se da técnica de observação participante, análise documental e entrevistas
intensivas como recurso metodológico de coleta das informações. Procurou-se em todas
as etapas o envolvimento intenso no cotidiano dos atores sociais pesquisados (diretor,
coordenador/professor e alunos), visando construir um diagnóstico das situações
vivenciadas num contexto social mais amplo. Os resultados obtidos se apoiaram na
riqueza da vivência em campo, e evidenciaram algumas limitações e potencialidades do
projeto de educação ambiental: “Cartão vermelho para Dengue” - escolhido para análise
científica - no que se refere à obtenção de resultados para construção de atitudes
sustentáveis, que será exposta no decorrer do trabalho. Diante das reflexões realizadas,
acreditamos que é preciso construir novas metodologias que superem as controvérsias
ideológicas e culturais que cercam a escola e a sociedade. Ressaltamos ainda que esta
pesquisa não se propôs revelar uma realidade inédita, e a base da sua fundamentação se
concentrou na interface entre: educação, escola e desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Educação; Escola; Desenvolvimento Sustentável.
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ABSTRACT
The reflections presented in this paper result from a survey conducted in a school of the
state public school system, located in the municipality of Juazeiro, in the period May to
September 2013. This research aimed to investigate environmental education practices
from specific projects developed within the school itself. To enter in the search field, it
was decided within the qualitative approach, the choice of the ethnographic method as
guiding the analyzes and discussions. Through this method we sought to know the
universe of social processes and meanings that underlie the production and realization
of these projects, and their potential to reach an environmental change. For this, weekly
visits were made at school during the period described above, using the technique of
participant observation, document analysis and intensive interviews as a methodological
resource for collecting information. It was attempted in all stages of the intense
involvement in everyday social actors surveyed (director, coordinator/teacher and
students), to build a diagnosis of situations experienced in a wider social context. The
results relied on the wealth of experience in the field, which showed some limitations
and potential of environmental education project: "Red card for Dengue" - chosen for
scientific analysis - in regard to obtaining results for building sustainable attitudes,
which will be exposed in the course of work. Given the considerations made, we believe
it is necessary to build new methodologies beyond the ideological and cultural
controversies surrounding the school and society. We also emphasize that this research
did not aim to reveal an unprecedented reality and the basis of its reasoning focused on
the interface between education, school and Sustainable Development.
Keywords: Education; School; Sustainable Development.
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1-INTRODUÇÃO

Os estudos sobre a educação ambiental (EA) tem sua origem na crise
ecológica de emergência planetária. Dentro do contexto educacional eles surgem como
uma demanda do Ambiente - assim como diversas outras demandas e características
culturais - que permeiam a educação atual (LUZZI, 2010). É nesse sentido, que a
relação entre educação e meio ambiente se consolida na ótica da educação ambiental,
envolvendo as discussões sobre sociedade e natureza pelo viés da educação, produzindo
o surgimento de diversas adjetivações1 .
No decorrer das ultimas décadas a educação ambiental tem sido encarada
como ferramenta importante capaz de minimizar o quadro de degradação da Natureza,
através dos sujeitos formados por ela, colocando-a como um caminho viável para
promoção de uma mudança socioambiental, que em tempos atuais se voltam para
proposta do Desenvolvimento Sustentável. A escola foi o espaço inicial para absorver
essa demanda e conduzir esse processo de mudança de valores culturais em prol de
ações sustentáveis.
Como parte de um conjunto social complexo, em que a escola se insere,
analisamos os processos sociais que cercam e que influenciam as práticas de educação
ambiental na escola. Abordamos nas discussões conceituais deste trabalho o debate
sobre a Educação - com foco na dinâmica do processo educativo – considerando este
campo um mecanismo poderoso para superação das mazelas sociais provocadas pelo
sistema capitalista. Para isso propomos a analisar a cadeia de relações entre cultura,
meio ambiente e sociedade que cercam a questão ambiental, na tentativa de encontrar
caminhos que superem a crise de relações em que vivemos hoje.

_____________
1

Como sabemos, as práticas agrupadas sob o conceito de educação ambiental têm sido categorizadas de

muitas maneiras: educação ambiental popular, crítica, política, comunitária, fo rmal, não formal, para o
desenvolvimento sustentável, conservacionista, socioambiental, ao ar livre, para solução de problemas
entre tantas outras ( SORRENTINO, 2002; SAUVÉ, 2002; GAUDIANO, 2001 e 2002).
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Os fatores que me instigaram a pesquisar sobre educação ambiental são
advindos da minha formação acadêmica em geografia, pela Universidade Regional do
Cariri (URCA) no período de 2004/2008, pois, geografia estuda a o espaço geográfico
produzido pela relação do homem com a Natureza ao longo da História se mistura e se
complementa com as ações de educação ambiental, no que se refere ao propósito de
conseguir uma transformação socioambiental através da intervenção humana.
Na licenciatura em Geografia tive a oportunidade de participar de várias
experiências de ensino associadas às práticas de educação ambiental em escolas e
instituições públicas – em especial no Geopark2 Araripe onde trabalhei por dois anos
(2010/2012) - que me inquietaram no decorrer da minha trajetória profissional, pela
forma como aconteciam, pela complexidade explicita na busca de resultados mais
significativos,

pelas

influências

politico-institucionais

e

pelos

desafios

que

se

apresentaram no seu processo de execução e continuidade.
A partir dessas experiências, percebi que não é simples pensar e fazer
educação

ambiental na

escola,

mas

acredito

que a maioria dos problemas

socioambientais só serão resolvidos, a partir da base, ou seja, da Educação. Pois afirmo
este como um problema crucial, porque penso que educação ambiental - e qualquer
outra adjetivação da Educação - é antes de tudo Educação.
A educação ambiental na prática, ainda encontra-se distante da teoria, apesar
dos inúmeros esforços trilhados nas últimas décadas, para alcançar os seus objetivos.
Pois, as inúmeras ações realizadas - principalmente nas instituições de ensino - para
alcance do seu objetivo, que é conseguir a preservação/conservação ambiental através
da formação

de sujeitos críticos e participantes para realizar uma mudança

socioambiental, tem sido um enorme desafio a se conquistar.

_____________
2

Geoparque é uma proposta de desenvolvimento s ustentável para territórios com características

geológicas, históricas, paisagísticas e culturais que contam a História da terra e dos continentes através da
deriva continental. Criada na Europa em 2000 e adaptadas para o Brasil em 2005 através do Geopark
Araripe primeiro da América do Sul com a chancela da UNESCO e da Rede Global de Geoparques –
GGN (Global Geopark Networks). É gerido pelo Governo do Estado do Ceará através da Universidade
Regional do Cariri (URCA). (GEOPARK ARARIPE, 2010).
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Um fator que contribuiu para este distanciamento entre teoria e prática se
deu pelo fato de que a adjetivação “ambiental” associado ao substantivo “Educação”
traz uma concepção de prática educativa que fragmenta ainda mais o conhecimento. E
com isso, faz com que suas ações sejam direcionadas somente para o campo ecológico,
negligenciando outras dimensões que se interligam. Essa concepção impõem limites
para enxergar a complexa trama de conexões existentes entre a Educação e o Ambiente.
É nessa perspectiva reducionista e desconexa que a maioria das práticas de EA, está
sendo realizada nas inúmeras escolas do país. Em relação a esse reducionismo Fazenda
(1991, p.23) afirma:
A ciência reducionista não apresenta espectro suficientemente amplo para os
enfoques interdisciplinares e transdisciplinares necessários à educação
ambiental, pois o reducionismo tende a definir discip linas específicas
(FAZENDA, 199, p. 23).

Uma ação educativa resultante dessa divisão do conhecimento promove
resultados poucos significativos que somente reproduzem as reais intenções do sistema
capitalista dominante, que é manter o “status quo”.
Com base nas considerações expostas, adentramos no cotidiano de uma
escola de ensino público, sob a gestão do Estado, no município de Juazeiro do Norte, no
período de Maio à Setembro de 2013, com visitas semanais, na tentativa de conhecer as
ações de educação ambiental na categoria de projetos específicos produzidos no cerne
da própria escola. Para o alcance dos objetivos da pesquisa, escolhemos o método
etnográfico como caminho metodológico. Esse método, segundo André (2012) é um
tipo de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar a cultura e a sociedade.
Se os antropólogos tem como foco a descrição da cultura (práticas, hábitos, crenças,
valores, linguagens, significados) de um determinado grupo social, a preocupação
central dos pesquisadores em educação é o processo educativo.
Essa perspectiva metodológica possibilitou uma aproximação mais intensa
com a concentricidade do objeto de estudo desta pesquisa, permitindo um olhar mais
apurado sobre o processo educativo e os sujeitos no seu espaço de convivência, ou seja,
a escola. Isso se deu através das ferramentas de coleta, que contemplam as etapas de:
observação

participante,

análise documental e entrevistas intensivas, que foram

realizadas com os atores sociais envolvidos no projeto (diretor, professor/coordenador e
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alunos/monitores). Com elas, registramos os encontros e desencontros, que compõem a
dinâmica do espaço escolar, na tentativa de analisar e compreender como acontecem os
diversos mecanismos que ocorrem no seu interior, e que se revelam através dos
comportamentos, das concepções e das ações dos seus protagonistas, o universo de
significados que permeiam este ambiente.
Para fins sistemáticos, este trabalho está estruturado em três momentos de
reflexão. No primeiro momento intitulado: “Educação Ambiental: trajetória histórica
e fundamentos teóricos metodológicos” propõem-se fazer uma breve análise da
trajetória histórica da EA destacando os principais avanços e reflexões resultantes dos
inúmeros encontros, tanto de nível internacional como nacional, que tiveram a temática
ambiental como centro das discussões. Com isso pretendemos contextualizar os leitores
para o atual momento vivido pela EA.
No segundo momento de discussão, com a temática: “Aportes teóricos–
metodológicos: tecendo o caminho da pesquisa” apresentaremos o caminho
metodológico trilhado na pesquisa, desde a escolha do método até o processo que
envolveu a coleta e a analise dos dados e informações durante a atuação no campo.
Destacaremos também as contribuições e as limitações do método utilizado, ou seja, o
método etnográfico, para o alcance do objetivo principal do trabalho.
No último momento de reflexão deste trabalho nomeado: “Do estudo
pensado à prática realizada: resultados e reflexões da pesquisa”, apresentaremos os
resultados da pesquisa cientifica, dando ênfase as informações coletadas e registradas
durante a permanência no campo, que se traduziu num acompanhamento intenso do
cotidiano escolar, e serão expostas de forma articuladas e fundamentadas visando
responder os questionamentos levantados para alcançar os objetivos propostos.
Para isto, foram elencadas três categorias para análise dos resultados: 1) As
relações de poder na escola (pois estas evidenciam o universo de significados
implícitos no processo educativo e influenciam as praticas de educação ambiental
desenvolvidas na escola); 2) As concepções conceituais (os conceitos possibilitam
identificar tendências de EA, que norteiam essas práticas) e; 3) As ações desenvolvidas
e os resultados obtidos no projeto específico (que mostram as contribuições e as
potencialidades desses projetos para uma mudança sustentável).
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No fechamento das reflexões deste estudo, tentaremos ampliar as discussões
que envolvem a teia de relações interdisciplinares entre a dimensão ambiental da
Educação, entre a escola e entre o Desenvolvimento Sustentável, na intenção de mostrar
caminhos que vão além do campo ambiental, visando fortalecer a proposta de
transformação socioambiental tão almejada.
Acreditamos que é na ação politica que está à essência dessa mudança que
tanto se almeja. Pois entendemos que ela, se atingida, pelo viés da Educação, deverá ter
em sua base, a construção de um fazer pedagógico com teor crítico-reflexivo, autônomo
e emancipador. E para tal finalidade, é preciso um modelo de Educação que invista
prioritariamente na intervenção dos sistemas sociais em vez dos ecológicos, pois a crise
ambiental tão propagada é essencialmente uma crise social. É nessa visão que a
argumentação final deste trabalho se alicerçará: na educação politica como caminho
provável para alcance de resultados mais significativos em razão de uma mudança
socioambiental.
Precisamos de práticas educativas que apontem soluções no âmbito coletivo
de ordem política, na tentativa de aproximar processos educativos da realidade. Para
isso se faz urgente reinventar a escola, tanto na sua estrutura como no seu fazer políticopedagógico, para que ela se torne um espaço democrático de debates e encontros. Que
promova a autonomia e dissemine uma cultura de paz, para que assim se permita refletir
sobre o momento histórico cumprindo o papel que lhe é atribuído.
Entendemos que a prática educativa com foco na questão ambiental só irá
ter um resultado mais imediato de mudança, no contexto da sociedade que se transforma
constantemente, quando for trabalhada com mais ênfase, pelo viés politico. E isso se
dará através de práticas que incentive e promova uma atitude política voltada para
participação contínua e intensa na vida pública, em prol da coletividade. Haja vista que,
as leis que regem a sociedade e a proteção do meio ambiente são as leis jurídicas, e estas
produzidas no âmbito politico.
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2- EDUCAÇÃO AMBIENTAL: TRAJETÓRIA HISTÓRICA E FUNDAMENTOS
TEÓRICOS METODOLÓGICOS
A educação ambiental, procedida pelos movimentos ambientalistas, surge
no intuito de (re)discutir a relação homem e natureza na sociedade contemporânea, e as
implicações desses debates resulta na busca de um nova e significativa maneira de se
promover mudança socioambiental. Diante do repensar dessa relação, emerge a
necessidade de uma intervenção política e cultural, como ação educativa essencial para
deflagrar uma ação consciente, crítica e transformadora das posturas humanas referente
a concepção do ambiente, do mundo e de seus habitantes, assinalando uma possível
transição de uma educação meramente adjetivada para uma educação realmente voltada
para ação modificadora da realidade.
A prática de educação ambiental objetiva construir novas formas de pensar e
agir, diante das múltiplas influências sociais que apontam diversos caminhos para o seu
fazer.

Resultados

de

uma

evolução

histórica

sucedidas

da

sua

própria

institucionalização, que se reflete, principalmente, no espaço onde ela mais é realizada,
ou seja, na escola.
Nesse sentido este capítulo objetiva apresentar os principais aspectos do
processo histórico da educação ambiental através dos mais expressivos encontros
ambientais realizados nas últimas décadas, que delimitaram tendências, métodos e
concepções

que

permeiam e

influenciam o

desenvolvimento

da

sua

prática,

principalmente no espaço escolar. Adentrar nesse panorama histórico possibilita
apreender uma visão ampla da educação ambiental no seu estágio atual.

2.1- Da experiência pessoal à construção da pesquisa: caminhos e descaminhos da
prática docente
Adentrar no universo da docência não era minha pretensão profissional.
Mas pela influência de colegas de escola, quando ainda estava terminando o ensino
médio em 2001, me levaram a escolher o curso de licenciatura como caminho
profissional.
Foi na escola pública - pela qual tenho um apreço especial - onde cursei
quase toda minha trajetória discente (do ensino fundamental ao médio). Considerando o
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mundo competitivo que me aguardava quando concluísse o ensino médio, percebi que
ela não me proporcionou uma preparação adequada para enfrentar a alta concorrência
dos vestibulares, o que me levou a tentar, por mais de uma vez, entrar na faculdade por
esse processo seletivo.
Foram três tentativas para entrar na docência, duas para o curso de História
(2002/2003) - da Universidade Regional do Cariri (URCA), Crato, Ceará – e outra, da
qual obtive êxito, para o curso de Geografia (2004). Um fator decisivo que me levou
para o contexto da educação foi o exemplo de alguns professores – no período de ensino
médio - no que se refere à forma entusiasmante de ministrar aula, a qual despertou o
meu interesse na carreira docente.
O ingresso no curso de licenciatura em Geografia foi uma importante
conquista na minha vida, haja vista que naquela época, passava por uma enorme
cobrança social que permeiam os jovens – principalmente do sexo masculino - a
conseguirem entrar no mercado, que se aumentava ainda mais a cada vestibular em que
os resultados não eram satisfatórios.
Durante a minha graduação (2004/2008) no decorrer das disciplinas fui me
identificando com o curso de uma forma geral, pois o conhecimento geográfico e o
universo acadêmico me proporcionaram novas possibilidades frente à concepção de
mundo que tinha anteriormente.
Foi no decorrer das disciplinas, principalmente nos estágios supervisionados
para o ensino de geografia, que tive o primeiro contato com a sala de aula na condição
de docente. Foi uma experiência importante e decisiva, para o meu futuro profissional,
pelo desafio que se apresentava a cada estágio nas escolas e que revelava a difícil
realidade da educação que iria enfrentar. Mas apesar das dificuldades expostas, não
desmotivei diante do compromisso assumido com a profissão escolhida.
Ao término da graduação em 2008, ingressei no curso de especialização em
Geografia e Meio Ambiente, da mesma universidade (URCA) o qual tive a
oportunidade de aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação. Nesse mesmo
período, ainda sem experiência dentro da área docente - o que me impossibilitava de
ministrar aulas nas instituições de ensino - pois as escolas em sua maioria exigiam essa
condição de experiência do profissional a que viriam contratar, fosse tanto no setor
público, como no setor privado.
Diante dessa falta de oportunidades criei um projeto - influenciado pelas
experiências vividas nos estágios supervisionados ainda na graduação – de forma
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voluntária, visando realizar um trabalho social na minha área de formação, como
também, colocar em prática os conhecimentos adquiridos na área, gerando assim
situações que possibilitassem ter a experiência docente que ainda não tinha, e que o
mercado tanto cobrava. O projeto se chamava: ”Consciência Geográfica3 ” (realizado de
2008 á 2009) me trouxe uma pequena base de segurança profissional em sala de aula,
como também mostrou as condições precárias de algumas escolas públicas da região em
que o projeto acontecia. A vivência com esse projeto me trouxe vários aprendizados.
Um deles foi à possibilidade de enxergar a realidade com propósito de intervenção e
mudança através do conhecimento. Por de falta de recursos financeiros e por outras
intenções profissionais o projeto terminou em 2009.

O conjunto de experiências que

esse projeto me proporcionou, fortaleceu ainda mais o meu compromisso social com a
profissão docente, me instigando a aprender cada vez mais para contribuir com a
mudança da realidade. Lembro-me das palavras de Paulo Freire, que nesse sentido traz
uma afirmação que revela um pouco dessa experiência, quando diz:
A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica,
domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência
do hoje (FREIRE, 1996, p143).

Esse projeto me trouxe a oportunidade para trabalhar no Geopark Araripe no
ano de 2010 a 2012.

Atuando nos setores de Educação Ambiental, Geoturismo e

Cultura, realizei diversas ações – principalmente de caráter educativo - em comunidades
e instituições locais, inseridas no seu território de atuação, que envolve os municípios
de: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Nova Olinda, Santana do Cariri e Missão Velha
localizados na Região Metropolitana do Cariri4 (RMC).
Adquiri um valioso amadurecimento profissional no Geopark Araripe. Uma
experiência repleta de ensinamentos, que abriram outras portas para meu crescimento
profissional. Uma delas foi à oportunidade surgida ano de 2011, para participar do
processo seletivo do curso de mestrado acadêmico em Desenvolvimento Regional
______________
3

Nesse projeto eu realizava palestras e oficinas em escolas e comunidades carentes inseridas na Região

Metropolitana do Cariri, com o intuito de sensibilizar e orientar jovens para problemática socioambiental
local através do conhecimento geográfico (ALENCAR, 2009).
4

Explicada com maior detalhe no decorrer do trabalho.
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Sustentável da Universidade Federal do Ceará (UFC) campus de Juazeiro do Norte, pela
qual desenvolvi esta pesquisa. Foram duas tentativas para ingressar no mestrado, a
primeira no inicio de 2011, onde não obtive êxito, e a segunda no final do mesmo ano,
onde felizmente, fui aprovado.
A oportunidade de cursar o mestrado, além de ampliar a minha visão de
mundo, me trouxe um amadurecimento acadêmico necessário para continuidade da
minha trajetória profissional. A proposta do Mestrado em Desenvolvimento Regional
Sustentável (MDRS) desta instituição é especial e diferenciada, pois instiga a todos os
mestrandos do programa a produzir reflexões que possam superar paradigmas
positivistas para (re)cosntrução uma realidade local com vistas para sustentabilidade. È
uma junção de vários sonhos, em um só, com foco neste propósito.
Através dos caminhos e descaminhos percorridos pessoalmente no campo
da educação - tanto sob a ótica da Geografia nas escolas públicas, como nas práticas de
EA desenvolvidas no Geopark Araripe - que me levaram a escolher a educação
ambiental como temática principal desta pesquisa. Essas experiências me trouxeram
várias inquietações e reflexões no que se refere às metodologias utilizadas nas práticas
de EA, aos resultados obtidos, aos fatores político-sociais que permeiam o cotidiano das
instituições, no qual interferem diretamente na execução das práticas de EA.

2.2- Capitalismo, Desenvolvimento Sustentável e Educação: breve analise do
contexto atual
O homem sempre se relacionou com a natureza 5 utilizando os seus recursos
nos mais diversos tipos de sociedade ao longo da História. Essa relação consiste na
apropriação desses recursos, que são transformados mediante o trabalho, para satisfação
das necessidades individuais e coletivas. A base para o entendimento da sociedade atual
é a totalidade do modo de produção capitalista na vida humana. Marx (2011) ao analisar
o ser humano e suas relações com a natureza no atual modo de produção destaca a
dialética da ação do ser humano no mundo e em si mesmo:
O trabalho é antes de tudo um processo entre o homem e a natureza, um
processo no qual o homem por sua atividade realiza, regula e controla suas
trocas com a natureza. Ele põe em movimento as forças naturais que
pertencem à sua natureza corporal, braços e pernas, cabeça e mãos, para se
apropriar das substanciais naturais sob uma forma utilizável para sua pró pria
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vida. Agindo assim, por seus movimentos sobre a natureza exterior e
transformando-a, o homem transforma ao mesmo tempo a sua natureza.
(MARX, 2001, p. 211).

A relação entre ser humano e natureza se estabelecem através do trabalho,
um trabalho que domina e transforma para atender as necessidades individuais e
coletivas (ARENDT, 1996). Com isso, constatamos que no decorrer dos tempos o que
vem mudando desde então com o avanço dos sistemas econômicos - intensificando-se
no modo de produção capitalista - são as formas de utilização dos recursos naturais,
mediante o trabalho com incremento de novas técnicas, que se traduz na criação de
novos produtos para serem consumidos e mais ainda na criação de novas necessidades
desses novos produtos. O problema que se apresenta, portanto, não é o simples fato da
utilização da Natureza, visto que ele sempre aconteceu no que se refere a atender as
necessidades básicas da vida humana, mas a intensificação do seu processo de
transformação. Isso acarretou uma mudança de valores que estão pautados nos
interesses do modo de produção capitalista, baseado na exploração da mão de obra e na
acumulação de capital. Essa acumulação só é possível através da exploração, seja ela da
natureza e/ou de uma parcela da sociedade, em benefício de uma minoria e determinada
classe social, que detém os bens de produção.
Historicamente contextualizada, a relação conflituosa entre homem e Natureza
intensificou-se na Revolução industrial ocorrida no século XVIII, onde a exploração da
natureza se transformou, passando de escala artesanal para escala industrial. Nesse
sentido, Cunha afirma:
No entanto, a chegada da Revolução Industrial provocou grandes alterações
nas relações do homem com a natureza. Com a consequente dotação dos
meios técnicos e com o aumento significativo da população, o homem
começou a interferir na natureza que começou a sentir grandes mudanças na
sua regeneração e na sua própria sustentação natural (CUNHA, 2004, p. 109110).

___________________
5

O que se chama de Natureza ou Meio Ambiente é um conjunto de elementos vivos e não vivos que

constituem o planeta e se relacionam, influenciando e sofrendo influência entre si, em um equilíb rio
dinâmico (GUIMARÃES, 2010).
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Logo, a História da degradação da Natureza (incluindo a humanidade e suas
relações) é a História da evolução do capitalismo, uma influenciando a outra, com todas
as relações sociais que são inerentes ao seu processo. O Capitalismo ver o mundo de
forma dicotômica, pois transforma todas as coisas em mercadorias, até o próprio
homem. Assim desvaloriza o mundo dos homens e virtude da valorização do mundo das
coisas. Como confirma Marx: “O trabalho não produz apenas mercadorias: produz-se
também a si mesmo e ao trabalhador como mercadoria, e justamente na mesma
proporção com que produz bens” (MARX, 2013, p. 111).
O cenário provocado por essa lógica, no qual nos movemos, de coisificação
de tudo e de todos, de banalização da vida, de individualismo, de competição
exacerbada e de dicotomização do humano separado da Natureza, é antagônico a
propostas e projetos ambientalista que visam à justiça socioambiental e o equilíbrio
ecossistêmico.

Pois o Capitalismo através das suas artimanhas adapta-se as novas

situações sociais, (como a crise ambiental intensificada por ele mesmo e o discurso do
Desenvolvimento Sustentável) trazendo novos paradigmas para os diversos campos da
sociedade, inclusive para Educação, se apresentando com uma nova roupagem que
mascara as suas verdadeiras intenções.

2.2.1- Crise ambiental: que crise é essa?
A crise ambiental - cujas raízes estão assentadas no processo histórico de
afastamento do ser humano perante a Natureza - é amplamente conhecida e divulgada
em nossa sociedade. A mídia é a principal veículo social responsável por levar a maioria
dos fatos que envolvem essa crise, para população em geral. Pensar nessa crise nos leva,
quase que de imediato, a pensar nos problemas relativos à poluição dos rios, a
acumulação de lixo, aquecimento global entre outros. Pois é com noticias sobre estas
situações que uma parcela majoritária da população entende a crise. Se observarmos
bem todos esses problemas, verificaremos que eles são mais do que apenas problemas
da natureza, são problemas da sociedade. Nesse sentido como afirmar Foladori (2001) a
crise ambiental é na verdade uma crise social explicitados na luta de classes. Isso é
consequência das contradições do modo de produção capitalista, que tem como base
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uma sociedade de consumo e alienação como principal objetivo a acumulação do
capital.
Para garantir a sobrevivência desse modo

de produção

capitalista

modificou-se a natureza o tanto quanto foi necessário, para atender as necessidades de
uma pequena parcela da sociedade em prol dessa acumulação de capital.

O que

provocou uma enorme desigualdade econômica e social, traduzida na chamada “crise
ambiental” pela qual o mundo está passando.
Os reflexos desses males na sociedade tiveram como consequências uma
série de problemas que se limitaram a expressões de cunho somente ambiental,
escamoteando na divisão em classes da sociedade e todas as necessidades de
sobrevivências. Pois todas essas mazelas, que por serem problemas da sociedade,
obviamente se manifestam no seu Ambiente. Como revela Foladori (2001:102):
Os problemas ambientais da sociedade humana surgem como resu ltado da
sua organização econômica e social e que qualquer problema aparentemente
externo se apresenta, primeiro, como um conflito no interior da sociedade
humana. (FOLADORI, 2001, p. 102).

Todos os problemas que envolvem a crise ambiental, não são problemas
externos, mas sim consequências de conflitos internos da sociedade, do modo de
produção ou da cultura capitalista. Nesse sentido Brugger (1994) declara: “a questão
ambiental não e apenas a história da degradação da natureza, mas também da
exploração do homem (que também é natureza!) pelo homem.” (BRUGGER, 1994, p.
109).
Com todas essas colocações, percebemos que a crise que envolve os
problemas socioambientais, são divulgados de forma bem específica e fragmentada por
aqueles que detêm o poder politico e econômico, em escala mundial e nacional. Que por
muitas vezes tem o reconhecimento de programas e/ou políticas exclusivas para essas
questões, como o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) em
âmbito internacional, e a PNMA (Política Nacional do Meio Ambiente) e outros como a
PNEA (Política Nacional de Educação Ambiental) e ProNEA (Programa Nacional de
Educação Ambiental) no caso do Brasil.
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2.2.2- Educação ambiental: mais uma expressão de interesses? Ou caminho para
reverter à crise?
Com a intensificação da crise ambiental bastante difundida nos diversos
setores da sociedade, pensou-se em estratégias que pudessem reverter ou amenizar, esse
quadro de degradação socioambiental. Considerando o poder de sensibilização da
educação ambiental, fez com que ela fosse amplamente defendida como instrumento
para atingir esse proposito de mudança. A educação ambiental, enquanto Educação, em
tese, é uma dimensão de ensino que, necessariamente, se vincula à dupla função da
Educação: 1) A função moral de socialização humana; 2) A função ideológica de
reprodução das condições sociais. Mas como a educação ambiental surge em
decorrência de uma crise ambiental, essa clássica função moral de socialização que
antes se restringia ao ser humano, se atualiza e aparece agora ampliada à Natureza, a
partir de então seu foco de atenção privilegiado.
Essa crise ambiental mundialmente propagada na década de 1970 trouxe
para ser a temática central das discussões e debates em eventos por vários países.
Iniciando pela famosa Conferência de Estocolmo que teve como enfoque principal o
crescimento econômico em detrimento da degradação ambiental e o esgotamento dos
recursos naturais. Posteriormente, em 1975, também na Conferência de Belgrado e na
Conferência de Tbilisi, em 1977, que consolidaram a EA como mecanismo de
sensibilização da população em relação a essa crise.

Essa responsabilidade assumida

pela EA de disseminar ações que consigam sensibilizar e aproximar a sociedade com o
meio ambiente se constitui um grande desafio.
Os valores que regem a nossa sociedade do século XXI são aqueles
pautados no consumismo de massa de forma globalizada que tem agora a marca da
“sustentabilidade” como a forma mais correta de se consumir sem degradar o meio
ambiente. Essa situação revela uma nova maneira do capitalismo difundir sua lógica,
pois trajado nessa nova roupagem verde som o slogan do “ecologicamente correto”
incentiva o consumo da população através da publicidade e marketing constante
baseado nessa prerrogativa. Embora o consumo e a produção desses produtos não
signifiquem, necessariamente, uma redução global da emissão de poluentes ou mesmo
uma mudança no modo de produção, o que ocorre, principalmente, é que esse interesse
das grandes empresas em se promover como “amiga da natureza” busca, acima de tudo,
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um aumento nos lucros baseados nessa nova demanda social: “Sustentabilidade
Ambiental e ou Desenvolvimento Sustentável”.
A poluição e a devastação da Natureza de forma mais impactante é
responsabilidade de apenas uma parcela da sociedade, principalmente das grandes
indústrias, mas a suas consequências ambientais e sua culpabilidade é colocada para
toda a sociedade. Com isso a população é convocada a contribuir com a preservação
ambiental e as indústrias que são as grandes vilãs do processo, faturam cada vez mais se
utilizando da propaganda da sustentabilidade e da própria EA para alcançar o seu
principal objetivo com as premissas do sistema econômico: o lucro. Considerando essa
linha de raciocínio a EA tem atendido a dois propósitos no contexto capitalista: o da
ilusão e o da alienação, sendo que nenhum destes tem contribuído efetivamente na
melhoria de um mundo ambientalmente justo. Pois o primeiro ponto, que apresenta uma
visão romantizada, é destinado aos que trabalham nessa forma de EA para ajudar na
eliminação da crise, e o segundo ponto é destinado aos que se beneficiam por essa
forma segmentada de educação a partir da justificação de suas ações/produtos, inclusive
de forma compensatória pela degradação do ambiente e toda a sua amplitude.
As práticas de EA pautadas nessas premissas deturba a verdadeira essência
da Educação, que se aproxima mais de uma ação de adestramento ambiental, onde o
adestramento toma o lugar da educação começando pela compartimentalização do que
não deveria ser compartimentalizado (BRUGGER, 1994, p. 37). A verdadeira Educação
transformadora se diferencia do adestramento por ser esse último um processo que
conduz à reprodução de conceitos ou habilidades técnicas, permanecendo ausente o
aspecto de integração do conhecimento, condição “sine qua non” para a formação de
uma visão crítica e criativa da realidade (BRUGGER, 1994, p. 40). Esse adestramento
ambiental que só serve ao sistema dominante, não promove uma mudança da realidade,
apenas reproduz o seu objetivo de acumulação baseado no consumo.
Admitir a busca por um mundo socialmente justo e seguro é entender que
ele não se encontra dessa forma. E essa problemática pela qual estamos passando é
reflexo desse “mundo socialmente injusto e inseguro” que a EA busca ajudar a
transformar. Diante desse panorama social que se apresenta, nos faz pensar se a EA será
capaz de superar uma crise tão complexa e de raízes tão contraditórias e conflituosas
como essa. Mas vale ressaltar que a Educação é um poderoso caminho para construir
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novos hábitos que possam superar essa crise, não importando de qual adjetivação ela
venha acompanhada.

2.2.3- Educação Ambiental ou simplesmente Educação?
Quando se fala na relação entre Educação e Ambiente, logo se pensa em
Educação Ambiental. Ela nasceu da emergência ecológica planetária e dentro do
contexto da Educação, como uma demanda social, assim como várias outras demandas e
aspectos culturais que presenciamos na atualidade. Com isso a EA representa uma nova
dimensão a ser incorporada ao processo educacional, trazendo o debate recente sobre as
questões ambientais com perspectivas para o desenvolvimento sustentável como um
viés de uma nova realidade a ser construída que promova um ambiente equilibrado com
a Natureza e justo socialmente.
Dentro de uma visão holística do conhecimento, entendemos que a
educação ambiental é antes de tudo Educação. Pois compreendemos que a crise
ambiental tão propagada atualmente, como uma crise essencialmente social, que reflete
no Ambiente as mazelas e contradições de um sistema desumano que beneficia a
minoria e distribui os prejuízos da sua exploração para maioria.
Nessa

perspectiva

questionamos:

a

Educação

(sem

adjetivações),

anteriormente não abordava as questões ambientais? O que seria então o homem se não
natureza? Já que o ambiente é parte da educação e a educação é parte do ambiente. E o
ambiente é parte de nós e nós somos parte do ambiente, em um processo de construção
mútua entre sujeito e contexto.
Legitimar a EA como uma educação com a adjetivação “ambiental” (ou
outras terminologias), significa reduzir, fragmentar e desconhecer a teia de relações que
existe entre Educação e Ambiente. Como afirma Luzzi (2001, 21b):
O certo é que a educação ambiental, na prática foi reduzida, na
maioria dos casos, a uma visão ecológica conservacionista e a um
tema a mais entre os denominados “emergentes da comunidade ou
tema transversais”; em um pé de igualdade com temas como a
“educação para cidadania”, “educação para saúde ou “educação para
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paz”, desconhecendo a trama de relações presentes entre os diversos
temas que formam o socioambiente em que vivemos” (LUZZI.
2001b).

A Educação adquiriu essa adjetivação “ambiental” por ser um caminho
dentro da ótica educacional que pode sanar os problemas da sociedade que estão os
referentes à degradação do ambiente. Então para tentar frear e superar essa degradação
estudaram-se possibilidades, avaliaram-se meios e implantaram-se ações que se
acreditou, ser possível para tal reversão e com isso a Educação ganhou essa ramificação.
Essa ramificação é uma das características do ensino cartesiano/tradicional tecnicista de
fragmentação dos saberes. Com a separação entre Educação e educação ambiental, as
concepções e ações voltadas para compreender o Meio ambiente e protege-lo estão
sendo trabalhada cada uma na sua dimensão e desenvolvida e implantadas de forma
separadas. Urge a necessidade de entender a EA como sendo inerente à própria
Educação (sem separação, sem adjetivações), pois a Educação assume um papel
importante como instrumento de melhorias e mudanças que somente terá resultados
significativos quando conseguir religar os saberes fragmentados advindos da visão
cartesiana da educação, que restringem o ensino apenas para dimensão ecológica e que
não problematiza a realidade na sua totalidade. Como coloca Morin (2001, p. 43):
A

inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e

reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona
os

problemas, separa

o que está unido, torna unidimensional o

multidimensional (MORIN, 2001, p. 43).

Essa

divisão

do

conhecimento

mostrar-se

presente

nas

tendências

educacionais que norteiam as práticas educativas em nosso país. E seguem padrões e
interesses relativos à política e a economia, que de acordo com o contexto, como os
interesses da burguesia, com vistas para uma educação centrada nas massas, com
pretensões para um ensino tecnicista pautado na eficiência, na produtividade e na
neutralidade científica, que seja capaz de suprir as ofertas no trabalho industrial e
técnico e que ficasse explicita a posição de dominação dos capitalistas. A educação,
nesse período, de acordo com Saviani (2008, p. 383), era “concebida como um
subsistema cujo funcionamento eficaz é essencial ao equilíbrio do sistema social de que
faz parte”. A função da educação era formar indivíduos aptos a contribuírem para o
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aumento da produtividade da sociedade; é nesse sentido que se define a competência do
indivíduo e do próprio sistema educacional.
Essa tendência pedagógica denominada de Tendência Liberal Tecnicista foi
responsável também pela fragmentação dos saberes e pelo sistema de “ensino bancário”
de depósito de informação: a educação tradicional/cartesiana. Que pode ser considerada
como o espelho da própria organização da sociedade, como explica Brugger (1994, p.
37):
A divisão do saber em compartimentos tornou-se prática e “necessária” para
atingir os objetivos educacionais de um sistema de ensino que nada mais é do
que uma faceta de uma determinada visão de mundo, também fragmentada.
(BRUGGER, 1994, p. 37).

Assim vemos que a educação no Brasil nesse período da História, tem uma
base de ensino que segue padrões neoliberais, com uma visão de conhecimento e ensino
fragmentados, com ideais tradicionais que atendem apenas os anseios do modo de
produção capitalista, e ainda está muito evidente nos dias de hoje, norteando as práticas
educativas, se revelando dentro da dimensão ambiental.
Contrapondo a essa visão de ensino, surge a Tendência Progressista
Libertadora6 , inspirada em Paulo Freire com uma proposta de transformação e
libertação social, em detrimento da opressão causada pelo sistema neoliberal.
A pedagogia tem de ser forjada com ele (o oprimido) e não para ele,
enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua
humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto
da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento
necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e
refará. (FREIRE, 1987, p. 30).
_________________________________
6

Parte de uma análise crítica das realidades sociais sustenta os fins sociopolíticos da educação. Teve seu

início com Paulo Freire, nos anos 60, rebelando-se contra toda forma de autoritarismo e dominação,
defendendo a conscientização como processo a ser conquist ado pelo homem, através da problematização
de sua própria realidade. Sendo revolucionária, ela preconizava a transformação da sociedade e acreditava
que a educação, por si só, não faria tal revolução, embora fosse uma ferramenta importante e fundamental
nesse processo. (SAVIANI, 2003).
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Essa

tendência

tem como

pressuposto

uma

prática

de

educação

problematizadora, que se dá a partir da codificação da situação problema, do
conhecimento da realidade e tem um processo de reflexão e crítica. È compreendida
como "um ato de intervenção no mundo" (FREIRE, 1967), e está ligada à possibilidade
de tomar-se consciência de nossas opções: educar para a manutenção ou para a
transformação dos valores dominantes, questionando-os numa perspectiva crítica de
compreensão da realidade, bem como de sua possibilidade de ser transformada.
Entendemos o ensino pautado nesse tipo de visão é o que mais se adequa ao combate
das mazelas sociais provocadas pelo capitalismo que assume uma posição de educação
pós-positivista.
A sociedade é responsável pela educação que realiza. Não para viabilizá-la,
mas para cobrar e exigi-la como direito garantido como função do Estado. Mas não
somente a Educação, mas um ambiente em todas as suas dimensões menos injusto e
igualitário. São conquistas que têm na educação seu caminho, por hora, mais viável.
Pois diante da dupla função social que assume a educação como afirma Freire (1987):
há duas concepções de educação: uma bancária, que serve à dominação e outra,
problematizadora, que serve à libertação.
Para que a Educação “Ambiental” (e outras adjetivações) seja entendida
como parte inseparável da Educação, há muito que se caminhar para esta finalidade.
Será necessário que os responsáveis por promovê-las, considerem-na em toda a sua
amplitude como uma visão que não permita fragmentações.

2.2.4- Desenvolvimento Sustentável e/ou Sustentabilidade: analise conceitual
Os conceitos de Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade assumem
uma posição de destaque na sociedade em que vivemos como alternativas de construção
de outro tipo de sociedade, ou seja, um espaço de harmonia e equilíbrio entre homem e
meio ambiente.
Esses conceitos muitas vezes são utilizados na sociedade como se fossem à
mesma coisa, caindo no senso comum, de forma errônea, confundindo os seus
significados e os seus propósitos. As primeiras preocupações teóricas em torno da
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sustentabilidade nasceram no campo das ciências ambientais como a ecologia,
envolvendo no seu debate contribuições de diferentes ciências como a Filosofia,
Economia, Sociologia, Política, etc. Em muitas sociedades antigas a visão de
sustentabilidade já era defendida, mas somente no pós-guerra, a partir de meados da
década de 60 e 70 que a questão da sustentabilidade ganha corpo com o surgimento dos
movimentos ambientais para defesa do meio ambiente, de forma um pouco mais
estruturada. E isso fez com que esses conceitos ganhassem espaço nas discussões
acadêmicas, políticas, econômicas e sociais, constituindo assim, uma das grandes
preocupações da atualidade.
Neste contexto ocorrem vários movimentos sociais relacionados com a
juventude e os valores culturais que enfatizam as questões da pobreza e do racismo
presentes na sociedade que culminam com os movimentos de natureza ecológica em
contraponto com o atual sistema de desenvolvimento econômico, fazendo com que se
reconheça a finitude dos recursos naturais, colocando em questão esse sistema
predatório de apropriação e exploração da Natureza. Vemos em Rattner(2001) a
constatação dessa situação quando afirma:
Concomitantemente com esses movimentos de desastres ambientais e
de contestação social leva à realização de uma série de encontros
internacionais que passam a tratar de questões relativas ao meio
ambiente e desenvolvimento (RATTNER, 2001, p. 3-5).

Esta redescoberta introduz como premissa básica a “sustentabilidade” do
comportamento econômico e social do homem, a fim de evitar crise ecológica e
ambiental de dimensões desconhecidas.
Esse período da década de 70 é marcado pelo começo da institucionalização
do problema ambiental, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o
Ambiente Humano, ocorrida em Estocolmo, em 1972, e a criação do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1975. É nos anos 70 que a
problemática ecológica começa a se deslocar, gradualmente, do âmbito local, nacional,
para o âmbito internacional.
Várias

situações

de

catástrofes

ecológicas

e

degradação

ambiental

precederam a Conferência de Estocolmo afirmando a necessidade de uma tomada de
ações para orientar os rumos futuros. Milani aponta essas situações:
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Os anos que precederam o evento de Estocolmo foram marcados por
uma série de catástrofes ecológicas que chamaram a atenção da
opinião pública mundial, tais como a doença de Minamata (1959), a
poluição das águas de rios transfronteiriços, o acidente do Torrey
Canyon (1967), assim como a primeira grande maré negra nas costas
da França e da Inglaterra, em 1967. (MILANI, 1998b).

Durante a preparação da Conferência de Estocolmo, dois grupos, com
posições diretamente opostas, figuravam no o panorama da conferência. O primeiro
grupo, composto pelos que entendiam que os recursos naturais eram abundantes, e
consideravam descabidas e prejudiciais as preocupações ambientais aos países em
desenvolvimento, uma vez que atrasariam e inibiriam a sua industrialização. O outro
grupo, formado pelos pessimistas, anunciava uma catástrofe, caso o crescimento
demográfico e o econômico não fossem, imediatamente, estagnados. (SACHS, 2002).
No entanto, ambas as posições extremas já haviam sido descartadas. Nesta perspectiva,
assume-se a necessidade do crescimento econômico, condicionado, porém, a ser
socialmente receptivo e respeitar as técnicas favoráveis ao meio ambiente, na sua
execução.
As preocupações advindas de encontros nesse período tiveram reflexo na
década posterior, ou seja, nos anos 80, que é considerada como a década da
institucionalização e regulamentação da questão ambiental. Esse momento foi marcado
por vários acontecimentos referente à questão ambiental que impulsionaram os
movimentos ambientalistas como a criação das OSCs (Organização da Sociedade Civil)
que têm, até hoje, papel fundamental no aumento do grau de consciência mundial sobre
os problemas ambientais. São anos de efervescência para o debate sobre as questões
ambientais, prova disso e que somente entre 1985 e 1990, dezessete conferências
mundiais foram realizadas.
É nessa década, mais precisamente em 1983, que é formada a Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD) que, em 1987,
publica o Relatório Brundtland, “Nosso Futuro Comum7 ”. A referência mais difundida
na discussão acerca da sustentabilidade, e que pode ser considerada um marco, é a
definição

encontrada neste relatório.

Ele traz o

conceito

de Desenvolvimento

Sustentável8 , dando-lhe a seguinte definição: "desenvolvimento que responde às
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necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de
satisfazer suas próprias necessidades”.
Essa definição norteou o processo preparatório da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, levando-a se firmar, no
cenário político e social como uma necessidade de se pensar em um desenvolvimento
com premissas sustentáveis para evitar uma futura catástrofe global.
Durante os anos de 1990, foi realizado a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais popularmente conhecida como Rio 92.
Esse encontro acarretou uma ampliação dos agentes que atuam na gestão ambiental
como empresas, governos, grupos ambientalistas, consultores e instituições acadêmicas.
Vários documentos importantes foram criados nessa conferência como apresenta Milani
(1998):
Nessa conferência (Rio 92) são apresentados cinco textos principais, a saber:
“Declaração de princípios da Conferência”, “Declaração sobre florestas ”,
“Convenção-quadro

sobre

alterações

climáticas”, “Convenção

sobre

biodiversidade” e “Agenda-21”. (MILANI, 1998, p. 20).

______________________
7

Nosso futuro comum ou Relatório Brundtland, apresentado em 1987 pela Organização das Nações

Unidas (ONU), faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21, as quais reafirmam uma
visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas
nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem
considerar

a

capacidade

de

suporte

dos

ecossistemas

(http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91, acessado em 29/03/14).
8

Conceito advindo da corrente ambientalista da ecoeficiência que volta a sua atenção para os impact os

ambientais e riscos a saúde humana decorrentes das atividades industriais, da urbanização e da agricultura
moderna, Muitas vezes defende o crescimento econômico, ainda que não a qualquer custo. Acredita na
modernização ecológica, na gestão eficiente e na utilização tecnicamente correta dos recursos. Preocupase com os impactos da produção de bens e com o manejo sustentável dos recursos naturais, e não tanto
com a perda dos atrativos da natureza ou dos seus valores intrínsecos (LOUREIRO apud ALIER, 2009).
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Dentre esses documentos, em especial a Agenda 21, se colocou como um
ambicioso programa para implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável
em todo o mundo, para o século XXI. Este documento reúne o conjunto mais amplo de
premissas e de recomendações sobre como as nações devem agir para alterar seu vetor
de desenvolvimento em favor de modelos sustentáveis e critica o atual modelo de
desenvolvimento econômico – que levou vários países a iniciarem seus programas de
sustentabilidade (BRASIL, 2000, p.27).
É inegável que é a partir da divulgação do relatório “Nosso futuro comum”
e da realização da Rio 92, ocorre a disseminação do termo sustentabilidade. Porém
constatou-se, que, na reunião da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável,
ocorrida em 2002, em Johanesburgo, África do Sul, evento também conhecido como
“Rio+10”, e recentemente a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, ou “Rio+20”, realizada no Rio de Janeiro em 2012, poucas metas tinham
sido cumpridas.
A propagação dos conceitos de Desenvolvimento Sustentável e de
Sustentabilidade, principalmente pela mídia, gera um entendimento com teor de
superficialidade, que no senso comum o torna-os iguais. Esses termos aparentemente
parecidos, tem significados distintos. Apesar de que a busca do significado do termo
sustentabilidade encontra uma clara interface no desenvolvimento sustentável. Afinal de
contas, é na discussão do desenvolvimento sustentável que emerge, como importante
paradigma da atualidade, a temática da sustentabilidade.
A concepção de Desenvolvimento Sustentável começa a se formar e se
difundir junto com o questionamento sobre o estilo de desenvolvimento adotado,
quando se constata que este é ecologicamente predatório, socialmente perverso, sem a
preocupação da conservação dos recursos naturais. Que traz consequências como a
geração de pobreza e extrema desigualdade social, a concentração e abuso de poder,
sendo culturalmente alienado em relação aos seus próprios valores e eticamente
censurável no respeito aos direitos humanos e aos das demais espécies. Já o termo
Sustentabilidade tem assumido diversas formas desde a sua concepção – mais esta
fortemente ligada à economia – se configurou no pós-guerra. Dentro da concepção
ecológica entende-se:
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Representa os procedimentos que se tomam para permitir um bioma se
mantenha vivo, protegido, alimentado de nutrientes a ponto de sempre
se conservar bem e estar sempre à altura dos riscos que possam advir
(BOFF, 2012, p. 23).

Lamentavelmente,

quando

surgem

propostas

de

uma

mudança

socioambiental nesse cenário onde impera o Capitalismo e a Globalização, percebemos
que estes são apropriados principalmente pela mídia, como por alguns setores privados
e públicos como forma de propaganda de seus produtos e serviços sendo tratado muitas
vezes de forma superficial. E assim esvaziado de seu real sentido ideológico, que é a
ruptura de um modelo que privatiza os lucros para uma minoria e socializa os prejuízos
para uma maioria, impede qualquer possibilidade de mudança, como a atual traduzida
na proposta de desenvolvimento sustentável, tornando ineficiente o processo de
mudança socioambiental.
Constatamos esse pensamento, na união dos termos Desenvolvimento e
Sustentabilidade; percebemos que estes expressam uma contradição na própria essência
de suas conceituações. Pois tem lógicas que se autonegam: enquanto uma privilegia o
individuo a outra o coletivo, uma incentiva a competição a outra a cooperação, uma a
evolução do mais apto, a outra a co-evolução de todos juntos e inter-relacionados
(BOFF, 2012, p. 45).
Esses conceitos receberam contribuições de distintos teóricos (Sachs,
Rattner, Capra, 2002), dentre tantos outros, na perspectiva de contrapor-se à lógica do
capitalismo mundial, agregando valores sociais, ecológicos e econômicos, envolvendo,
também, uma dimensão cultural e política ao processo de progresso social chamado
desenvolvimento. Ao associar questões de conservação ecológico-ambiental e de
crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável se insere em um contexto de
mudanças sociais complexas que têm demandado a reflexão e a ação da sociedade em
geral, para as questões relativas ao meio ambiente e ao bem-estar social, com uma visão
sobre a sustentabilidade que ultrapassem as fronteiras da questão ambiental.
Nessa perspectiva, parte-se da sustentabilidade ambiental para ampliar o
debate e começar a pensar a multidimensionalidade da sustentabilidade que contempla a
categoria social, política, cultural, e também, econômica, tanto de projetos de
desenvolvimento quanto de organizações que trabalham com o desenvolvimento, em
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seu sentido mais amplo. Podemos dizer que, em uma perspectiva estrutural, a
problemática do meio ambiente se encontra à sombra de uma crise maior, de redefinição
dos paradigmas globais do desenvolvimento e do processo de ocupação do planeta pelo
homem.
Essa multidimensionalidade do fenômeno da sustentabilidade é, por sua vez,
bastante explorada na obra de Sachs (2002), onde encontramos a proposta de alguns
critérios de sustentabilidade que compreendem as seguintes dimensões, a saber:
sustentabilidade e social; económica; ecológica; espacial; e sustentabilidade cultural.
a) Sustentabilidade Social: O processo deve se dar de tal maneira que reduz a
substancialmente as diferenças sociais. Considerar "o desenvolvimento em sua
multidimensionalidade, abrangendo todo o espectro de necessidades materiais e
não-materiais ..." (Ib., p. 25).
b) Sustentabilidade Econômica: A eficiência económica baseia-se em uma
“alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por um fluxo regular do
investimento público e privado" (Ib., p. 26). A eficiência deve ser medida
sobretudo em termos de critérios macrossociais.
c) Sustentabilidade Ecológica: Compreende a intensificação do uso dos potenciais
inerentes aos variados ecossistemas, compatível com sua mínima deterioração.
Deve permitir que a natureza encontre novos equilíbrios, através de processos de
utilização que obedeçam a seu ciclo temporal. Implica também em preservar as
fontes de recursos energéticos e naturais.
d) Sustentabilidade Espacial: Pressupõe evitar a concentração geográfica exagerada
de populações, atividades e de poder. Busca uma relação equilibrada cidadecampo.
e) Sustentabilidade Cultural: Significa traduzir o "conceito normativo de
ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeite as
especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local". (Ib., p.27).

Podemos perceber que a definição implícita nessas dimensões denotam a
importância e a envergadura que envolve a sustentabilidade, que aparece enquanto
consequência de outros elementos e intenções de construção de uma sociedade justa
socioambientalmente.
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Ao transitarmos pelo arcabouço histórico e teórico que permeia os conceitos
do Desenvolvimento Sustentável e da Sustentabilidade, apresentar suas propostas
conceituais e seus elementos correlatos para o mundo contemporâneo. Na tentativa de
ampliar a discussão desses conceitos, não somente como uma questão ligada à
preservação dos bens naturais, mas, também, relativa ao universo das dimensões que
estão implícitas na sua essência.

2.3- Contextualizando a educação ambiental
A Educação Ambiental (EA) surge no contexto das preocupações com a
exploração antrópica dos recursos naturais do ambiente de forma ilimitada em razão de
um modelo

de desenvolvimento

predatório

e explorador.

O

livro

“Primavera

silenciosa”, de Rachel Carson, publicado em 1962, popularizou essa preocupação.
Depois

desse

fato,

foram realizados vários encontros no

contexto

internacional desde a década de 1970 até a atualidade, com o intuito de construir e
propor estratégias para minimizar a degradação ambiental. Foi no decorrer desses
encontros que a EA passou a ser considerada como um caminho viável para o propósito
de mudança ambiental da sociedade na reconstrução de uma relação harmoniosa do
homem com o Ambiente.
Percorrendo a trajetória histórica desses encontros no surgimento da EA,
destacamos a Conferência Intergovernamental sobre Desenvolvimento Humano e Meio
Ambiente, realizada em Estocolmo no ano de 1972. É a partir dela que a EA aparece de
uma forma mais articulada e fortalecida no cenário internacional. Três anos depois em
1975, é criado na cidade de Belgrado na Iugoslávia, o Programa Internacional de
Educação Ambiental, no qual são definidos os princípios da EA e as orientações para o
futuro. Dois anos depois em 1977, acontece em Tbilisi, na Geórgia (ex-União
Soviética),

a

Conferência

Intergovernamental

sobre

Educação

Ambiental,

cuja

organização se deu a partir de uma parceria entre a UNESCO e o Programa de Meio
Ambiente da ONU (PNUMA). Foi deste encontro que saíram as definições, os
objetivos, os princípios e as estratégias para a Educação Ambiental, adotados até hoje
em todo o mundo. Como expresso no objetivo do conceito definido nessa Conferência:
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Formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e
com os problemas que lhe dizem respeito, uma população que tenha
conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o
sentido de participação e engajamento que lhe permitam trabalhar
individualmente para resolver problemas atuais e impedir que se repitam
(UNESCO, 1971).

Outro documento internacional de grande relevância nesse contexto é o
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global criado pela sociedade civil planetária, em 1992, no Fórum Global, durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio/ECO
92). Esse documento estabelece princípios norteadores da educação para sociedades
sustentáveis, destacando a necessidade de construção de um pensamento crítico,
coletivo e solidário, de interdisciplinaridade, de multiplicidade e diversidade. Estabelece
ainda uma relação entre as políticas públicas de EA e a sustentabilidade, apontando um
plano de ação para educadores ambientais. Destaca os processos participativos voltados
para a recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida.
Esse Tratado tem extrema importância, pois foi criado pela sociedade civil e reconhece
a EA como um processo político dinâmico, em constante construção, orientado por
valores pautados na transformação social.
Cinco anos depois da realização da Rio 92, poucos foram os resultados
alcançados pela EA em prol do seu objetivo maior de formação de indivíduos críticos
em prol da sustentabilidade. Configurou-se então, a necessidade de uma mudança que
completasse as premissas básicas de uma educação “em prol da sustentabilidade”,
motivação ética, ênfase em ações cooperativas e novas concepções com enfoques
diversificados.
No cenário internacional, a iniciativa da ONU de implementar a “Década da
Educação

para

o

Desenvolvimento

Sustentável9”

(2005-2014),

cuja

instituição

representa uma conquista para a Educação Ambiental, ganha traços de reconhecimento
de seu papel no combate da problemática socioambiental, na medida em que reforça
mundialmente a sustentabilidade a partir da Educação. A Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável potencializa as políticas, os programas e as ações
educacionais já existentes, além de multiplicar as oportunidades inovadoras.
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Esse

panorama

histórico

produziu

e

influenciou

novas

e

diversas

concepções da EA no Brasil, gerando várias terminologias - que preenchem de sentido
as práticas e reflexões pedagógicas associadas à questão ambiental - na tentativa de
alcançar seu objetivo maior de mudança de valores culturais e cuidados com o ambiente
com o viés da sustentabilidade.

2.3.1- Educação ambiental no Brasil
Apesar das primeiras experiências de consciência ambiental vivenciadas na
década de 1970, os debates relacionados a este campo de saber e ação política adquirem
caráter público no cenário brasileiro em meados da década de 1980, com a realização
dos primeiros encontros nacionais, a atuação crescente das organizações ambientalistas,
a incorporação da temática ambiental por outros movimentos sociais e educadores e o
aumento da produção acadêmica consolidada anos posteriores na Rio/ECO 92.
Além dessa crescente de forças sociais envolvidas, sua relevância para o
debate educacional se revela na obrigatoriedade constitucional, em 1988, no primeiro
Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), em 1994 (reformulado em
2004), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), lançados oficialmente em 1997, e
na Lei Federal que define a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei n.
9.795/1999).
Em síntese, por sua especificidade histórica, pela diversidade de agentes
sociais e de documentos e leis que foram produzidos, a Educação Ambiental adquire no
Brasil características singulares e um grau de estruturação colocando o Brasil em
posição de destaque no cenário internacional.
_____________
9

A Assembléia Geral das Nações Unidas a proclamou a Década Internacional da Educação para o

Desenvolvimento Sustentável para o período 2005-2014. A proposta foi aprovada em dezembro de 2002,
durante sua 57ª Sessão. A UNESCO é a agência líder da Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (DEDS) para promover a décadas e para estabelecer padrões de qualidade para a educação
voltada para o desenvolvimento sustentável. Seu principal objetivo é o de integrar os princípios, os
valores e as práticas do desenvolvimento sustentável a todos os aspectos da educação e da aprendizagem
(http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/education-for-sustainabledevelopment/#c155001, acesso em 28/03/14)
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Foi no contexto do regime militar que o debate ambiental se instalou no país
em 1973, no, mais por força de pressões internacionais do que por movimentos sociais
de caráter ambiental. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, a gestão da
política ambiental brasileira foi realizada de forma centralizadora e tecnocrática, sem a
participação popular na definição de suas diretrizes e estratégias, à luz da Lei Federal nº.
6.938, de 31/08/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
Nesta época, um viés conservacionista, influenciado por valores da classe
média europeia, direcionou o discurso político predominante nas organizações recémformadas (LOUREIRO, 2006). Além disso, falar em ambiente era pensar em relações
ecológicas separadas da totalidade social, em um assunto técnico voltado para a
resolução dos problemas ambientais ou, para os que eram refratários, em algo que
atrasava o desenvolvimento do país.
Nesse

contexto,

a

Educação

Ambiental

se

inseriu

nos

setores

governamentais e científicos vinculados à conservação dos bens naturais, com forte
sentido comportamentalista e tecnicista, e voltada para o ensino da ecologia. Apesar do
cenário, de uma cultura política tecnocrática e das orientações econômicas contrárias a
demandas emancipatórias, é preciso sublinhar que outros processos simultâneos
ocorreram com estas abordagens, favorecendo a construção de uma Educação
Ambiental no país complexa e bastante diversificada.
Além disso, no que se refere ao modo como a Educação Ambiental é
concebida e realizada, este tipo de reflexão propiciada levou a se aceitar que há aspectos
específicos do “mundo da educação” que precisam ser discutidos para que as atividades
tenham consequências concretas de transformação (política de educação, estrutura
curricular, gestão escolar, formação docente etc.). Definitivamente, não basta a “boa fé
ambiental”, a sensibilização ou a transmissão de conteúdos da ecologia, é preciso
entender a dinâmica social e, particularmente, a educativa. Esse embate entre visões de
mundo na Educação Ambiental, estabelecendo posicionamentos distintos, se estrutura
em pelo menos quatro eixos que se desdobram em vários pressupostos e que formam
diferenciadas abordagens, às quais é necessário dar a devida atenção, ao se assumir
determinada opção teórica e metodológica.
Segundo Sorrentino (1995) alguns aspectos podem ser indicados como
expressão de síntese da história e do atual momento da Educação Ambiental no Brasil:
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a) Temos uma Educação Ambiental extremamente complexa, que permite
múltiplas abordagens da questão ambiental e suas causas, constituída por
abordagens similares ou não (ecopedagogia, Educação Ambiental crítica,
emancipatória ou transformadora; alfabetização ecológica; educação no
processo de gestão ambiental, etc.). Isso favoreceu a construção de
alternativas consistentes em diferentes espaços de atuação (em unidades de
conservação, no processo de licenciamento, com movimentos sociais, em
escolas, em empresas e junto a órgãos governamentais) e a possibilidade de
enfrentamento de qualquer tratamento reducionista do ambiente.
b) A atual estrutura do Órgão Gestor, enquanto espaço interministerial
(MEC e MMA), bem como a existência da PNEA, abre para a possibilidade
de consolidação da Educação Ambiental como política pública de caráter
universal e democrático.
c) A ampliação do diálogo com movimentos sociais e professores, caso se
efetive, tende a qualificar a capacidade da Educação Ambiental na
promoção de uma sustentabilidade democrática e no enfrentamento dos
graves problemas socioambientais que existem no país.
d) Em função destas características, a Educação Ambiental brasileira
incorpora plenamente a discussão da indissociabilidade entre o social e o
ecológico, não sendo, portanto, necessária à adoção de outras denominações
recentes no

cenário

internacional (educação para o desenvolvimento

sustentável, educação para a sustentabilidade, entre outras) que procuram
superar esta lacuna observada em outros países em que esta se definiu com
um sentido estritamente ou fundamentalmente biológico.
Em resumo, por sua especificidade histórica, pela diversidade de agentes
sociais e de documentos e leis que foram produzidos, a Educação Ambiental adquire no
Brasil características peculiares e um grau de estruturação que torna o país um
destacado protagonista no cenário internacional.

2.4- Educação ambiental e meio ambiente: uma relação indissociável

Consideramos que a Educação Ambiental é antes de tudo, Educação, e que a
incorporação do termo “ambiental” propõe o resgate do que parecia esquecido na
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educação formal: o ambiente. Segundo Grun (1996) este esquecimento se caracteriza
como uma das “áreas de silêncio” da Educação formal, que se estabeleceu sob a
organização da sociedade capitalista industrial e, desde sua origem, esteve a serviço
deste projeto social, econômico e político. A educação formal, que acontece na escola,
surgiu para formar sujeitos, na construção deste modelo de sociedade regido pelo
sistema econômico dominante, que é responsável pela degradação ambiental que
vivemos atualmente. Pois, ao transformar a natureza em mercadoria, retira-lhe a
essência do seu valor, transformando-a em objeto de troca.
A educação ambiental é indissociável ao meio ambiente, e a partir da
concepção que se tem dele - que é o objeto principal das preocupações e ações - são
norteadas as ações e de acordo com o que se deseja atingir no desenvolvimento da sua
prática. Nesse sentido Reigota (2004) apresenta alguns questionamentos sobre o
significado de meio ambiente, discutindo se este deve ser tratado como um conceito
científico ou como uma apreensão social. Ele considera os conhecimentos científicos
como

termos

entendidos

e

utilizados

universalmente,

por

serem

definidos,

compreendidos e ensinados de forma padronizada pela comunidade científica. Por sua
vez, essa apreensão social está basicamente relacionada com a visão das pessoas que
atuam fora da comunidade científica.

Reigota (2004, p. 12) apresenta a sua visão de

meio ambiente, quando afirma que ela é:
Um lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais
estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam
processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de
transformação do meio natural e construído (REIGOTA, 2004, p. 14).

Percebemos que, nesta concepção, o conceito de meio ambiente pode ser
considerado socioambiental, já que leva em conta, não só os aspectos naturais e físicos,
como também as relações sociais, culturais, históricas e tecnológicas entre os elementos
envolvidos.
A educação é influenciada pelas necessidades sociais, econômicas e pelas
ideologias dominantes e se encontra intimamente ligada com o ambiente em que se
origina.

De acordo com Luzzi (2012) dependendo da situação cultural, científica,

política e econômica de cada período histórico, a educação tem assumido um ou mais
papéis sociais e tem promovido modelos, métodos, tecnologias e visões e mundos
diferenciados. Nessa mesma perspectiva, Neves (2003, p.) afirma:
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O meio ambiente é objeto de discussões permanentes que envolvem aspectos
sociais, econômicos, políticos, éticos, morais e educacionais, aspectos que
são inter-relacionados através de sua interface com o ambiente natural, sendo
enfocado o entendimento e o uso dos recursos naturais e do ambiente
construído (NEVES, 2003, p.12 ).

De acordo com Jacobi & Luzzi (2004, p. 1), a relação entre meio ambiente e
educação assume um papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de
novos saberes para que se consiga uma significativa mudança socioambiental.

2.4.1- As concepções sobre meio ambiente e as vertentes na educação ambiental

Realizar uma prática educativa dentro do contexto das questões sobre o
meio ambiente se faz necessário considerar as concepções e conceitos que envolvem
essa temática, principalmente o relacionado ao meio ambiente (pois este é o local foco
das ações).
O que se chama de natureza ou Meio ambiente é o conjunto de elementos
vivos e não vivos que constituem o planeta Terra. Todos esses elementos se relacionam
influenciando

e

sofrendo

influência

entre

si,

em

um

equilíbrio

dinâmico

(GUIMARAES, 1995).
Frequentemente assistimos a visão fragmentada do conhecimento, pautado
no modelo cartesiano de ciência, que resulta nas diversas áreas do saber, ou seja,
História, Biologia, Geografia, Matemática, etc. Com isso todo campo do conhecimento
voltado para ciência humana traz definição para o que venha a ser o meio ambiente.
Com isso não existe um consenso no meio acadêmico sobre este conceito com uma
delimitação cientifica. Sendo assim concordamos com a linha de raciocínio de Reigota
(2010) que encara a visão de Meio Ambiente como representações sociais. Nesse
sentido ele afirma:
Nas representações sociais podemos encontrar os conceitos científicos da
forma que foram apreendidos e internalizados pelas pessoas. Uma
representação social é o senso comum que se tem sobre um determinado
tema, em que se incluem também os preconceitos, ideologias e características
específicas das atividades cotidianas (sociais e profis sionais) das pessoas.
(REIGOTA, 2010, p. 14)
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De acordo com Silva (2010), o embate entre visões de mundo na educação
ambiental estabeleceu posicionamentos distintos, se estruturando em pelo menos três
vertentes que influenciam as práticas no âmbito escolar e se desdobram em vários
pressupostos com diferenciadas abordagens – sendo apresentadas a seguir - às quais é
necessário dar a devida atenção, ao se assumir determinada opção teórica e
metodológica.
Quadro I - Características das principais vertentes presentes na educação ambiental
Conservadora

Pragmática

Crítica

- Dicotomia entre Ser humano e
ambiente.
- Homem destruidor.
- Retorno a natureza primitiva.
- Meio Ambiente pela ótica da
dimensão biológica.
- Atividades de contemplação.
- Datas comemorativas e ações
pontuais.
- Atividade externa de contato
com a natureza com fim em si
mesma.

- Antropocentrismo.
- Perspectiva fatalista: precisa
proteger o ambiente para
sobrevivência.
- Lei de ação e reação (Natureza
vingativa).
-Atividades
técnicas/instrumentais,
sem
propostas de reflexão (Ex:
apenas separar matérias para
reciclagem)
- Resolução de problemas
ambientais como atividade fim.
Propostas
de
atuação
individual.
- Proposta de modelos de
comportamento ambiental.

- Ser humano pertence à teia de
relações sociais, naturais e
culturais e vive em interação.
- Relação com o meio é
historicamente determinada.
- Atividades interdisciplinares.
- Resolução de problemas como
temas geradores.
- Exploram-se as potencialidades
ambientais locais/regionais.
- Reconhecimento de conflitos.
Ênfase
na participação
coletiva.
- Questões de igualdade de
acesso aos recursos naturais e
distribuição desigual de riscos
ambientais são discutidas.

Fonte: Silva (2010).

A vertente conservadora, que se expressa por meio das correntes:
comportamentalista, da Alfabetização Ecológica e do autoconhecimento, possuem
limitações para o alcance da transformação social, por estarem distanciadas das
dinâmicas sociopolíticas e de seus respectivos conflitos de interesses e de poder. Ela s
baseia em princípios da ecologia, na valorização da dimensão afetiva em relação à
natureza e na mudança dos comportamentos individuais em relação ao ambiente com
foco numa 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, mas não parecer ser a tendência hegemônica no campo na primeira década
do século XXI.
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A vertente pragmática tem suas raízes no estilo de produção e consumo
advindos do pós-guerra, e poderia apresentar uma leitura crítica da realidade, caso
aproveitasse o potencial crítico da articulação das dimensões sociais, culturais,
econômicas, políticas e ecológicas na reflexão sobre o padrão do lixo gerado no atual
modelo desenvolvimentista. Porém, sua trajetória apontou ideologicamente para um
viés pragmático, simplesmente para servir como um mecanismo de compensação para
corrigir

a

“imperfeição”

do

sistema

produtivo

baseado

no

consumismo,

na

obsolescência planejada e nos descartáveis. Isso porque esse sistema proporciona um
significativo aumento na geração do lixo, que necessariamente deve ser reciclado para
manter sua viabilidade. Dessa forma, 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,
2002b).
Essa perspectiva percebe o meio ambiente destituído de componentes
humanos, como uma mera coleção de recursos naturais em processo de esgotamento,
aludindo-se então ao combate ao desperdício e à revisão do paradigma do lixo que passa
a ser concebido como resíduo, ou seja, que pode ser reinserido no metabolismo
industrial. Deixa à margem das considerações a questão da distribuição desigual dos
custos

e

benefícios

da

apropriação

dos

bens

ambientais

pelos

processos

desenvolvimentistas, resultando na promoção de reformas setoriais na sociedade sem
questionar seus fundamentos de base, inclusive aqueles responsáveis pela própria crise
ambiental. O contexto que delimita a vertente pragmática de educação ambiental é
definido pelo capitalismo de mercado, e as mudanças possíveis têm de se conformar
nesses limites, nunca ultrapassá-los.
Pode-se dizer que a vertente pragmática representa uma derivação da
vertente conservadora, na medida em que, a sua adaptação ao novo contexto social,
econômico e tecnológico, não considera a articulação com a questão da desigualdade
social. Ambas são comportamentalistas e individualistas, mas a forma conservacionista
é uma versão mais ingênua, primária e mesmo enviesada de grupos mais ligados às
ciências naturais que entendiam a crise ambiental e a educação ambiental dessa
maneira, ora porque não tinham uma reflexão social e sociológica da questão ambiental,
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ora porque entendiam que politicamente era melhor não misturar ecologia e política, e
neste caso, nos referimos a atores ideologicamente interessados em evitar uma
perspectiva de conflito na abordagem da questão.
Já a vertente crítica, por sua vez, concentra as correntes da educação
ambiental: Popular, Emancipatória, Transformadora e no processo de gestão ambiental.
Apoia-se com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que proporcionam a dominação
do ser humano e dos mecanismos de acumulação do Capital, buscando o enfrentamento
político das desigualdades e da injustiça socioambiental. Todas essas correntes, com
algumas variações,

se constroem em oposição às tendências conservadoras e

comportamentais analisadas, procurando contextualizar e politizar o debate ambiental,
articular as diversas dimensões da sustentabilidade e problematizar as contradições dos
modelos de desenvolvimento e de sociedade que experimentamos local e globalmente.
Em grande medida, assim como o ambientalismo, há um forte viés
sociológico e político na vertente crítica da educação ambiental, e em decorrência dessa
perspectiva são introduzidos no debate desses campos alguns conceitos-chave como:
cidadania,

democracia,

participação,

emancipação,

conflito,

justiça

ambiental e

transformação social. Não por acaso, o surgimento e a consolidação dessa vertente
coincidem com o movimento ocorrido na Ecologia Política como possibilidade de
interpretação do ambientalismo.
Além dessa preocupação política a educação ambiental crítica tende a
conjugar-se com o pensamento da complexidade ao perceber que os novos riscos e
questões contemporâneas, como é o caso dos problemas ambientais, não encontram
respostas em soluções disciplinares e reducionistas. Daí seu potencial para incorporar
algumas falsas dualidades que o paradigma cartesiano agregou historicamente às
indissociáveis relações entre indivíduo e sociedade, sujeito e objeto do conhecimento,
saber e poder, natureza e cultura, ética e técnica, entre outras dualidades possíveis.
Mais recentemente, setores do pensamento ambiental crítico reconhecem
que não

é suficiente evitar os reducionismos biológicos e econômicos, pois

compreendem que

todos

os

reducionismos

são

empobrecedores,

inclusive os

sociologismos e politicismos. Por essa perspectiva complexa torna-se, não só possível
como necessária à incorporação das questões culturais, individuais, identitárias e
subjetivas que emergem com as transformações das sociedades contemporâneas, a
ressignificação da noção de política, a politização da vida cotidiana e da esfera privada,
expressas nos novos movimentos sociais e na gênese do próprio ambientalismo. Ou
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seja, as dimensões política e social da educação e da vida humana são fundamentais
para sua compreensão e desenvolvimento, mas elas não existem separadas da existência
dos indivíduos, de seus valores, crenças e subjetividades.
Por todas essas razões, constatamos que a essa tendência crítica cresceu
significativamente na última década, e tem mostrado uma vitalidade que a habilita, a
sair da condição de contra-hegemonica e ocupar um lugar central no campo
socioambiental.
Considerando esse conjunto complexo de características, é que alguns atores
desenvolvem práticas de EA, e escolhem orientar suas ações metodológicas, pautadas
nessas tendências. Cada escolha revela a visão de como enxergam o mundo, e de como
intervir nele. Isso faz com que alguns tenham forte expectativa no autoconhecimento
individual e na capacidade de mudança do próprio comportamento em relação à
natureza, outros estão seguros que é preciso articular o problema ambiental com suas
dimensões sociais e políticas, entre outras possibilidades.
Segundo Carvalho (2010) de que, a educação ambiental, enquanto prática
educativa integra um conjunto de relações sociais que se constitui em torno da
preocupação com o meio ambiente e que poderíamos chamar de campo ambiental. Para
isso leva-se em consideração primeiramente o que se entende por Meio Ambiente para
depois traçar estratégias educacionais de acordo com alguma problemática evidenciada.
Vale observar que o problema de se conceituar o meio ambiente envolve
uma série de interrogações primordiais que nem sempre estão respondidas, dificultando
um posicionamento definitivo desse objeto repleto de complexidade.
Nesse sentido as práticas em EA norteadas sob o conceito de Meio
Ambiente têm sido categorizadas de muitas maneiras como: alfabetização ecológica,
educação

transformadora,

ecopedagogia

etc.

Essas

fragmentações

indicam

a

necessidade de uma demanda social crescentes em virtude da resolução problemática da
crise ambiental.
De alguma maneira as práticas em educação ambiental são influenciadas por
algumas dessas vertentes, e refletem-se na configuração dos seus conceitos. Partindo da
concepção de educação ambiental segundo o documento final da conferência de Tbilisi:
(...) o resultado de uma reorientação e articulação das diversas disciplinas e
experiências educativas que facilitam a percepção integrada do meio
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ambiente fazendo possível uma ação mais racional e capaz de responder às
necessidades sociais (IBAMA, 1977, p.106).

Já para Loureiro (2002, p. 25), a educação ambiental pode ser definida
como:
Uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores,
conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da
realidade de vida e a atuação lúdica e responsável dos atores sociais
individuais e coletivos no ambiente (LOUREIRO, 2002, p. 25).

Nesse sentido,

a produção de conhecimento deve, necessariamente,

contemplar as inter-relações do meio natural com o social, incluindo a análise dos
determinantes do processo, o papel dos diversos atores envolvidos e as formas de
organização

social

que

aumentam

o

poder

das

alternativas

de

um

novo

desenvolvimento, numa perspectiva que priorize um novo perfil de crescimento, com
ênfase na sustentabilidade socioambiental.
No caso particular da Educação para o Desenvolvimento Sustentável tem
levantado controvérsias, desde quando aconteceu a abertura para o debate, que propõe a
substituição da “Educação Ambiental” pela “Educação para o Desenvolvimento
Sustentável” e/ou “Educação para Sustentabilidade”. Esse debate que se iniciou em
1992, no contexto da Rio-92, se aprofundou após a Conferência de Johanesburgo em
2002, quando a UNESCO propôs a Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável10 para o período 2005-2014. Embora sejam muitas as críticas formuladas à
proposta, resumidamente pode-se dizer que elas ressaltam: a ambiguidade e as
contradições

que

caracterizam

a

proposta

de

desenvolvimento

sustentável;

a

impositividade e ausência de participação com que a proposta da UNESCO foi
construída; a percepção de que a educação deve promover a liberdade e a autonomia dos
indivíduos e não definir um fim particular, qualquer que seja ele; uma resistência ao
esvaziamento de traços identitários históricos da Educação Ambiental que a vinculam as
lutas democráticas e aos ideais de emancipação humana; as diferenças dos contextos
socioeducativos entre os países dos hemisférios norte e sul e a suspeita de que a
proposta

foi motivada

por

interesses

desenvolvimentistas ligados a hegemonia

neoliberal (LIMA, 2003; CARVALHO, 2002; JICKLING, 1992).
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2.5- Educação para Sustentabilidade: novos caminhos para pensar e agir na
sociedade
A maioria dos autores que analisa a proposta de uma educação para a
sustentabilidade afirma que ela surgiu como uma tentativa de superar alguns problemas
apresentados pela educação ambiental praticada nas escolas de diversos países da União
Europeia como a Itália, a Espanha, a Inglaterra, a Irlanda, a Alemanha o País de Gales, a
Holanda e a Polônia, entre outros (STERLING, 2001; TILBURY, 1996; SAUVÉ,
1997). Esses autores reconhecem, em geral, que a educação ambiental não trouxe os
resultados esperados nas últimas décadas, nem mostrou eficiência no que se refere a
suprir à crescente complexidade da crise contemporânea. Com isso, acreditam que essas
limitações se devem, em uma maior parcela, à inadequação entre o paradigma
cartesiano-mecanicista, presente na sociedade e na ciência ocidental, e os problemas que
hoje atingem a vida social, o ambiente, a economia e a cultura. Nesse sentido, as
mudanças necessárias e esperadas exigem um novo paradigma holístico11 que a
educação

ambiental

não

conseguiu

alcançar,

embora

tenha

reconhecido

essa

necessidade retoricamente.
A resolução que proclama a Década da educação para o desenvolvimento
sustentável (2005-2014). Neste documento se definem varias perspectivas estratégicas
em vista de uma educação para sustentabilidade, que contemplem:
a)

Aspectos

socioculturais

como: direitos

humanos,

paz,

segurança, diversidade cultural, governança global etc.

___________
10

Para acompanhar os debates havidos sobre o tema veja, po r exemplo, LIMA, 2003; CARVALHO,

2002; SAUVÉ, 1999; MEIRA, 2005 e JICKLING, 1992.
11

O paradigma holístico emerge de uma crise da ciência, de uma crise do paradigma cartesiano -

newtoniano, que postula a racionalidade, a objetividade e a quantificação como ú nicos meios de se chegar
ao conhecimento. Esse paradigma busca uma nova visão, que deverá ser responsável em dissolver toda
espécie de reducionismo. A holística força um novo debate no âmbito das diversas ciências e promove
novas construções e atitudes (TEIXEIRA, 1996, p. 286-90).
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b) Aspectos ambientais que comportam: recursos naturais (água,
energia,

agricultura e biodiversidade); mudanças climáticas;

desenvolvimento rural; urbanização sustentável; prevenção e
mitigação de catástrofes.
c) Aspectos econômicos que visam principalmente: a redução e
erradicação da pobreza e da miséria.
A partir de agora a educação deve, impreterivelmente, incluir as quatro
grandes tendências da ecologia: a ambiental, a social, a mental e a integral ou profunda
(aquela que discute nosso lugar na natureza).

Mais e mais se impõem entre os

educadores esta proposta: educar para o bem viver que é a arte de viver
harmoniosamente com a natureza e propor-se repartir equitativamente com os demais
seres humanos os recursos da cultura e do desenvolvimento sustentável. Ela amplia o
conteúdo abordado pela educação ambiental e pretende ser um processo educativo para
um novo modo de pensar e agir que vise à qualidade de um sistema por tempo
indeterminado onde os indivíduos atendam suas necessidades sem comprometer o
direito das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades.
Essa proposta de Educação não acontece mecanicamente para substituir
outras intenções anteriores, e se origina a partir de um processo de transformações que o
mundo passa atualmente, pautada na intenção de redefinição da relação do homem com
a natureza. Nesse sentido Boff salienta:
A sustentabilidade, não acontece mecanicamente. Resulta de um processo de
educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que entretém
com o Universo, com a Terra, com a natureza, com a sociedade e consigo
mesmo dentro dos critérios de equilíbrio ecológico, de respeito e amor à
Terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as gerações futuras
e da construção de uma democracia sócio-ecológica sem fim (BOFF, 2012,
p. 40).

Ela não se propõe em introduzir apenas ações corretivas ao sistema que
criou a atual crise ambiental, mas de educar para sua metamorfose. Tal responsabilidade
implica tratar das questões ambientais com uma ótica global e interligada. Trabalhando
para reconhecer as interrelações que existem no mundo vivo e as ecodependências do
ser humano. Para isso é preciso superar a visão reducionista e mecanicista ainda

52

imperante e assumir a cultura da complexidade na tentativa de atender às demandas do
novo paradigma. É o desafio da educação no atual momento.
Mas para isso é preciso ter cuidado com as finalidades do Capitalismo que
perpassam pela Educação. Haja vista que, uma proposta de educação para a
sustentabilidade desenvolvida sob o discurso do mercado somente prometerá muito e
realizará pouco, pois na pretensão de promover ações que respondam aos limites
paradigmáticos do mundo atual que se transforma constantemente, ficará sem efetivar as
mudanças que ultrapassem as intencionalidades do sistema para uma educação que
realmente possa ir além do capital. Com isso essa proposta servirá apenas, para conciliar
conflitos e mascarar contradições, sem estimular mudanças significativas na prática
educacional. Construir, portanto, uma educação para sustentabilidade, capaz de
responder

a

problemas

igualmente

complexos,

implica

em ir

além de uma

“sustentabilidade de mercado” cartesiana, fragmentária e reducionista. Pressupõe sim, a
capacidade de aprender, criar e exercitar novas concepções e práticas de vida, de
educação e de convivência - individual, social e ambiental - capazes de substituir e
superar os antigos padrões.

2.5.1- Educação ambiental na escola pública: em busca de uma consciência política

É na sociedade capitalista que surge a educação formal e, derivada dela, a
concepção burocrática da educação. Nas sociedades de classes, a socialização é
repressiva e coercitiva, que prepara o indivíduo para viver no interior de uma sociedade
igualmente repressiva e coercitiva, buscando formar os estudantes para executar e
desejar determinadas atividades, ideias, valores, etc. (VIANA, 2006).
No sentido de promover uma mudança socioambiental pelo caminho da
educação ambiental escolar, de forma critica-reflexiva na sociedade, entendemos que a
uma prática em educação ambiental pautada na dimensão politica, seja o melhor
caminho a seguir.
Considerando que a proteção do Meio Ambiente é realizada com base nas
leis (leis proteção ambiental), como também a busca pela efetivação e cumprimento dos
direitos e garantias dos cidadãos presente na Constituição Federal.

Nesse sentido, a

educação ambiental enfatizada no seu campo politico, é a mais adequada para buscar

53

resultados diante da sociedade que se apresenta. Pois a sociedade em que vivemos,
organizada politico-administrativamente é regida por leis, legitimada pela ação de poder
do Estado e condicionadas pelo sistema capitalista dominante que controla e define
todas as ações dentro da sociedade.
Percebemos claramente uma demanda por um projeto educativo que
confronte a lógica do capital e a leitura de mundo mercadológica, reformista, linear,
vertical, ingênua, desprovida de uma dimensão política. Reigota (1995), Sato (1997) e
Figueiredo (1999) elaboram uma crítica que informa a relação ostensiva entre
paradigma, leitura de mundo e escolha epistemo-metodológica aplicada à intervenção e
pesquisa em EA. Estes autores citados elaboram pensamentos que propõem uma EA
crítica.

Em harmonia com essa perspectiva, Reigota (2003, p. 10) considera-se que:
[...] a EA deve ser entendida como uma educação política, no sentido de que
ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania
nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a
natureza, (REIGOTA, 2003, p. 10).

Dessa forma, a educação ambiental, vai ao encontro da educação libertadora
defendida por Freire (1980), uma prática que liberta o indivíduo das forças alienadoras
da sociedade, pois concordamos que a mesma, deve acontecer através da interação de
sujeitos, na qual a discussão, o respeito, a troca de experiências e as vivências dos
educandos proporcionam momentos de intenso envolvimento coletivo. Esse processo
formador de agentes de transformação exige uma tomada de consciência e um repensar
sobre essas práticas.
É importante ter a consciência da inserção da escola no contexto social mais
amplo. Já que ela faz parte de uma conjuntura social complexa, pois, a escola nada mais
é do que uma parcela dessa sociedade. E como consequência, carrega características do
seu meio sociocultural (sociedade num todo). A sociedade onde se encontra a escola é
influenciada pelas leis do capital que aprofunda a divisão social do trabalho, desenvolve
a tecnologia e produz uma burocratização das relações sociais, bem como sua
mercantilização. Isto tudo cria a necessidade de se criar uma instituição voltada para a
preparação da força de trabalho e para a produção e reprodução da ideologia dominante.
Esta instituição deve atuar desde os níveis mais básicos aos superiores e seu objetivo é
reproduzir as representações ilusórias da realidade e preparar o indivíduo para a
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integração na sociedade burguesa e no seu lugar de classe específico, o que produz
diferentes tipos de escolas para diferentes classes sociais. Tal instituição é a escola.
A escola, como todas as instituições burguesas, é controlada, direta ou
indiretamente, pelo sistema capitalista. Os meios que ele utiliza para isto são vários:
legislação educacional, convênios, etc. Nas escolas estatais ("públicas"), assim como
nas escolas privadas, a burocracia escolar controla a instituição visando manter a ordem
estabelecida pelo estado capitalista. Portanto, a escola é uma instituição burguesa que
tem como objetivo colaborar com a reprodução do modo de produção capitalista. Tratase de uma instituição burguesa não só em seus objetivos (reproduzir a sociedade
capitalista), mas também no seu próprio funcionamento: a alienação, a corrupção, a
competição e as demais características da sociabilidade capitalista estão presentes na
escola (VIANA, 2006).
Esses representantes do poder são quem manipulam e controlam tanto o
processo educativo quanto o meio ambiente. Assim para defesa e proteção do meio
ambiente somente se dá pela exigência do cumprimento dos direitos de cidadão na
busca pela melhoria social, através do cumprimento das leis, que são criadas pelo viés
da política. È nesse cenário que a educação política ganha força, se posicionando como
modelo para educação ambiental, como afirma Reigota (2010):

(...) a educação ambiental é uma educação politica, fundamentada em uma
filosofia política, da ciência e da educação antitotalitária, pacifista e mesmo
utópica, no sentido de exigir e chegar aos princípios básicos de justiça social,
buscando uma nova aliança com a natureza através de práticas pedagógicas
dialógicas (REIGOTA, 2010, p. 41).

Uma educação voltada para a construção de uma sociedade que visa à
emancipação dos indivíduos enquanto seres pensantes, não poderá então ser fundada na
sociabilidade regida essencialmente pelo capital.
Esse caminhar baseado na luta contra as mazelas impostas por esse sistema
dominante, que torna os indivíduos passivos diante da mudança da situação social em
que se encontram, são ideias presentes na obra de Freire (1996, p. 19) quando afirma:

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta
no mundo. Com ares de pós -modernidade, insiste em convencer-nos de que
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nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a
ser ou a virar quase natural (FREIRE, 1996, p.19).

É na ação politica que está à essência de mudança dessa realidade
complexidades, de dominação e controle institucional em que a escola se insere. Para
isso é preciso um modelo de Educação Ambiental, que invista prioritariamente na
estrutura e no funcionamento dos sistemas sociais em vez dos ecológicos; que aponte
soluções no âmbito coletivo de ordem política; que ao invés de se confundir com uma
educação conservacionista, se assemelhe mais à educação popular; que ao invés de
vislumbrar

toda

a

humanidade como

objeto

da Educação

Ambiental,

almeje

prioritariamente os sujeitos expostos aos riscos ambientais e as vítimas da injustiça
ambiental; e, sobretudo, que coloque em segundo plano os conceitos e conteúdos
biologizantes do processo ensino-aprendizagem, para incorporar em primeiro plano,
conceitos e conteúdos oriundos da Sociologia, como Estado, Mercado, Sociedade,
Governo, Poder, Política, Alienação, Ideologia, Democracia, Cidadania etc. Afinal de
contas, “a Educação Ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político, baseado
em valores para a transformação social”. Eis o desafio da Educação Ambiental nessa
perspectiva, transcender gradualmente em uma Educação política, até desaparecer a
necessidade de se adjetivar a Educação de „ambiental‟ ou qualquer outra terminologia.
Sendo assim de acordo com as reflexões exposta acreditamos que a EA deve
ser vista como a própria educação. Dessa forma estaremos caminhando rumo ao resgate
da cidadania na sociedade e, principalmente, da prática efetiva da tão almejada
sustentabilidade.

2.6- Educação Ambiental local: práticas pedagógicas e produção acadêmica

As iniciativas educacionais realizadas no âmbito escolar procuram atender
as novas demandas sociais, reorientando as práticas pedagógicas, revendo conteúdo e
metodologias. A Educação Ambiental, portanto, vem da necessidade de promover à
população um maior entendimento sobre as relações entre ser humano e ambiente, e
numa visão mais abrangente, das relações entre os próprios seres humanos. Necessidade
evidente frente à crise socioambiental que se apresenta. Desta forma, a EA configura-se
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em uma visão que busca através da reflexão e ação crítica uma melhor qualidade de
vida às populações e harmonia com o Meio Ambiente com um viés sustentável.
Por meio da revisão da práxis proposta pela Educação Ambiental ocorre um
re-posicionar-se sobre questões e pontos de vista construídos histórica e culturalmente
há séculos. Porém na emergência da problemática socioambiental, percebe-se a
ocorrência de um distanciamento entre teoria e prática nos projetos de EA
desenvolvidos no espaço escolar, quando não há uma reflexão aprofundada dos seus
princípios e dos seus métodos. A grande dificuldade, portanto, é a construção de uma
nova práxis exatamente a partir de conceitos, metodologias e práticas que se está
querendo questionar e, eventualmente, desconstruir. Desta forma, o desafio posto é
desenvolver uma práxis que se caracterize pelos conceitos da Educação Ambiental, e
que possibilite a visualização de novos desafios, no sentido de um processo de
aprendizagem que inclua as relações entre as diversas disciplinas e esferas de maneira
interdisciplinar.
A dimensão ambiental inserida no processo educativo acontece de forma
gradativa, segundo Alencar (2013) manifestando-se, principalmente, de três maneiras no
âmbito escolar:
1)\Através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s),
como os chamados temas transversais (ligadas mais fortemente
as áreas das Ciências naturais, da Geografia e da Biologia).
2) Através da criação de projetos pedagógicos específicos;
3) Ou através da criação de disciplinas especiais (principalmente
no ensino de nível superior)
A prática da Educação Ambiental na escola e na atuação dos seus
profissionais ocorre na maioria das vezes através de projetos (com tempo finito). Esses
são elaborados a partir da necessidade de trabalhar o meio ambiente e destacar a sua
importância para o homem, despertando assim para a sua conservação. Não podemos
esquecer que esse homem também é parte do meio e suas ações irão destruí-lo se
ocorrerem de forma inadequada. O que o homem fizer ao meio, estará fazendo para si
mesmo.
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3-

APORTES TEÓRICOS–METODOLOGICOS: TECENDO O CAMINHO

DA PESQUISA

Este capítulo traz a trajetória metodológica trilhada nesta pesquisa, desde a
concepção de escolha do método até o processo final de coleta de dados, na tentativa de
alcance do objetivo principal do trabalho.
Inicialmente traremos o conceito e as características da pesquisa qualitativa
na tentativa de entender o seu significado no âmbito das ciências humanas, mas
especificamente no campo educacional, que é o foco deste trabalho. Apresentaremos
como se realizou o processo de aplicação do método, ou seja, o método etnográfico em
todas as suas etapas (análise documental, observação participante e entrevistas
intensivas) e os critérios utilizados para sua escolha e definição, considerando suas
limitações e suas contribuições para o alcance do objetivo proposto na pesquisa.
Cabe também nesta parte do trabalho apontar as particularidades e
características do território que justificam a escolha do município de Juazeiro do Norte
como pano de fundo da pesquisa e da escola de Ensino Fundamental e Médio Presidente
Geisel - popularmente conhecida como Polivalente - como o recorte socioespacial da
investigação, onde se encontra a prática em educação ambiental, através do projeto
específico: “Cartão vermelho para dengue”, objeto de estudo e análise científica.
Pretendemos nos textos que se seguem descrever o caminho da pesquisa em
todas as suas nuances, no sentido de refletir sobre os acontecimentos vividos e
registrados durante o processo de investigação no espaço escolar, que ocorreram nos
meses de Maio à Setembro de 2013, tentando assim compreender os processos políticos
e sociais presentes no processo educativo, suas influências e contribuições para
promoção e efetivação do desenvolvimento sustentável pelo caminho da Educação
realizada na escola.

3.1- A pesquisa qualitativa em Educação Ambiental: algumas considerações

Consideramos que a metodologia na pesquisa científica se define como o
caminho encontrado para a construção do conhecimento, que contempla tanto o
referencial teórico, como as técnicas e instrumentos utilizados para coleta de dados
durante todo o processo de investigação.
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Uma das razões de escolha da abordagem qualitativa para esta pesquisa
(aplicada geralmente na área das ciências humanas e sociais12 onde o campo da
educação se insere) é devido o fato dela possibilitar a analise de um fenômeno a partir
de outros olhares. O que permite que isso ocorra são as técnicas de coleta propostas,
onde os métodos utilizados no tipo de pesquisa qualitativa contribuem para amplitude
de coleta de informações, que permite apreender o caráter complexo e multidimensional
dos fenômenos em sua manifestação natural (TIKUNOFF; WARD, 1980 apud MARLI,
1983, p. 66).
Nesse sentido, a pesquisa qualitativa “usa o texto como material empírico
(ao invés de números, como no tipo quantitativo) e parte da noção da construção social
das realidades em estudo, está interessada nas perspectivas dos participantes, em suas
práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano em relação ao estudo.” (FLICK,
2009. p.16).
Assim uma pesquisa qualitativa pode ser definida, conforme Minayo (2002,
p. 21 e 22), como aquela que possibilita a valorização do “(...) universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis”.
As características citadas que encontramos neste tipo de pesquisa são
favoráveis ao que se procurou analisar durante a imersão no campo de pesquisa, ou seja,
no espaço escolar, onde a abordagem qualitativa possibilitou uma leitura mais apurada
da dinâmica do processo educativo e suas singularidades, considerando a percepção dos
atores sociais que fizeram parte do projeto em Educação Ambiental na escola, de
fundamental importância no processo de valorização da fala e da subjetividade do outro.

__________________________
12

Nas ciências humanas e sociais há muito tempo busca-se superar o paradigma dominante das ciências

exatas e naturais em busca de novas referências metodológicas para a interpretação da realidade.
Justamente, é com essa preocupação que temos tratado da importância da pesquisa qualitativa em
educação, das suas contribuições para o processo educacional, enquanto tarefa filosófica para os
pesquisadores da área. Essa pesquisa trata, portanto, de compreender como o ser humano se rela ciona
com as coisas, a natureza e a vida.
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A pesquisa qualitativa em Educação busca compreender e interpretar os
diversos fenômenos do objeto estudado, na tentativa de compreendê-los na sua
complexidade

histórico,

político,

social e cultural na intenção

de

garantir o

comprometimento com a mudança social.
Dos diversos tipos de pesquisas associadas à abordagem qualitativa, uma
delas é o método etnográfico, que foi escolhido e utilizado como caminho metodológico
neste trabalho e que conduziu todo o processo de coleta de dados, permitindo que os
resultados obtidos advindos do trabalho de campo contemplassem os propósitos desta
pesquisa cientifica. Sendo assim para compreender o objeto de estudo em questão –
práticas de Educação Ambiental na escola – encontramos na abordagem da pesquisa
qualitativa, o método etnográfico, que norteou os procedimentos de investigação,
análise, conceituação e descrição do fenômeno estudado, para assim, definir o seu
contexto, as suas causas, as relações estabelecidas e a partir dai interpretar os resultados
obtidos resultante da coleta de dados e informações.
A abordagem qualitativa é um caminho que conduz a uma compreensão
possível de um dado fenômeno. É uma pesquisa situada, pois localiza o estudo com uma
contextualização particular que possibilita a exploração de diferentes variáveis da
realidade estudada. A interpretação dos fenômenos e, consequentemente, a atribuição de
significados, que são condições essenciais durante o processo nesse tipo de pesquisa.

3.2 - Os objetivos da pesquisa: o geral e os específicos

Os questionamentos que

nortearam a pesquisa e fundamentaram a

formulação do objetivo principal se basearam nas seguintes indagações:
1) Como as práticas educativas que envolvem a questão ambiental,
realizadas através de projetos específicos na escola pública, podem
contribuir para uma mudança de cultura sustentável?
2) Como a escola pública (considerando o seu processo histórico
conflituoso) pode assumir o compromisso social para superação da crise
socioambiental através da promoção do Desenvolvimento Sustentável?
Diante dessas indagações se formulou os objetivos da pesquisa que
pudessem responder essas perguntas e orientar as ações desenvolvidas no decorrer do
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processo de investigação. O objetivo geral se baseou em investigar práticas pedagógicas
em educação ambiental, realizadas através dos projetos específicos desenvolvidos na
escola da rede pública estadual de ensino no município de Juazeiro do Norte, para
analisar a o universo de significados que permeiam e influenciam essas práticas, na
tentativa de compreender como elas podem contribuir para a mudança de valores e
atitudes em prol de uma cultura sustentável.
Para alcance desse objetivo maior, foram elencados objetivos específicos
para um melhor caminhar metodológico, no sentido de sistematizar as ações de coleta
de informações e dados durante a imersão no campo de pesquisa, que foram:
1) Investigar as práticas de educação ambiental na escola através
de projetos específicos desenvolvidos no cerne da própria escola.
2) Identificar tendências de EA que norteiam essas projetos
específicos, e analisar suas implicações na busca dos resultados
pretendidos para uma mudança sustentável.

3) Perceber e analisar os processos sociais e o conjunto de
significados presentes no cotidiano da escola, e suas influencias
nas ações desenvolvidas nesses projetos específicos.
A partir desta ação sistematizada foi possível trabalhar nas etapas de
coleta, de forma organizada e proveitosa durante o período de aplicação do método
etnográfico, possibilitando a obtenção mais apurada das informações necessárias que
auxiliassem o alcance do objetivo maior desta pesquisa.

3.3- O método etnográfico: limitações e contribuições para pesquisa

Em termos metodológicos, várias alternativas se configuraram condizentes
com a proposta da pesquisa desenvolvida, no entanto os pressupostos etnográficos se
apresentaram como os mais ricos, principalmente por conseguirem tecer as lógicas de
funcionamento e dinâmica do sistema escolar e suas relações com aspectos da cultura
circundante a partir do processo educativo que é a essência do objetivo deste trabalho. O
método de estudo tipo etnográfico aplicado dentro do contexto educacional, nesse caso

61

especifico, e pelas suas características foi o mais adequado para alcançar os objetivos
propostos nesta pesquisa.
Segundo Michael Genzuk (1993) etnografia é um método de olhar de muito
perto, que se baseia em experiência pessoal e em participação, que envolve três formas
de recolher dados: entrevistas, observação e documentos, os quais, por sua vez,
produzem três tipos de dados: citações, descrições e excertos de documentos, que
resultam num único produto: a descrição narrativa. Esta inclui gráficos, diagramas e
artefatos, que ajudam a contar “a história”.
O estudo etnográfico é a descrição de um sistema de significados culturais
de um determinado grupo. Na educação seria o ensino e a aprendizagem em um
contexto amplo, relacionando o que é determinado dentro e fora da escola. Realizando
assim o trinômio: exploração, decisão e descoberta proposto por Bogdan e Biklen
(1994). Nesta perspectiva, de acordo com Lüdke e André (1986, p. 5), “cada vez mais se
entende o fenômeno educacional como situado dentro de um contexto social, por sua
vez, inserido em uma realidade histórica, que sofre toda uma serie de determinações”.
O estudo etnográfico se caracteriza pela descrição da cultura (práticas,
hábitos, linguagens, crenças, significados, etc) de um grupo social, mas a preocupação
central desse método aplicado à educação é com o processo educativo. Para isso ele se
divide em três procedimentos metodológicos (Observação, entrevistas e análise de
documentos) que servirão para ajudar a compreender o objeto estudado.
Lüdke e André (1986) definem claramente os procedimentos do método
etnográfico, sendo eles: a observação participante que permite ao pesquisado o contato
direto com a realidade, a entrevista que proporciona aprofundar as informações e a
análise documental que complementa os dados coletados, assim, nessa somatória,
podemos propor novas perspectivas para a realidade pesquisada.
Foi em André (2008) onde encontrei fundamentos que concretizaram a
definição da investigação etnográfica. Diante da aproximação com seus estudos,
visualizamos o uso da etnografia na compreensão do sujeito social na vivência com
espaço escolar e da contribuição da etnografia nos processos educacionais.
É importante deixar claro que na pesquisa etnográfica o objetivo principal
está na ênfase do processo, ou seja, naquilo que está acontecendo na dinâmica do espaço
investigado e não no produto ou nos resultados finais. Para isso nessa abordagem, o
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pesquisador presencia o maior número possível de situações presentes no cotidiano,
através do contato direto com os atores sociais o que o ajudará a compreender as
situações e suas manifestações, buscando as respostas para o problema inicialmente
formulado. É com base nessa trajetória metodológica, que se fez a imersão no cotidiano
escolar, considerando a relação cultura-ambiente, dentro da pesquisa etnográfica.
Nesse tipo de estudo, o ambiente natural é o ideal para a coleta dos dados e
o pesquisador é considerado o principal instrumento para esse fim. Os dados coletados
em campo são, na sua maioria, descritivos, há, então, maior preocupação com o
processo em si do que com os resultados, onde a atenção do pesquisador deve estar
voltada para os significados das ações dos pesquisados. A figura a seguir mostra as
principais características do método etnográfico.
Figura 1 - Visão Geral do método etnográfico

Fonte: Alencar (2014).

Percebe-se pela analise da figura que as características do método
etnográfico proporcionam ao pesquisador uma amplitude de ferramentas para o
entendimento do fenômeno estudado.
Segundo Hammersley (1990), o termo “etnografia” refere, em termos
metodológicos, investigação social que comporte a generalidade das seguintes funções:
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a) O comportamento das pessoas é estudado no seu contexto
habitual

e

não

em

condições

artificiais

cria

das

pelo

investigador;
b) Os dados são recolhidos através de fontes diversas, sendo a
observação e a conversação informal as mais importantes;
c) O recolhimento de dados não é estruturada, no sentido em que
não decorre da execução de um plano detalhado e anterior ao
seu início, nem são pré-estabelecidas as categorias que serão
posteriormente usadas para interpretar o comportamento das
pessoas (o que não significa que a investigação não seja
sistemática, mas apenas que os dados são recolhidos em bruto,
segundo um critério tão inclusivo quanto possível);
d) O foco do estudo é um grupo não muito grande de pessoas,
mas, na investigação de uma história de vida, o foco pode ser
uma única pessoa;
e) A análise dos dados envolve interpretação de significado e de
função de ações humanas e assume uma forma descritiva e
interpretativa, tendo a (pouca) quantificação e análise estatística
incluída, um papel meramente acessório.
Levando

em

conta

as

características

expostas,

essa

abordagem

metodológica, possibilitou a partir do particular, chegar ao geral, através da teorização,
analisando os aspectos sociais, as condutas, os sentimentos, as relações, considerando a
subjetividade, tanto do pesquisador quanto do pesquisado. Podemos considerar que as
realidades sociais são construídas através de significados, e que o pesquisador passa a
fazer parte desse contexto para assim compreendê-las e, portanto, realiza uma interação
social.
As técnicas de coleta de dados foram pensadas de forma que uma
complementasse a outra para que a construção dos dados ficasse rica em detalhes por
contemplar diversos aspectos e olhares no processo de investigação. Todas as etapas da
pesquisa visaram estabelecer uma articulação com: 1) O problema e os objetivos
propostos; 2) Os atores sociais a serem pesquisados; 3) Os métodos de análise de dados
escolhidos e/ou disponíveis.
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Outro instrumento que faz parte dessa abordagem, e que foi utilizado é o
diário de campo ou diário de bordo, que consiste em um caderno onde são registradas
todas as informações e reflexões depois de observadas durante a vivência no campo;
foram registrados: as observações, as conversas, os comportamentos, os gestos, ou seja,
tudo que estivesse relacionado com a proposta da pesquisa, se caracterizando como um
rascunho, que foi posteriormente lapidado.

3.3.1- Análise documental

Um primeiro contato com os documentos escolares é sempre com um
produto pronto, do qual raramente participamos do processo de produção.
A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa
qualitativa,

seja complementando

informações obtidas

por outras técnicas, seja

desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE E ANDRÉ, 1986).
Considerando essa caraterística dentro dessa etapa, que se realizou
primeiramente a analise documental. É aconselhável, nesse tipo de pesquisa, o uso de
documentos internos e externos à situação observada, que possam ser usado como fonte
de informação, com a finalidade de se confrontar a realidade observada, com as
informações coletadas através das entrevistas e do que está escrito nos documentos.
Pensando nesse sentido, quando adentrei na escola com olhos apurados de
pesquisador, percebi já nas primeiras conversas com o grupo a ser pesquisado a
necessidade de obter informações gerais sobre aquele espaço social para melhor
explorar o conhecimento daquela realidade para direcionar minhas intenções de
pesquisa. Então, recorri à leitura de documentos que me permitiriam alcançar tal
objetivo. Consultei o projeto específico de educação ambiental escrito, o diário de bordo
do projeto (Figura 02) e o Plano Político Pedagógico (PPP) da escola. Nessas análises
pude contextualizar o recorte socioespacial onde a escola estava inserida, além do que
pude entender uma parte da história da escola e do bairro, como forma de compreender
o cotidiano escolar num contexto social mais amplo.
A consulta destes documentos possibilitou obter informações fundamentais
sobre o objeto de estudo, ou seja, o projeto de educação ambiental desde a sua
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concepção no ano de 2011, além de mapear o cenário socioespacial com suas
características e particularidades.
Foto 1 - Documentos do projeto: “Cartão Vermelho para Dengue”

Fonte: Alencar (2013).

Na análise documental pudemos extrair e resgatar uma riqueza de
informações, que possibilitaram ampliar o entendimento de objeto estudado cuja
compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural.

3.3.2- Observação participante

Com a observação participante, a presença do observador passa a ser
constante e ele passa a fazer parte do grupo, tornado–se parte da situação observada,
interagindo por longos períodos com os sujeitos e compartilhando do seu cotidiano.
Nesse sentido, a observação participante aconteceu a todo instante em que
se estava na escola. Essa etapa tem como objetivo intervir e interagir de forma
participativa com os atores sociais pesquisados nas ações do projeto, o que ocorreu já no
primeiro contato com os alunos do projeto onde depois de ouvi-los atentamente pude
orientá-los como poderiam melhorar o projeto com foco nas ações posteriores.
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Salientamos que o universo cultural a ser estudado pelo pesquisador está
repleto de significados e estes podem ser percebidos no cotidiano da escola, pois a
educação pode ser vista como processo social, dinâmico e histórico. Em uma pesquisa
do tipo etnográfica, o pesquisador pode fazer uso da observação participante, dando voz
e ouvindo os participantes, registrando suas observações e emoções, entrevistas, análise
documental, fotografias, porém, deve considerar que os dados são sempre inacabados e
compreender a situação com seus vários significados. Os relatórios, nessa perspectiva,
buscam a descrição e a compreensão da situação, baseados em uma teoria consistente. O
estudo do tipo etnográfico busca compreender as interações que se processam no dia-adia escolar, nas suas “dimensões cultural, institucional e instrucional da prática
pedagógica” (ANDRÉ, 1997a, p. 102).
Para Lapassade (1991, 1992, 2001), a expressão “observação participante”
tende a designar o trabalho de campo no seu conjunto, desde a chegada do investigador
ao campo da investigação, quando inicia as negociações que lhe darão acesso a ele, até
ao momento em que o abandona, depois de uma estada longa. Enquanto presentes, os
observadores imergirão pessoalmente na vida dos atores locais, partilhando as suas
experiências.
Nesse sentido e considerando o caráter de interação que permite a
observação participante, no primeiro contato foi realizada uma apresentação geral do
pesquisador e do trabalho que iria ser realizado com eles, durante o período de
permanência na escola (Figura 03). Os alunos falaram um pouco do projeto (história e
ações realizadas), comentaram, também, do seu dia-a-dia, das suas rotinas discentes e
das suas futuras intenções profissionais. Analisei atentamente cada palavra proferida
cada gesto tímido dos alunos na tentativa de desvendar evidências subentendidas que
me levassem a perceber o conjunto de significados ocultos por trás de cada discurso e
ação dentro do espaço escolar vivenciado cotidianamente. Nesse momento também foi
possível entender as atribuições dos alunos dentro do projeto desde a sua criação até o
atual momento.
Com o auxílio da observação participante, foi possível analisar a realidade
social que o circundava o espaço escolar, as ideias, os motivos e os sentimentos do
grupo na compreensão da totalidade de sua rotina na escola, verbalizados por eles e
refletidos em seus comportamentos.
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Foto 2 - Interação com os alunos (observação participante)

Fonte: Alencar (2013).

Saber entender e respeitar o ritmo de ação e de interação do grupo
pesquisado é um passo decisivo para se viver à vida de uma unidade social, e ser aceito
e legitimado pelo grupo é essencial, mas isso é eminentemente fruto de um processo
relacional, variando bastante de um grupo a outro.
Prosseguindo, a coleta de dados, realizamos também as entrevistas
intensivas, que serviram como fonte de conhecimento, que além de complementar as já
informações coletadas, evidenciaram a essência da valorização humana no processo de
escuta.

3.3.3- Entrevistas intensivas

O objetivo desta etapa foi complementar o arcabouço de dados coletados
para analise da investigação e perceber significados e tendências através das respostas
recolhidas. Esta foi à última etapa da pesquisa onde pude comparar as falas de cada ator
social com todo o trabalho já desenvolvido. Assim verifiquei através de perguntas
deixando um pouco de lado aquela formalidade de uma entrevista, pois a metodologia
etnográfica permite essa forma de contato por muitas vezes informal.
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Nas entrevistas intensivas onde estas se assemelham a uma conversa, que
levam os sujeitos a situações e significados que fazem parte da sua vida cotidiana e
escolar. Esse tipo de metodologia gera um enorme volume de dados que necessitam ser
organizados para depois serem compreendidos, isso só pode ser feito através de um
processo continuado, onde se identificam as dimensões, categorias, tendências, padrões,
relações e significados. Nesta perspectiva, os dados coletados devem ser analisados com
base nas hipóteses formuladas, relacionando o fenômeno com a realidade cotidiana
observada, e a identificação dos participantes caracterizando-os dentro do contexto
estudado (ALVES-MAZZOTTI, 2001b).
Para que a qualidade do depoimento fosse garantida, foi necessário ao
pesquisador, como lembra as palavras de Oliveira, “saber ouvir”, ou seja, estar aberto à
compreensão do sentido do que foi observado para os participantes da pesquisa; e
também ser ouvido. Com isso, tanto para Oliveira (2000) como para Lüdke e André
(1986), cria-se uma relação de interação, na qual a influência entre quem pergunta e
quem responde, é recíproca.
Na elaboração do roteiro das perguntas foi levada em consideração a
escolha de indagações que provocassem uma reflexão sobre o papel de cada indivíduo
na sociedade atrelado a esse novo momento de busca pela sustentabilidade.
Os procedimentos de realização das entrevistas tiveram a preocupação de
deixarem os entrevistados à vontade, sem nenhum tipo de pressão ou intimidação, seja
pela maneira de indagação, quanto pela presença de instrumentais de coleta.
Nas falas percebi uma intercessão entre as visões dos entrevistados, onde
pude identificar tendências, significados e concepções, sempre valorizando os aspectos
subjetivos de cada individuo suas perspectivas em torno do trabalho desenvolvido na
escola, de acordo com a condição assumida por cada um, como também da esperança de
construção de uma sociedade com premissas para efetivação do desenvolvimento
sustentável.
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3.4- O pano de fundo da pesquisa: particularidades que justificam a escolha do
município de Juazeiro do Norte

A pesquisa foi realizada no município de Juazeiro do Norte, que se insere no
território da Região Metropolitana do Cariri

13

localizada no Sul do Ceará. O fato de

está dentro de uma região metropolitana, já faz desse município – e de todos os outros
que compõem o seu território - um lugar para análise científica em vários segmentos,
pois há a necessidade de acompanhamento das políticas públicas dentro do seu território
em virtude do seu objetivo de criação.
A Região Metropolitana do Cariri surge como possibilidade de ofertar aos
municípios a integram, um novo salto de crescimento e desenvolvimento, apoiados e
mantidos no âmbito da sustentabilidade. Essa região possui significativo potencial de
desenvolvimento econômico e reúne mais de 550 mil habitantes. O Produto Interno
Bruto (PIB) per capita alcança a faixa de R$ 2.905, (72% da média verificada no Ceará),
mas tanta arrecadação contrasta com as condições econômicas de sua população, onde
cerca de 70% é considerada pobre. O Índice de Desenvolvimento Humano14 (IDH) da
região é de 0,647, ficando abaixo da média do Estado com 0,699. (IBGE, 2012).

________________________________
13

Criada pela lei complementar de Junho de 2009, a Região Metropolitana do Cariri, surgiu da

necessidade de possibilitar o desenvolvimento unificado do chamado triângulo CRAJUBAR (Crato,
Juazeiro e Barbalha) e de outras seis cidades da região, visando o crescimento compartilhado, para
diminuição das desigualdades em relação a Região Metropolitana de Fortaleza, levando em consideração
as diferenças entre as cidades e suas potencialidades, pois as assimetrias são evidentes e políticas
conjuntas devem priorizar o desenvolvimento da região como um tod o (CARTAXO, 2008).
14

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) criado pelo Programa das Nações Unidas (PNUD) é uma

medida resumida do progresso a longo prazo que se baseia em três dimensões básicas do
desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O índice varia entre 0 (n enhum desenvolvimento
humano) e 1 (desenvolvimento humano total), revelando que quanto maior a proximidade de 1, mais
desenvolvido é o país.
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São 09 municípios que compõem a Região Metropolitana do Cariri, são
eles: Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Farias Brito, Caririaçu, Jardim,
Nova Olinda e Santana do Cariri. Dentre todos esses municípios, Juazeiro do Norte é o
que mais se destaca, por se o mais desenvolvido que os outros, é alvo de uma
centralidade de investimentos socioeconômicos que transforma a paisagem urbana, e
que, atrelada a figura de santidade do seu fundador, o padre Cícero15 , atrai muitos
peregrinos das regiões vizinhas, diariamente, o que fortalece o turismo religioso, como
também impulsiona

o

comercio

local.

Esses fatores aumentam o

contingente

demográfico do município, o que demanda uma necessidade maior de utilização dos
recursos naturais disponíveis.
O município de Juazeiro do Norte é a segunda maior cidade do Ceará, e
possui a 5ª maior economia do Estado. É considerado um dos maiores polos calçadistas
do

Brasil,

evidenciando

um crescente desenvolvimento econômico refletidos na

ascensão imobiliária e de instalações de multinacionais, sendo alvo de vários
investimentos de diversas ordens. Possui aproximadamente 255.648 mil habitantes
configurando-se com uma extensão territorial de 248,558 km2 (IBGE, 2012).
Limitando-se ao Norte com o município de Caririaçu, ao Sul, com o município de
Barbalha, e ao Leste a cidade de Missão Velha e ao Oeste, o município do Crato. O
clima é definido como semiárido quente e as temperaturas são 18,3° C, mínimas, e
33°C, máximas. A precipitação pluviométrica registra 943,0 mm/ano; maior que a
média do Estado que é de 775 mm. A altitude da Sede municipal é de 377,33 em relação
ao nível do mar. Juazeiro do Norte está a uma distância 528 km da capital Fortaleza. O
acesso à cidade se faz pela BR-116 e CE-293 (IBGE, 2010). Seu IDH de 0,697 e seu
PIB é estimado em torno de R$1, 565,504 mil (IBGE, 2010).
As diversas características presentes nesse município reforçam a sua escolha
como pano de fundo da pesquisa, mas principalmente, pela degradação ambiental e a
provocadas e intensificadas pelo crescimento demográfico causado pelo crescimento
econômico em ascensão, que converge com as discussões ambientais atuais.
____________
15

Foi o principal fundador do município de Juazeiro do Norte. Considerado santo na devoção popular,

obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará bem como do
Nordeste (WALKER, 1999, s/n).
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O mapa a seguir mostra a localização do município de Juazeiro do Norte,
numa escala a nível nacional, regional, estadual e local, e sua posição geográfica em
relação aos municípios que compõem o mesmo território.
Figura 2 – O pano de fundo da pesquisa: o município de Juazeiro do Norte

Fonte: Alencar (2013).

Em relação à educação, o ensino público municipal em Juazeiro do Norte é
composto por 105 escolas, sendo 41 na zona rural e 64 na zona urbana com mais de
37.000 alunos matriculados. Já na rede pública estadual é formada por 15 escolas que
atende mais de 18.000 alunos (SEDUC, 2013).
A Cidade é também reconhecida por estar localizada na região do Cariri
cearense, privilegiada pelas suas condições naturais, constituindo um vale de terras
férteis, influenciada pela Floresta Nacional do Araripe – FLONA, que o diferencia do
sertão semiárido. São estes elementos naturais que contribuíram para a formação do
vale, outrora denominado de oásis, diante da semiaridez nordestina e das condições
sócio econômicas da população que, para aquele espaço, se dirigia na busca de salvação
e segurança da pobreza e da fome.
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Esse município apresenta traços evidentes de um crescimento econômico
desordenado, seguindo uma tendência das médias e grandes cidades brasileiras, que pela
mesma causa, sofrem as consequências da degradação ambiental sem precedentes.

3.4.1 - O recorte socioespacial: a escola de ensino fundamental e médio Presidente
Geisel (Polivalente)
O recorte socioespacial delimitado para realização da pesquisa foi a escola
E.E.F.M Presidente Geisel (Foto 3),

mais conhecida popularmente como Polivalente.

Essa instituição é gerida pelo Estado, possuindo trinta e cinco anos de funcionamento e
atuação no município de Juazeiro do Norte. Trabalha com o ensino fundamental e
médio,

funcionando

no

período

diurno

com

aproximadamente

1.333

alunos

matriculados. O quadro administrativo é composto por 47 professores e 16 funcionários
(PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013, p. 15).
Foto 3 - O recorte socioespacial da pesquisa: E.E.F.M Presidente Geisel

Fonte: Alencar (2013).

A estrutura física da escola é considerada muito boa, possuindo 01 pátio
recreativo amplo, 16 salas de aula equipadas com ar-condicionado, 01 sala de
professores, 01 biblioteca e 03 laboratórios (Informática, Multimeios, e de Ciências).
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Toda essa estrutura favorece o desenvolvimento de diversas ações pedagógicas nas mais
variadas áreas do conhecimento.
A comunidade que a escola atende tem o padrão socioeconômico entre
média e baixa renda. Possui um conceito bom nas avaliações de ensino como o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica16 (IDEB), no Sistema Permanente de
Avaliação da Educação Básica do Ceará17 (SPAECE) e na Prova Brasil.
Criada pela lei de ensino 5.692/74 no governo do general Medici, com a
proposta de ginásios orientados para o trabalho, com o objetivo centrado na formação
acadêmica e profissional. Inicialmente com o nome de: Escola de 1º grau Presidente
Geisel (decreto 12.286/77) Polivalente, pois tinha uma formação geral e especial
concentrada na: educação para o lar, técnicas comerciais e industriais, técnicas
agrícolas. Em 1987 implantou o 2º grau, o que corresponde atualmente ao ensino médio
(PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013, p. 20).

_______________
16

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos

e Pesquisas Educacionais (Inep) em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador
dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de
desempenho nas avaliações . O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos
no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep , como o Saeb – para as unidades da
federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios (www.portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/oque-e-o-ideb, acesso em: 30/03/2014).
17 O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), vem implementando,
desde 1992, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). Caracteriza-se
como avaliação externa em larga escala que avalia as competências e habilidades dos alunos do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. As informações coletadas a cada
avaliação identificam o nível de proficiência e a evolução do desempenho dos alunos (SEDUC, 2013)
18 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para
diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema
educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos em testes
aplicados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino fundamental e na terceira série do
ensino médio. (www.portal.mec.gov.br/provabrasil, acesso em: 25/03/2014).
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As mudanças ocorridas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em
1996, afetaram os cursos de preparação para o trabalho, substituindo-os pelo projeto arte
educação-escola viva, desenvolvidos pelo Programa de Assistência às reformas Sociais
(PROARES).
A escola desenvolve vários projetos nas outras áreas do saber, como
também eventos internos e ações educativas que incentivam os alunos a desenvolverem
a suas competências e capacidades intelectuais e humanas.

3.5- O projeto especifico em Educação Ambiental: Cartão vermelho para Dengue
No intuito de encontrar a escola que se adequasse ao perfil da pesquisa,
visitamos 08 (oito) escolas - no total de 15 (quinze) - da rede estadual de ensino do
município de Juazeiro do Norte. Esses primeiros contatos foram feitos nas seguintes
escolas: Cicero Germano Correia, Adauto Bezerra (2º grau), José Bezerra de Menezes,
Presidente Geisel (Polivalente), Centro de referência Aboim Silva (CERE), Anderso
Borges de Carvalho (LICEU) Antônio Campelo de Aragão (CAIC) e Conserva Feitosa.
Essas visitas serviram para propor e analisar a probabilidade de realização da pesquisa,
além de colher algumas informações prévias, em cada instituição visitada. Com essa
ação foi possível obter informações importantes, que auxiliaram na formulação dos
critérios de escolha do espaço escolar, e que inicialmente, anularam a necessidade de ir
as outras escolas não visitadas. No processo de seleção das escolas foram utilizados
critérios pré-estabelecidos, que a escolha não fosse feita de forma aleatória. Os critérios
formulados foram: 1) Escolas com maior representatividade, ou seja, que tivesse o
maior contingente de alunos; 2) Possuir projeto específico na área socioambiental; e 3)
Receptividade para desenvolvimento da pesquisa.
São 15 (quinze) escolas que compõem o ensino público sob a égide do
Estado no município de Juazeiro do Norte (Quadro II), trabalhando com os níveis de
ensino fundamental II e o com o ensino Médio.
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Quadro II - Escolas estaduais mais representativas por número de alunos
Nº

ESCOLAS

BAIRRO

Nº DE ALUNOS

01

Cicero Germano Correia

São Miguel

4.804

02

Adauto Bezerra (2º grau)

Santa Tereza

2.161

03

Presidente Geisel (Polivalente)

Santa Tereza

1.359

04

José Bezerra de Menezes

São Miguel

1.301

05

Centro de referência Aboim Silva – CERE

Santa Tereza

1.231

06

Maria Amélia Bezerra

Pirajá

1.230

07

Antônio Campelo de Aragão - CAIC

Mutirão

1.179

08

Amália Xavier de Oliveira

Romeirão

1.077

09

Clotilde Saraiva Coelho

Pirajá

963

10

Figueiredo Correa

PIO XII

956

11

Tiradentes

Novo Juazeiro

852

12

Conserva Feitosa

Parque Ant. Vieira

640

13

Moreira de Sousa

Centro

447

14

Raimundo Saraiva Coelho

São José

346

15

Anderso Borges de Carvalho - LICEU

Cidade Universitária

342

Fonte: Alencar (2013).

Levando em consideração o primeiro critério de escolha, oito escolas se
enquadraram no perfil, por possuir um número de alunos superior a 1.000 (mil). Depois
Já que a pesquisa se restringia apenas a um espaço escolar, os segundo e o terceiro
critério foram apresentados para afunilar e definir a escolha. Essas primeiras 08 (oito)
escolas atenderam ao segundo critério, e possuíam projetos na área socioambiental em
atividade. Então o terceiro, e último critério que envolvia a receptividade da escola, foi
decisivo para selecionar o local da pesquisa, sendo a escola Presidente Geisel a primeira
das 08 (oito)
É necessária e imprescindível à receptividade e acolhimento em qualquer
instituição para desenvolvimento de uma pesquisa, e nesse aspecto a escola Presidente
Geisel, se mostrou bastante acessível e entusiasmada em aceitar a proposta da pesquisa,
o que consolidou o processo de escolha.
Na chegada a escola para analisar a existência dos projetos específicos com
perspectivas de realização e continuidade, encontramos apenas, 03 (três) projetos,
intitulados: 1) “A produção do produto saponáceo utilizando resíduo orgânico para
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sustentabilidade na E.E.F.M .Presidente Geisel”; 2) “Apostando na consciência
ambiental”; e 3) “Cartão vermelho para Dengue”.
Desses projetos, apenas o projeto “Cartão vermelho para Dengue” tinha essa
possibilidade de ação no ano de 2013, pois por está ativo desde o final do ano de 2011 um período considerável de trabalhos já realizados - possuía um conjunto de materiais e
registros de ações anteriores, que por si só, já justificariam a sua escolha para pesquisa.
O projeto específico “Cartão vermelho para Dengue” nasceu na metade do
segundo semestre do ano de 2011, de encontros realizados entre a Secretaria de
Educação Estadual (CREDE), com as escolas que compõem a sua jurisdição na cidade
de Juazeiro do Norte, na intenção de incentivar as escolas a promover ações de
prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue o “Aedes aegypti” nos seus
espaços, tendo em vista o alto índice de pessoas acometidas no munícipio pela doença.
Baseado nessa proposta, a professora coordenadora do projeto - na época diretora de
turma, o que facilitava o acompanhamento constante de um determinado grupo de
alunos - realizou reuniões para formação de um comitê, composto por 10 (dez) alunos
com objetivo de traçar ações que pudessem reduzir os índices de pessoas acometidas
pelo problema da Dengue, tanto na escola, como no município de Juazeiro do Norte.
Inicialmente visando um planejamento melhor para realização das ações do projeto,
professores e alunos visitaram a Secretaria de Saúde do município, para obter as
informações básicas sobre as causas, consequências e tratamento da doença para
esclarecimento e fundamentação das ações posteriores. As principais ações, realizadas
no ano de 2011 e no decorrer do ano seguinte, em 2012, foram:
a) Pesquisa na internet sobre a temática específica;
b) Mutirão e debates sobre reciclagem na escola;
c) Peça teatral sobre a Dengue;
d) Aplicação de questionários com os moradores do bairro do
entorno da escola (bairro Santa Teresa).
e) Oficina de produção de mosquitoeiras com garrafa pet
(armadilha para pegar o mosquito);
f) Criação de um blog.
g) Testes laboratoriais para produção de repelente com Nim
indiano;
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Essas ações se focaram em atingir as metas principais do projeto, sendo estas:
a) Mitigar a força da comunidade para erradicar a propagação
das larvas e do mosquito da dengue. Visando uma maior
qualidade de vida, um bairro mais higienizado com pessoas mais
saudáveis.
b) Reduzir o caso de índices de pessoas acometidas pela doença
nas residências e escolas do bairro.
c) A comunidade escolar informada sobre todos os aspectos da
doença e transmitindo essas informações se possível para todo o
município.
d) Criar um produto natural de fácil acesso à população para
repelir o Aedes aegypti.
e) Posteriormente com pretensões futuras de aplicar essas ações
em todos os bairros do juazeiro através da implantação dos
comitês atuantes em todas as escolas.

Foto 4 – Ações do projeto Cartão vermelho para Dengue em 2012

Fonte: Arquivo do projeto (2012).
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Os resultados advindos dessas ações resultaram na promoção de uma
consciência e esclarecimento das pessoas sobre essa problemática, houve uma
significativa melhoria na manutenção da limpeza da escola, etc. Esses resultados
serviram para divulgar e consolidar o projeto na escola, fortalecendo a possibilidade de
continuidade nos anos posteriores. Lamentavelmente no segundo semestre do ano de
2012, dos 10 (dez) alunos envolvidos inicialmente no projeto, restaram apenas 03 (três)
alunos, sendo 02 (duas) meninas e 01 (um) menino, que resistiram para dar segmento às
ações do projeto no ano de 2013, período esse da minha chegada para realização da
pesquisa.
Os principais motivos que causaram essas desistências estão atrelados à
demanda que os alunos enfrentam no decorrer das séries do ensino médio,
principalmente, pela aproximação do vestibular, onde os alunos necessitam aproveitar
todo tempo disponível para se dedicarem aos estudos, devido à cobrança social e
familiar que aumenta nessa fase, em virtude do alcance do êxito no processo seletivo.
As ações previstas para o ano de 2013 se concentram em testes laboratoriais
para à produção de um repelente a base de Nim indiano 19 , ficando 02 (alunas)
responsáveis por essa ação, onde os resultados seriam divulgados em feiras e eventos
científicos realizados anualmente, e outra ação foi voltada para atualização de
informações no blog do projeto, ficando a critério do outro aluno restante essa ação.
O período de investigação e permanência no campo compreendeu os meses
de Maio, Junho, Agosto e Setembro 2013, com visitas realizadas uma vez por semana
de acordo com as demandas escolares dos alunos.

_____________________________________
19

O Nim (também chamado de Amargosa) é uma árvore frondosa de origem asiática, utilizado há mais de

2000 anos na Índia para controle de insetos pragas, nematóides, alguns fungos, bactérias e vírus, na
medicina humana e animal, na fabricação de cosméticos, no reflorestamento, como madeira -de-lei, como
adubo e no paisagismo (PROJETO CARTÃO VERMELHO PARA DENGUE, 2011).
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As etapas para coleta de informações consistiram, primeiramente, na analise
documental que serviu para contextualizar e compreender as ações desenvolvidas
anteriormente no projeto até o atual momento, a observação participante que ocorreu a
todo instante que se esteve presente na escola, o que proporcionou a interação e a
aproximação dos atores investigados na superação do estranhamento causado pela
pesquisa e a etapa das entrevistas intensivas que possibilitaram avaliar os conceitos e as
visões dos envolvidos no projeto, através do discurso proferido por cada um, o que
permitiu confrontar com as ações práticas com a teoria estudada.
Em 2013

apesar de algumas dificuldades e limitações apareceu a

oportunidade para participar de uma feira cientifica para divulgar o projeto, então a
professora orientadora e os alunos inscreveram o projeto, logrando êxito no resultado.

Foto 5 - Os atores sociais do projeto específico: professora/coordenadora e alunas

Fonte: Alencar (2013).

No intuito de colaborar com o projeto, nesse momento, ofereci ajuda no
sentido de orientar as alunas na apresentação do projeto na feira e na confecção do
material de exposição, ou seja, o banner cientifico que iriam levar para feira. A ajuda foi
bem proveitosa, e segundo as alunas, serviu para enriquecer ainda mais o projeto
durante a permanência no evento cientifico.
Na volta das alunas depois dessa participação na feira, o que lhes rendeu a
credencial para divulgação do projeto em outros eventos, nos reunimos para saber quais
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as ações que viriam ser realizadas na semana do meio ambiente, comemorada
anualmente no dia 05 de Junho. Ficou então definida a realização de uma oficina de
mosquitoeiras e uma palestra sobre a Dengue (profissional da saúde). Não foi possível
acompanhar essa ação, que aconteceu após a semana do meio ambiente, devido o
processo de eleição de diretores em que as escolas estaduais estavam passando naquele
momento,

o

que

impossibilitou uma mudança na agenda pessoal,

devido

a

compromissos anteriormente agendados. Mas apesar desses impasses as alunas
registraram as ações e repassaram através de um relatório.
Depois das ações da semana do Meio Ambiente, os alunos não mais
compareceram a escola para dar sequencia as ações do projeto porque é final de
semestre e os alunos realizam semana de provas e precisaram voltar todas as atenções a
esse momento. Isso trouxe limitações no sentido de acompanhar as atividades do projeto
para o restante do mês.
Quando retornaram em Agosto, após as férias de Julho, os alunos tiveram que
refazer o planejamento do projeto para dar continuidade as ações, o que ocorreu a partir
do segundo semestre por problemas de saúde das alunas. No mês de Setembro ficou
agendado uma participação das alunas em um evento interno realizado pela escola com
foco na participação e envolvimento dos alunos, numa espécie de mutirão para “cuidar”
da escola. Essa ação envolveu, limpeza da escola, confecção de objetos com garrafa pet,
etc. Infelizmente não pude acompanhar essa ação, pois fui acometido de um acidente
automobilístico, no caminho para escola, o que impossibilitou a minha visita na escola
nesse dia.
Apesar das dificuldades e dos acontecimentos vividos, o conjunto de
informações coletadas foi bastante proveitosa, e serviram a contento para realizar as
analises cientificas pretendidas, com foco no proposito maior do trabalho.

3.6- Os entraves e percalço encontrados no decorrer da pesquisa
No decorrer da realização desta pesquisa, muitas foram às dificuldades e os
obstáculos que apareceram no caminho, tanto nas visitas de campo, como no campo
pessoal, o que interferiu no processo de criação e produção do trabalho cientifico.
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As primeiras delas apareceram no processo de visitas realizadas as
instituições públicas no intuito de recolher dados e informações que direcionassem as
ações da pesquisa. A burocracia presente nas instituições públicas no que se refere à
liberação

de

indisponibilidade

informações
de

alguns

e

documentos
servidores

de caráter,

em colaborar

e direito
emperrou

publico

e a

e dificultou a

continuidade de algumas ações de forma eficiente, comprometendo o prazo estabelecido
no cronograma da pesquisa. Mas em relação às escolas visitadas, tive outra experiência,
fui bem atendido e percebi a boa vontade de alguns profissionais que trabalham com a
educação, para ajudar que este tipo de pesquisa se realize. Pois é perceptível a
necessidade das escolas em receber ajuda nesse sentido, já que uma pesquisa tem a
intenção de colaborar a melhoria da escola.
Alguns contratempos que fazem parte do processo educativo, e que
envolvem o cotidiano dos alunos, como exposto anteriormente, limitaram uma
observação mais apurada em determinados momentos.
O prazo estabelecido para realização da pesquisa - apesar de necessário - é
outro fator que limita algumas ações de caráter qualitativo, pois as vezes no
cumprimento das etapas, surgem novas ideias e reflexões, advinda das leituras teóricas e
da vivência em campo, que precisam ser mais aprofundadas, não havendo assim, o
tempo necessário para isso. Pois este é um processo de descobertas entre o pesquisador
e o objeto de estudo que não tem momento certo para aparecer.
Locais adequados para o desenvolvimento dos estudos é também uma
realidade de muitos pesquisadores. Um ambiente bem arejado, confortável, com boa
iluminação e silêncio é altamente importante para realização de um estudo de qualidade,
que envolve a leitura dos textos e a produção escrita do trabalho. Haja vista que, por
muitas vezes, o ambiente familiar não tem a estrutura adequada para tal finalidade e não
dispõem dos recursos didáticos necessários para o estudo.
Vencer obstáculo e superar as dificuldades que atrasam as ações da pesquisa
torna a caminhada árdua, mas ao mesmo tempo fortalece o compromisso social de
mudança assumido através da realização de um trabalho desse nível. Apesar de todos os
problemas apresentados e vivenciados, acreditamos que o terreno é fértil de
possibilidades para que essas experiências conflituosas amadureçam e alimente a
esperança e o espírito de luta para a transformação social através da pesquisa.
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4- DO ESTUDO PENSADO À PRÁTICA REALIZADA: RESULTADOS E
REFLEXÕES DA PESQUISA
Este capítulo traz os resultados da pesquisa realizada no espaço escolar.
Pretendemos refletir sobre os encontros e desencontros presentes no cotidiano da escola,
e que foram acompanhados de perto no decorrer do processo de permanência em
campo. Esse processo de vivência, gerador das reflexões expostas neste trabalho, foi o
ponto culminante dentro do método etnográfico.
As ferramentas metodológicas proporcionaram através das observações,
entrevistas e análise documental a apreensões de fatos, comportamentos e atitudes, e
permitiram uma análise mais apurada da problemática estudada. As informações
coletadas e as reflexões feitas durante a atuação no espaço escolar, registradas no diário
de campo etnográfico, permitiu identificar alguns fatos que revelaram o conjunto de
significados, ao mesmo tempo em que, possibilitou um novo olhar sobre uma prática
educativa que pudesse dá uma resposta imediata as questões socioambientais presentes
e tão discutidas na sociedade.
Os resultados obtidos encarregaram-se de demonstrar a existência, de uma
relação de linearidade entre o projeto específico em EA e as demandas sociais
assumidas pela escola, como também evidenciaram suas potencialidades para atingir
seus objetivos propostos. No decorrer dos argumentos expostos, procuramos analisar os
resultados da pesquisa com a preocupação de responder os questionamentos levantados
visando alcançar o objetivo maior. Para isso, os resultados da pesquisa, foram
sistematizamos em três categorias de analise:
1) As relações de poder na escola: consideramos que estas revelam o conjunto de
significados implícitos no processo educativo através dessas relações dos sujeitos, e que
interferem nas praticas de educação ambiental desenvolvidas na escola.
2) As concepções conceituais dos atores sobre Sustentabilidade e Meio Ambiente: as
visões conceituais descritas permitem identificar tendências de EA que norteiam esses
projetos específicos, possibilitando uma analise desses entendimentos na busca dos
resultados pretendidos para uma mudança sustentável.
3) As ações desenvolvidas e os resultados obtidos no projeto específico: mostram as
contribuições e as potencialidades desses projetos para uma mudança sustentável.
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Com isso pretendemos distribuir melhor os registros realizados no campo,
para a melhor compreensão do que se observou e se encontrou no cotidiano da escola.

4.1- As relações de poder na escola

A imersão no campo de pesquisa proporcionou uma visão geral do
problema, onde as descrições da dinâmica do processo educativo e das ações dos
sujeitos pesquisados ajudaram a delinear o panorama da problemática exposta, o que
proporcionou uma coleta sistemática dos dados, e das informações levantadas dando
novas perspectivas no decorrer da pesquisa como o reconhecimento dos processos
sociais da escola, ou seja, as culturas juvenis, a cultura docente, a relação administrativa
e a correlação entre ambas.
Durante a permanência no espaço escolar, pudemos testemunhar algumas
situações que revelaram a imposição de poder entre os sujeitos que convivem e fazem
parte da escola. Essas forças, apesar de implícitas influenciam nas ações e no
comportamento de todos que compõem esse contexto social, e que por muitas vezes, são
consideradas como corriqueiras e naturais.
Compreendemos que adentrar no cotidiano institucional, no caso específico,
o da escola, e não perceber as relações de poder que se configuram e se desenvolvem
nesse ambiente cotidianamente, é deixar que o oculto subjacente, presente nas práticas
educativas, passe despercebido sem a ótica científica.
Essa categoria tem o intuito de identificar o conjunto de significados
implícitos no processo educativo através dessas relações entre os sujeitos, para analisar
até que ponto elas podem interferir nas praticas de educação ambiental desenvolvidas na
escola por meio do projeto específico investigado.
Fazendo algumas considerações sobre a escola na sociedade (pois esta foi o
recorte socioespacial estudado), afirma-se que ela representa os locais apropriados para
a formação de cidadãos. E as aprendizagens que ali se desenvolvem, tanto através dos
meios oficiais e curriculares, e, sobretudo do convívio com os grupos, são de
fundamental importância para o “sujeito” que, ali será “formado” e “preparado” para
viver em sociedade. Nesse sentido a escola pode ser considerada como uma microrealidade dentro da sociedade, que se caracteriza por uma rede de relações entre os
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elementos que nela interferem, que assume as demandas sociais que direta ou
indiretamente, num processo de produção e reprodução, se revelam na sua estruturação,
organização e dinâmica de funcionamento. Resende (1995, p. 78) colabora nesse sentido
quando diz:
Se a escola reproduz as diferenças sociais e nela encontramos imersa a
cultura circundante, também nela encontraremos mecanismos de perpetuação
de modos de controle de condutas que expõem as relações de poder. Pois os
estabelecimentos de ensino fazem parte do “mundo das organizações” tipo
burocráticos; isto pela sua forma de regulamentação formal e exercício de
poder (RESENDE, 1995, p.78).

Essa cultura que cerca a escola apresenta-se com diferenciadas tendências
investigativas, permeada por múltiplas interpretações. Ao observar a prática educativa
sob os diferentes pontos de vista e fazer análises, permitimos teorizá-la, no que diz
respeito à percepção, orientação e valor. Assim, a explicitação de outros modos de se
entender esta prática nos possibilita avaliá-la diferentemente e assumir opções,
propiciando estabelecer relações mais consistentes com as pessoas e com o mundo a
nossa volta.
Com base nessas colocações, pudemos identificar através das observações e
dos registros realizados no diário de campo, algumas situações de poder, que se
apresentaram na dinâmica do cotidiano escolar. Uma primeira, mais ampla e
abrangente, foi sobre no tocante a organização escolar, que inclui as relações no
segmento administrativo (direção, coordenação pedagógica, secretariado, funcionários
em geral) que se caracteriza pelo caráter hierárquico que se revela na distribuição,
cumprimento e cobrança de tarefas específicas. Em uma das situações vivenciadas na
escola comprovamos esse momento quando:
Na etapa da analise documental foi solicitado à coordenadora pedagógica o
Plano Político Pedagógico (PPP) da escola para analisar se este contemplava
as propostas de projetos em EA desenvolvidos na escola (...), ela não pode
me entregar de imediato, pois disse que precisaria consultar a direção para
liberar o documento. Depois de esperar uns 20 minutos, a autorização foi
concedida pela diretora, para que tivesse acesso ao documento descrito. Esta
situação burocrática gerou um incomodo, pois penso que documentos como
este no contexto da pesquisa deveriam ser mais acessível, já que a p esquisa
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foi anteriormente aceita, e tem o intuito de colaborar com a melhoria da
escola (ALENCAR, 2013).

Essa situação evidencia o poder disciplinar que caracteriza a estrutura e o
funcionamento

de

instituições,

de

modo

particular,

a escola,

constitui-se por

dispositivos como o olhar hierárquico a ação normalizadora.
Outro momento em que onde o poder se mostrou presente na dinâmica do
espaço escolar, foi na atribuição do funcionário responsável em fazer a “segurança” da
escola. Esse fato foi registrado conforme descrito:
Ao adentrar no espaço físico da escola deparando-me com o guarda no portão
ao qual me indaga sobre o que eu vou fazer naquele ambiente, a autorização
concedida para adentrar na escola, gera constrangimento. Na observação da
estrutura física da escola vejo as grades, a disposição das salas de aula (...)
vejo o coordenador sempre presente no pátio fiscalizando, regulando o
comportamento dos alunos e controlando-os para irem para sala (...) essas
observações me remeteram quase que instantaneamente para o espaço não de
ensino/aprendizagem mais sim, do ambiente industrial ou até mesmo de uma
prisão (ALENCAR, 2013).

Esses fatores evidenciam, reproduzem e perpetuam a concepção de mundo
baseada na lógica do modelo econômico dominante retratado na infraestrutura e no
funcionalismo das escolas. Pois é preciso ter a consciência de que a partir do momento
em que se chega ao portão de entrada da escola até a saída, o cotidiano escolar se
converte numa sequência de rotinas e rituais, que seus superiores se empenham em
conservar, até mesmo através da disciplina, da ordem, da punição e da utilização da
força, se necessário. Enquanto isso, os alunos lutam por fraudá-lo ou, ao menos, tornálos menos rígido e estereotipado. Buscamos em Foucault (2007) essa fundamentação:
A escola, tal qual a sociedade, age consciente e inconscientemente de modo a
silenciar e sufocar tudo o que lhe parecer estranho, diferente. E os embates
são travados em seu interior, pois a resistência toma vulto e, na lógica das
batalhas, a parte que se julga poderosa, através de uma força, de uma
dominação, de um ato de violência, apaga os sentidos que o componente
aparentemente derrotado possui. (FOUCAULT, 2007, p.).

No acompanhamento do projeto específico em EA, presenciamos outra
situação reveladora de uma relação de poder na escola, na seguinte passagem:
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A professora coordenadora do projeto comanda as atividades que
serão desenvolvidas pelos alunos no contra turno, de acordo e paralelo
com a sua demanda discente de pré-vestibulandos (que é intensa e
repleta de pressões), e assim se programam para realiza-las conforme
as diretrizes dessa coordenação (ALENCAR, 2013).

Durante o planejamento do projeto, para definição das ações que viriam a
ser realizada na escola no ano de 2013, observamos que a professora coordenadora é
quem direciona as atividades, e induzem os alunos a aceitarem o que foi proposto, tudo
de forma implícita e habitual, pois não há resistências, porque os alunos veem que isso
faz parte da relação entre aluno e professor. Já que o professor, pela posição assumida,
de “ser” o professor, repassa ama imagem de detentor do conhecimento, onde os alunos
o veem como superior na relação, apesar de que não foi dito isso em nenhum momento.
Essas situações que acontecem no interior da escola refletem aspectos de
uma cultura social mais ampla e que garantem a penetração de paradigmas
ideologicamente construídos que funcionam como matrizes de comportamentos que se
expressam das mais diferentes formas. As relações de poder que fluem dos
acontecimentos no cotidiano escolar e que se revelam no processo educativo são tão
plurais que seria leviano, principalmente do ponto de vista cientifico, apresentar uma
analise que se propusesse conclusiva e acabada. Nesse sentido questionamos: como se
poderá desenvolver uma prática construtiva e participativa que busca a sustentabilidade
pautada em ideais de autonomia, respeito, emancipação e liberdade num espaço que
aprisiona não só o corpo, mas a mente, os sonhos e as intenções de intervenção no
mundo?
Buscamos as apropriações reais e potenciais que mascaram as relações de
poder a partir dos sujeitos individuais e suas vivências no cotidiano escolar. Com isso,
foi possível compreender as interações mais reais com os processos e as representações
que se deram no interior da escola pesquisada. Estas são inquietações nos levaram a
participar da própria construção social da realidade escolar.
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4.2 – As concepções que norteiam as ações do projeto especifico

Dentro os vários conceitos que fazem parte de uma prática de EA,
escolhemos o de Sustentabilidade e Meio Ambiente, como os principais a serem
analisados, a partir da ótica dos atores sociais pesquisados – nessa parte através das
entrevistas intensivas – pois estes estavam mais próximos com a proposta da temática
da pesquisa.
Os conceitos expressam uma visão de mundo. E são importantes na ação das
práticas educativas, pois conhecer os significados de conceitos, dominar o seu
entendimento faz com que o sujeito desenvolva uma visão de autonomia com proposito
de intervenção

da realidade,

agregado

com aquilo que já está internalizado.

Consideramos que os conceitos são importantes em toda prática educativa, pois eles
permitem construir objetivos e metodologias mais sólidas para cumprir os objetivos que
direcionam as ações de qualquer prática educativa.
Participar do cotidiano escolar através da realização da pesquisa trouxe um
aprendizado enorme. O processo de convivência possibilitou além do exercício da
escuta dos sujeitos, a prática da gentileza, do servir ao outro, com aquilo que a gente
tem de melhor para contribuir para uma mudança social que é o conhecimento.
Pesquisar e se envolver com as pessoas desenvolve e evolui o nosso caráter humano.
Partiremos da analise das falas dos alunos, como respostas em torno do
conceito de sustentabilidade. O entendimento deste conceito de uma forma ampla é de
fundamental importância para uma prática em educação ambiental, já que os seus
objetivos se focam para uma mudança socioambiental com caráter sustentável.
Todas as entrevistas realizadas aconteceram de forma separada e em dias
diferentes, para evitar possíveis intervenções que influenciassem nas respostas de cada
um, e assim ter o máximo de aproveitamento nas falas.
O conceito de sustentabilidade foi analisado através das respostas dos
atores, no processo de entrevistas intensivas, onde cada um, com suas particularidades,
colocaram a sua forma de entendimento sobre conceito quando expressaram:
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“Pra mim é reaproveitar o que tem, pra ajudar o meio ambiente, pra não
desperdiçar”. (ALUNO/MONITOR A, 2013).

Já outro aluno/monitor do projeto colocou dessa forma:

“É uma forma mais correta de se viver né, que a gente acaba transformando
uma coisa que não se utilizava mais, assim como a reciclagem, uma coisa que
faria mal ao meio ambiente né.” (...) (ALUNO/MONITOR B, 2013).

A professora/coordenadora analisa o conceito de sustentabilidade de uma
forma mais detalhada, quando se relata:

“A relação do projeto com a sustentabilidade é que a gente tenta reutilizar o
máximo de materiais possíveis, por que assim eu acho também que é outra
realidade que é meio errônea geralmente quando se fala de sustentabilidade
com adolescente, ele imagina sustentabilidade relacionada com a reciclagem.
Na verdade sustentabilidade tem haver com uso e reuso né? de você reutilizar
e minimizar os impactos, de você poder diminuir a quantidade de uso de
recursos que não são renováveis como é o caso da água, por exemplos, e
assim são várias coisas” (...) (PROFESSOR/ COORDENADOR, 2013).

A diretora da escola também foi entrevista sobre essa questão, e expôs a sua
visão sobre o conceito:

“Quando a gente fala de educação ambiental e de sustentabilidade eu
gosto de começar de rotinas do dia-a-dia, a gente às vezes faz e prega
uma educação ambiental ou sustentabilidade a gente começa na
própria escola desperdiçando alimentos desperdiçando papel e a gente
faz uma coisa e prega outra, e a essência eu acho que ela tem que
começar na sala de aula, do que a gente vive, no dia-a-dia da escola e
ai vem à problemática das questões ambientais, mas a problemática
também acontece na casa do aluno, então a importância da gente
trabalhar esses temas é uma necessidade no mundo que nós temos
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hoje, um mundo capitalista, do consumismo, de tudo que é
descartável, muitas situações que é “mais fácil” e “mais rápido” e a
gente tem que começar da escola e de casa com os pequenos atos das
pequenas ações para chegar nas ações maiores” (DIRETORA DA
ESCOLA, 2013).

Analisando as respostas dos pesquisados sobre a concepção sobre
“Sustentabilidade” verificamos a superficialidade e limitação do entendimento desse
conceito no projeto pesquisado. Percebemos que o conceito de sustentabilidade de uma
forma geral é entendido somente como um processo de reutilização e reaproveitamento
dos recursos, voltado mais para a dinâmica da reciclagem.
Essas

respostas

mostraram

claramente

a

presença

da

corrente

conservacionista/preservacionista que direciona as ações do projeto na escola. Essa
tendência tem como base uma visão instrumental e utilitarista de mundo, uma visão
ecologizante do meio ambiente, e considera o ser humano como responsável pela
destruição da natureza. Nesse sentido Bugguer (1994) afirma:
Prova disso é a presença, junto aos temas ecológicos -maturais de verbos ou
substantivos do tipo “gestão, reciclagem, manejo, administração” etc., todos
altamente utilitaristas (BUGGER, p, 44, 1994).

Apesar de presentes no ensino escolar através desses projetos específicos, as
ideias de sustentabilidade relacionadas com a ação humana no conjunto de suas
interações sociais, econômicas e ambientais, geralmente são encaradas de forma
utilitarista, e assim concebidas apenas, na dimensão ambiental.
Com base nas afirmações, fazemos o seguinte questionamento: como
alcançar

a

efetivação

de

uma

mudança

sustentável,

quando

se

concebe

a

sustentabilidade de forma tão genérica, sem uma visão interdisciplinar para ultrapassar o
foco somente no campo ambiental?
Na concepção sobre “Meio Ambiente” escolhido para analise, ressaltamos a
importância que envolve esse entendimento, pois compreender qual, e que Ambiente se
pretende preservar/conservar é fundamental para direcionar ações eficazes, para o
objetivo que se pretende alcançar através de uma prática em EA.
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Nessa perspectiva, acreditamos que a discussão em torno das diferentes
concepções sobre meio ambiente, identificadas em práticas de EA, tem o intuito de
despertar uma análise crítica da realidade ambiental específica.
Assim, os atores relataram seus conceitos sobre “meio ambiente”, o que
possibilitou articulara as respostas com as ações já desenvolvidas no projeto. Os
alunos/monitores compreendem o meio ambiente da seguinte forma:

É o meio onde nós vivemos (...) é o meio onde a gente se localiza, onde a
gente

está

envolvido, no

caso o espaço onde a gente ocupa.

(ALUNO/MONITOR A, 2013).

Outro aluno/monitor do projeto respondeu assim, sobre seu entendimento
sobre meio ambiente:
Meio Ambiente pra mim, é tudo que está ao nosso redor, tudo que esta
relacionada à natureza, que a gente tem que preservar que sem ela não tem
como o mundo continuar.

(ALUNO/MONITOR B, 2013).

A professora/coordenadora tem a seguinte concepção sobre Meio Ambiente:
Meio Ambiente é tudo, assim por que tudo aquilo que a gente tem contato, o
ambiente que a gente vive tudo que é ser vivo que tem contato com a gente,
as relações sociais, eu também vejo elas totalmente relacionadas (...) essa
relação entre o homem, o ambiente que ele vive e os seres vivos que estão ali
inseridos. (PROFESSOR/ COORDENA DOR, 2013).

Através dessas ideias, percebemos uma visão do meio ambiente constituído
apenas como natural, que envolve a natureza. Uma ideia mais biológica, voltada para
preservação dos ecossistemas, ou seja um espaço que contempla tudo que existe e que
está ao nosso redor. Como sendo o lugar onde moramos e nos relacionamos, o traz a
ideia da noção reducionista e conservadoras. Segundo Sauvé (2003) consiste na
compreensão do ambiente como lugar para se viver. Percebemos também que nas falas
eles não se colocam como parte integrante do ambiente. Essa visão de Meio Ambiente é
muito mais um fator cultural (BRANCO, 1997).

91

Essas visões, logo mostra uma necessidade de intervenção pedagógica, não
para corrigir as concepções de ambiente e trazer um consenso, mas para ampliá-las
(FONTANA et al.2003) e realizar uma superação do senso comum (CHAUÍ, 2002).
SAUVÉ (1997), explica que o ideal para uma compreensão nos processos
educativos em EA seria uma visão completa de ambiente:

Infelizmente, as propostas da EA são restritas em uma dessas concepções,
limitando o principal objetivo da educação: o ambiente não é percebido de
uma forma global e consequentemente, a rede de interrelações pessoasociedade-natureza (que é o centro da EA) é percebida somente parcialmente
(SAUVÉ, 1997).

É preciso entender que o meio ambiente não é formado apenas pelos aspectos
naturais como a flora e fauna, água, solo e ar, como tradicionalmente definido, é
necessário e importante considerar aspectos políticos, éticos, econômicos, sociais,
ecológicos e culturais para uma visão global.
De uma forma geral percebemos que os atores tem uma visão de mundo
antropocêntrica, em que o meio ambiente é apenas o pano de fundo para a vida humana,
que deve ser preservado, pois é ele que disponibiliza os recursos - que estão ameaçados
pelo homem - a serem utilizados em sociedade. Assim, o meio ambiente é o espaço
onde interagem os seres vivos. Nas concepções, prevaleceu a ideia de meio ambiente
influenciada por um seguimento conservacionista focada no campo ecológico, talvez
fortemente pautada pelos estudos de biologia no ensino médio, até mesmo ministrado
pela própria professora coordenadora, que é formada nessa área do conhecimento.

4.3- As ações e os resultados obtidos do projeto específico investigado: limitações e
potencialidades na busca pela mudança socioambiental

As ações do projeto específico que foram acompanhadas e os resultados
finais que eles obtiveram com a realização do mesmo, permitiram ter uma noção das
potencialidades e das limitações das suas práticas para busca de uma mudança
sustentável. Apesar de que, no período de permanência em campo, as ações do projeto
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específico se concentraram em testes laboratoriais, seus depoimentos e os registros
feitos no diário de campo do projeto, deram a dimensão geral das ações do projeto.
Antes de analisar os registros das ações, apresentaremos os resultados que
eram esperados atingir com as ações do projeto na escola e na comunidade do seu
entrono, para que no final possamos refletir sobre o que alcançou. Assim o projeto
pretendia:
a) Mitigar a força da comunidade para erradicar a propagação
das larvas e do mosquito da dengue. Visando uma maior
qualidade de vida, um bairro mais higienizado com pessoas mais
saudáveis.
b) Reduzir o caso de índices de pessoas acometidas pela doença
nas residências e escolas do bairro.
c) Informar a comunidade escolar, e se possível para todo o
município, sobre todos os aspectos e transmissão da doença.
d) Criar um produto natural de fácil acesso à população para
repelir o mosquito Aedes aegypti.
e) Aplicar, futuramente, essas ações em todos os bairros do
município de Juazeiro do Norte, através da implantação dos
comitês atuantes em todas as escolas.
Uma das ações realizadas no projeto consistia em fazer um mutirão coletivo
no sentido de promover a limpeza da escola, para evitar que utensílios servissem de
deposito das larvas do mosquito da Dengue, na leitura do diário de campo do projeto
encontramos essa passagem:
No ano de 2012 fizemos um mutirão na escola (...) onde juntamos todo o lixo
que tinha, tanto dentro como nos arredores da escola (...) depo is percebemos
que

a

escola

ficou

mais

limpa

(DIÁRIO DE CAMPO CARTÃO

VERMELHOR PARA DENGUE, 2012).

Essa preocupação em manter o ambiente escolar higienizado e limpo é
muito importante, mas não se devem limitar as ações a esse controle do lixo. Guimarães

93

(2004) sobre o cuidado com a separação e controle do lixo produzido nas práticas de
educação ambiental declara:
Essas iniciativas de projetos, na maioria das vezes, estão preocupadas
com a degradação da natureza, mobilizando-se com empenho sincero
para enfrentar essa questão, mas as práticas resultantes, geralmente
são pouco eficazes para atuar, de forma significativa, no processo de
transformação da realidade mais imediata com a qual estão lidando e,
reciprocamente,

com

uma

realidade

mais

ampla,

como

a

sustentabilidade. (GUIMARÃES, 2004, p. 34).

Na semana do Meio Ambiente é de praxe a realização de atividades nas
escolas para comemorar esse dia, nesse caso não foi diferente, as ações realizadas nesse
dia estiveram registradas num relatório,

produzido pelos próprios alunos, que

descreveram:
Realizamos uma oficina de produção de mosquitoeiras no laboratório de
ciências da escola, com os alunos do ensino fundamental. Explicamos a eles á
importância da mesma para o meio ambiente e para o combate ao mosquito
Aedes aegypti. Após, ensinamos como é o processo para fazer uma
mosquitoeira e seu objetivo. Depois eles produziram em grupo, á base de
garrafas pet de uma forma reciclável, reutilizando a água das centrais de ar de
uma maneira sustentável, arroz macerado e para finalizar lacraram com fita
dupla face (RELATÓRIO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, 2013).

É comum nas instituições que trabalham com a ótica ambiental a realização
de oficinas nesse período, e nesse caso, elas assumiram um caráter pontual e se limitam
a trabalhar com objetos e coisas visando a sua reutilização como garrafas pet. Sentimos
falta da visão política no projeto, no sentido de cobrar das autoridades públicas, mais
ações que gerasse uma solução para o caso.
Lamentavelmente essas ações realizadas pouco colaboraram para uma
mudança sustentável que pensamos ser possível. Pois como a temática principal do
projeto era a “Dengue” o foco das ações se concentrou numa visão periférica do
problema com foco para o combate a proliferação do mosquito diante de processo
superficial de sensibilização.
A educação ambiental é uma prática pedagógica, que para acontecer
necessita de um ambiente educativo propício, o que significa falar não apenas do

94

ambiente escolar, mas da interação de diferentes atores e realização ações permanentes
dentro e fora da escola.
a) Mitigar a força da comunidade para erradicar a propagação
das larvas e do mosquito da dengue. Visando uma maior
qualidade de vida, um bairro mais higienizado com pessoas mais
saudáveis.
b) Reduzir o caso de índices de pessoas acometidas pela doença
nas residências e escolas do bairro.
c) Informar a comunidade escolar, e se possível para todo o
município, sobre todos os aspectos e transmissão da doença.
d) Criar um produto natural de fácil acesso à população para
repelir o mosquito Aedes aegypti.
e) Aplicar, futuramente, essas ações em todos os bairros do
município de Juazeiro do Norte, através da implantação dos
comitês atuantes em todas as escolas.
Depois da realização das ações no decorrer do ano de 2013, a analise dos
resultados obtidos no projeto específico que se basearam, nas seguintes indagações:
1) A comunidade ficou informada sobre a temática da Dengue e
“abraçou” a ideia para erradicar as larvas e combater a Dengue?
2) A escola e o bairro ficou mais higienizado depois das ações
do projeto?
3) Os índices caíram depois das ações do projeto?
4) O produto desejado para repelir o mosquito teve mesmo esse
efeito? Ele foi criado e distribuído para comunidade?
5) Houve uma continuidade das ações visando essa integração e
implantação dos comitês para as ações de âmbito maior no
município?
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De acordo com a analise da própria professora coordenadora do projeto, os
resultados obtidos foram:
1) A comunidade do entorno do bairro, como também da escola
ficaram mais informadas sobre a temática da Dengue, o que foi
comprovada com as respostas obtidas com os questionários
aplicados.
2) A escola ficou mais higienizada e os alunos adquiriram uma
consciência ambiental, no que se refere a jogar o lixo nas
lixeiras. Comprovação feita por fotos realizadas antes e depois
do projeto.
3) O índice de infecção da doença que era de 2,3 (considerado
de médio risco, numa escala de 0 a 3) no ano de 2011 (início do
projeto) caiu para 2,0 ano de 2013 (término do projeto).
Também verificamos os casos de infecção no ano de 2012 que
foram 700 casos notificados contra 219 no ano de 2013. Uma
queda de 153% no mesmo período segundo dados da secretaria
de saúde do município.
4) O produto repelidor do mosquito, precisou de mais testes para
comprovar os seus efeitos e assim ser distribuído a população, o
que não aconteceu, pois também necessitava da aprovação de
um dermatologista, o que não foi conseguida.
5) Não houve continuidade das ações do projeto, por que os
alunos envolvidos concluíram o ensino médio, como também a
troca de gestão ocorrida na escola, onde a diretora teve que ser
transferida

para

outra

escola

dificultaram

as

ações

de

continuidade. O órgão responsável pelo fomento do projeto
(CREDE 19) deu apoio ao projeto somente para divulgação e
participação em feiras cientificas.
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De uma maneira geral, ao final das analises dos registros expostos,
percebemos que o projeto tinha um enorme potencial para interferir de forma mais
intensa na realidade local, mas devido às limitações impostas pelo sistema educativo e
as demandas sociais presentes na vida humana, fizeram com que o projeto tivesse que
acabar lamentavelmente. Essas ações revelam o envolvimento frágil que existe entre as
instituições com os interesses coletivos da sociedade.
Ainda que seja uma pesquisa realizada num pequeno recorte social, essas
discussões mostraram-se bastante proveitosas. Esperamos, assim, ter contribuído para
uma reflexão mais atenta aos espaços de formação da questão ambiental no âmbito
escolar.
Para superar essas limitações encontradas buscamos uma educação que
realmente responda os anseios sociais, e esta na nossa concepção está alicerçada com
um teor crítico-reflexivo construída no campo da ação política.

4.4- Em busca de uma práxis em EA: desdobramentos da pesquisa

A sociedade clama por mudanças, e se ela vier pelo caminho da Educação
pública, que é direito garantido e dever do Estado, ela terá que ser, na nossa concepção,
essencialmente politica, tanto nos conteúdos ministrados como na prática realizada. Pois
entendemos que a política está presente em todos os setores da sociedade, e somente
uma educação que priorize esse viés trará a mudança para superar o sistema, é o que
acreditamos.
As ações e compromissos assumidos para serem realizados posteriormente
na escola, como um retorno e contribuição social desta pesquisa, se pautarão numa
prática pedagógica que promova a concepção crítica da realidade com foco no ser
humano, para praxís20 . Pois acreditamos que a práxis proporciona a mudança de atitudes
socioambientais que o mundo urgentemente necessita.
_____________________________
20

Ação e teoria juntas promovem à práxis: ação criadora e modificadora da realidade. Configura-se

através de uma educação problematizadora, por meio do diálogo, que busca estimular a reflexão e a ação
de homens e mulheres sobre a própria realidade (FREIRE, 2009, p. 83).

97

E ela só acontecerá a partir de uma transformação profunda e revolucionária
na base, ou seja, na Educação. Sem adjetivações, que fragmentam ainda mais o
conhecimento e o entendimento interconectado dos acontecimentos socioambientais.
Essa práxis consiste em discutir e construir novas metodologias que
possibilitem novas formas de entender as relações do homem com o meio, culminando
em novas ações comportamentais. Portanto, para repensar essas novas ações, é
necessário discutir os conceitos no contexto social em que vivemos com um teor crítico
e político e associá-los a prática de forma coerente e atuante.
A ação pedagógica vinculada à prática social são pontos chave para se
entender a possibilidade de uma pedagogia ambiental revolucionária, que não se esvazie
na sua prática e que realize efetivamente sua perspectiva política.

Nessa direção

vislumbramos um caminho de obtenção e retorno mais significativo para uma pratica de
EA: o viés politico. Pois a luta pela educação que liberta é um ato politico, assim a
educação se faz ainda mais política na medida em que reafirma no sentido humanizador
a capacidade de criação.
Esta EA que propomos é aquela que se caracteriza por ser politizada,
problematizadora, questionadora da realidade que integra aos interesses das populações
e das classes sociais mais afetadas o debate e as soluções aos problemas
socioambientais.

Pois

uma

ação

libertadora

que

tem por

objetivo

produzir

conhecimentos sobre os processos educativos com foco na dimensão ambiental ao
mesmo tempo em que realiza ações de sensibilização, tem que garantir a participação
radical dos sujeitos de forma política na vida pública. Freire (1980) nesse sentido, diz:
Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a „sede
do saber‟, até a „sede da ignorância‟ para „salvar‟, com este saber, os que
habitam nesta. [...] (FREIRE, 1980, p. 25).

Portanto, o ato de construir a educação para a libertação deve ser um ato
consciente de suas essências político-filosóficas.
Há necessidade de se fazer com que as discussões ambientais, se torne ativa
na vida das pessoas, tornando possível uma conscientização geral, ou seja, uma
racionalidade ambiental, que promova um posicionamento politico capaz de cobrar
direito que atendam às necessidades pela sociedade.
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Para isso, essa preocupação ambiental deve interagir com a relação com a
família, com o trabalho e com a Educação, para que assim se adquira essa racionalidade
ambiental pautada de respeito em prol da coletividade.

Para Enrique Leff essas

mudanças devem gerar uma nova ética, ou seja, uma racionalidade ambiental:
Desse modo, a racionalidade ambiental se funda numa nova ética que se
manifesta em comportamentos humanos em harmonia com a natureza; em
princípios de uma vida democrática e em valores culturais que dão sentido à
existência humana. Estes se traduzem num conjunto de práticas sociais que
transformam as estruturas do poder associadas à ordem econômica
estabelecida, mobilizando um potencial ambiental para a construção de uma
racionalidade social alternativa. (LEFF, 2001, p. 85)

Diante destas perspectivas, surge a proposta de “Educação Ambiental” que
se vislumbra como caminho para promoção de uma mudança socioambiental. Agregada
a um embasamento teórico que desenvolva o senso crítico nas análises das questões
socioambientais. Para que isso aconteça, o educador tem um importante papel nesse
processo. Pois ao discutir e sensibilizar as pessoas para uma mudança na sociedade,
deve em seus comportamentos e forma de viver interpretar o mundo com pressupostos
que sugerem uma práxis que supere a crise de relações que vivemos e que promova um
novo

paradigma de sociedade com respeito aos seres vivos, com foco no

desenvolvimento humano nas diferentes culturas, considerando todos estes com uma
concepção

holística

que

interage

sistematicamente

a

todo

instante.

Pois

a

simultaneidade de ações modificadoras dos homens e das instituições para uma
mudança socioambiental, somente seria possível se os princípios de defesa do interesse
coletivo, público e nacional se impusessem como uma marca permanente com teor de
indignação com o sistema capitalista.
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5- CONCLUINDO POR ORA

A base discursiva deste trabalho procurou se pautar em três perspectivas de
analise para atingir os objetivos propostos: a primeira sobre a dimensão ambiental da
educação escolar - na categoria de projeto específico - como viés possível para alcance
de uma mudança socioambiental; a segunda sobre a escola, como espaço dinâmico e
complexo dentro de uma microrealidade social, onde essa Educação acontece, e a última
sobre os rumos do Desenvolvimento Sustentável na sociedade atual pelo viés dessas
práticas educativas, com vistas para superar a crise socioambiental vigente.
Nessa primeira perspectiva de analise percebemos durante todo processo de
pesquisa que a dimensão ambiental trabalhada no âmbito escolar através do projeto
específico investigado, contribuiu de forma pouco expressiva para uma mudança
socioambiental. Vale ressaltar aqui, que essa afirmação é advinda da análise cientifica.
Pois reconhecemos os esforços empreendidos e as boas intenções dos profissionais da
educação que realizam essas ações, e fazem o possível, de acordo com as suas
competências assumidas no processo educativo, para contribuir com uma melhoria
social e que muitas vezes, são reféns das forças institucionais. Alguns fatores
evidenciaram limitações do projeto para se conseguir uma mudança mais atuante na
sociedade, sendo estas: a concepção fragmentada do saberes; a superficialidade
conceitual trabalhada nos projetos; a descontinuidade das ações em razão da dinâmica
institucional do processo educativo; a desistência de alguns alunos, entre outras. Temos
a certeza que essas implicações encontradas nesse projeto analisado se fazem presentes
em diversos outros projetos dessa natureza, realizados em outras escolas públicas do
país, que além de atrapalharem o seu desenvolvimento na busca de resultados mais
significativos para sociedade, não oferecem uma saída para a resolução da problemática
socioambiental.
No segundo momento desse tripé de reflexão, voltamos a analise para o
espaço escolar como recorte socioespacial onde se desenvolvem estas práticas. Pudemos
evidenciar situações que constatam uma escola ultrapassada para o mundo que se
transforma, tanto na sua dinâmica como na sua forma estrutural. Pois o modelo de
escola tradicional enraizada na visão tecnicista de ensino está ainda fortemente presente
nas escolas de hoje. Essa tendência advinda da década de 1970 com foco na transmissão
de conhecimentos, na formação do aluno para o mercado de trabalho, entre outras
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características, se apresentam ainda muito atuantes na organização, na estrutura e no
processo educativo inerente a escola. Esse espaço educacional enquanto lugar de
socialização e interação necessita encontrar caminhos que possam ser trilhados com
ousadias e inovação, para que assuma o desafio de construir praticas pedagógicas que
tenham foco no desenvolvimento humano e a ação politica, para que assuma a função
libertadora de educação, e que assim aponte medidas que equacionem os dilemas da
sociedade atual. Como aborda Viviane Mosé:
A escola deve ser um corpo vivo. E deve envolver os espaços públicos (...)
construindo espaços de convivência (...) ao invés de lavar as mãos, enquanto
isola jovens e crianças em escolas, que mais se parecem a presídios de
alunos. E espera cidadania quando oferece exclusão (MOSE, 2013, p. 43).

Um modelo de escola que realiza suas práticas pautadas em tendências
pedagógicas antigas, que mais exclui do que inclui, engessa as possibilidades de
inovação e mudança para construção de uma sociedade sustentável e humana. É preciso
reinventar a escola, através de uma participação ativa reflexiva. Para que assim,
possamos que superar a crise de relações provocadas pelo modo de vida capitalista.
Enfrentar os desafios impostos pela lógica do capital é intervir de forma atuante na
estrutura do sistema, para que se consiga diminuir as injustiças e desigualdades sociais.
E somente com a presença de pessoas preparadas e conscientes do seu dever de cidadão,
envolvidos intensamente nesse processo de intervenção que as mudanças acontecerão.
A escola não distribui poder, mas produz saber que é poder. Não mudamos a sociedade
sem conhecimentos, então precisamos direcionar o conhecimento para que possamos
interferir na sociedade como sujeitos conscientes das nossas ações, não como objeto do
sistema. Ter conhecimento é inserir-se na história, assim como pensava Paulo Freire:
Que a presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem
nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas
sujeito também da História (FREIRE, 2007, p. 54).

Assim,

entendemos

que

a

escola

pública consiste em colocar o

conhecimento nas mãos dos excluídos de forma crítica, porque, a pobreza política
produz pobreza econômica. "Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo", dizia Freire.
Ninguém é ignorante de tudo, mas o "analfabeto político" não consegue entender as
causas da sua pobreza econômica. Por isso Paulo Freire associava alfabetização e
politização. A pedagogia neoliberal tão combatida por ele é uma prática de exclusão,
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justamente porque reduz o pedagógico e busca retirar da prática educativa a sua
essência política.
A última categoria analisada, articulada com as anteriores, teve como
protagonista o Desenvolvimento Sustentável como proposta de mudança para reverter à
crise que atualmente vivemos. Os estudos realizados mostraram as contradições e as
complexidades para efetivação desse conceito na sociedade visando à superação da
problemática socioambiental. É preciso ter cuidado com o discurso vazio e retórico do
Desenvolvimento Sustentável, proclamado pelo sistema capitalista, pois nessa ótica
encontramos contradições conceitualmente dos termos que compõem o conceito em si,
recheado de uma lógica que os contrapõem, assim como relata Boff (2012):
A expressão desenvolvimento sustentável representa uma armadilha do
sistema imperante: assume os termos da ecologia (sustentab ilidade) para
esvaziá-los. Assume o ideal da economia (crescimento) mascarando, a
pobreza

que

ele

mesmo

produz.

(BOFF,

2012

www.fetecpr.org.br/desenvolvimento-sustentavel-critica-ao-modelo-padrao/)

Há muitas informações confusas e muito discurso sobre o Desenvolvimento
Sustentável, do que práticas efetivas para sua concretização.

Isso se traduz no que

afirmava Freire, quando dizia: “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e
o que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática”.
Na busca por uma mudança socioambiental, é fundamental e se faz
necessário entender as intenções e os mecanismos dos sistemas políticos e econômicos
que regem a sociedade, para que, a partir dessa compreensão se possa intervir na
realidade. Isto se dará através da criação de novas metodologias que promovam a
resistência as reais intenções do capitalismo, que combatam a exploração humana, a
degradação socioambiental, que reduzam as desigualdades com vistas à erradicação da
pobreza. Historicamente comprovada numa hierarquia econômica, às mudanças sociais
não ocorrem de cima para baixo, e sim da base da sociedade; até por que quem sofre as
piores consequências das desigualdades econômicas é ela própria, e a partir dela que as
mudanças devem começar, e como aqui defendido, pelo caminho da Educação. A
educação é um dos poucos meios de atingir uma maior parcela da sociedade. Além do
que é uma das únicas que por ideologia, embora já bastante corrompida, oportuniza a
produção de conhecimento, que leva o esclarecimento, é um dos poucos caminhos para
a revolução social.
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E para que a Educação seja o caminho para atingir essas ações, é preciso
explorar a dimensão política da Educação para sensibilizar as pessoas de que os direitos
que temos hoje é fruto de uma conquista histórica, permeada de muito esforço e luta.
Faz-se urgente indignar-se! Essa é afirmação que alicerça a visão de uma práxis
educativa.
A dimensão politica da educação emerge quando o sujeito começa a
questionar as suas próprias ações e as finalidades das mesmas. Essa consciência revela
quando se percebe de forma critica os mecanismos que regem os processos sociais e
humanos e suas contradições muitas vezes ocultas que geram diversas mazelas na
sociedade. Logo, as práticas que se vem realizando no contexto da dimensão ambiental
da Educação, mais parecem um adestramento ambiental, servindo apenas a ideologia
capitalista. Essa é uma luta difícil com um imenso caminho a percorrer. Pois ainda que
sejam reconhecidas as dimensões ecológicas, sociológicas, políticas, econômicas,
vislumbramos uma tentativa de redução da Educação enquanto prática pedagógica, que
concentra suas ações em atividades pontuais e descontínuas, mesmo diante do discurso
da sua realização de forma contínua e permanente. Mas existem caminhos que acenam
para uma mudança, como procuramos expor neste trabalho, e uma Educação Ambiental
nessa concepção reducionista, não está entre elas. Pensar a religação dos saberes e a
aproximação com a Natureza, nos leva a pensar não mais uma educação somente
ambiental, mas uma Educação que subsidiará, também, a dimensão ambiental, baseada
no conhecimento complexo tornando possível atender as novas demandas do mundo
atual que é repleto de complexidade.
Pensamos que é importante que em toda pesquisa de caráter científico onde
se configura a consumação do tempo das pessoas, apropriação de saberes e utilização da
imagem entre outros fatores, que exista uma devolutiva do trabalho realizado para que
se possa retribuir pela oportunidade de realização da pesquisa visando contribuir
socialmente com a melhoria naquele espaço estudado.
Nessa perspectiva foi proposto para os integrantes envolvidos no projeto
especifico (alunos/monitores e professora/coordenadora) uma intervenção que será
posteriormente pensada e discutida de acordo com as demandas da escola e construída
com a partir da ótica dos sujeitos que vivem cotidianamente naquele lugar. Essa
proposta de retribuição é uma gratidão (e obrigação) profissional pela oportunidade e
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confiança depositada em desenvolver a pesquisa, pois tem na sua essência o
compromisso social inerente à pesquisa acadêmica.
Esta

pesquisa

permitiu

a

possibilidade de um aprendizado

e um

amadurecimento profissional riquíssimo, apesar da comprovação sobre o quanto é
difícil e complexo realizar pesquisa científica em nosso país e conciliá-la com as
demandas pessoais e sociais da nossa vida. O trabalho científico realizado nesse nível de
ensino aumenta e concretiza o compromisso social assumido, além do que comprova
que luta na esperança no campo da educação não acabaram.
Dentro desse contexto, é clara a necessidade de viabilizar no âmbito das
instituições de ensino, práticas educativas que levem a formação de uma consciência e
comportamentos socioambientais que resistam as mazelas do sistema capitalista e
promova uma relação de reintegração e equilíbrio com o Ambiente. Entretanto, é
preciso que se considere que a prática pedagógica da Educação no cotidiano escolar
constitui um enorme

desafio,

porquanto,

não

existe ainda uma conceituação

perfeitamente delimitada e consensual do que seja educação ambiental. Por sua curta
história e por sofrer as influências de diversos ramos do conhecimento, o seu conceito
ainda se encontra em fase de construção. Por esse motivo, podemos encontrar uma
pluralidade de definições e terminologias para o termo educação ambiental.
Em muitas ocasiões durante a minha experiência docente realizei várias
atividades de EA com um teor reprodutivo que pouco contribuía com os objetivos
propostos. Isto me inquietou bastante e me fez refletir sobre como realizar essas práticas
de uma forma mais eficaz para alcançar resultados significativos. Hoje com ações mais
conscientes sobre a minha prática docente, reconheço que ainda tenho muito que
percorrer nesse caminho de aprendizado. Aprendizado! Esta é a palavra que resume a
experiência do mestrado em minha vida. Uma vivencia riquíssima, que apesar das
dificuldades, me proporcionou uma maturidade acadêmica e profissional, que ampliará
as oportunidades e aumentará ainda mais a responsabilidade e o compromisso social das
ações da profissão que me formei. Isto me leva a crer que este trabalho não se encerra
por aqui, pois o mundo clama por mudanças.
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ANEXO A - FICHA ETNOGRÁFICA DE REGISTRO EM CAMPO
VISITA Nº:

DATA:

ETAPA METODOLÓGICA:

OBJETIVOS:

SINTESE DA OBSERVAÇÃO:

OUTRAS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

Fonte: Alencar (2013).
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ANEXO B - ROTEIRO DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS INTENSIVAS
QUESTIONÁRIO 01 - Diretor(a) da escola
1- Como a gestão escolar acompanha o desenvolvimento (ações e resultados) dos
projetos de EA realizados na escola?
2- Quais as dificuldades de realizar projetos de EA na escola?
3- O que você entende por Sustentabilidade?
4- Qual a importância de trabalhar a Sustentabilidade na escola com os alunos?
5- Como você analisa a relação do projeto “Cartão vermelho para dengue” com a
sustentabilidade?
6- Qual a importância da escola nesse processo de sensibilização ambiental?
7- A participação política é incentivada nos projetos desenvolvidos na escola? De que
forma?
8- O que você espera do futuro em relação às questões ambientais?

QUESTIONÁRIO 02 - Professor/orientador
1- O que motivou você para trabalhar com esse projeto? E porque escolher a temática
da Dengue?
2- De que forma a gestão da escola trabalha as questões referentes à problemática
ambiental contextualizando com o cotidiano do aluno e incentivam os alunos a
participare m de projetos e ações referentes a essas questões? Como você avalia isso?
3- Quais as dificuldades encontradas no decorrer do projeto?
4- Como a educação ambiental se insere nas suas aulas?
5- Como você define Meio Ambiente?
6- O que entende por Sustentabilidade?
7- Como você analisa a relação do projeto “Cartão vermelho para dengue” com a
sustentabilidade?
8- A dimensão política foi abordada em alguma ação do projeto? De que forma?
9- Qual a importância da escola nesse processo de sensibilização ambiental?
10- O que você espera do futuro em relação às questões ambientais?
11- Faça um comentário da minha intervenção no projeto (como você avalia essa
participação)?
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QUESTIONÁRIO 03 – Alunos/monitores
1- O que te motivou e influenciou a participar do projeto “Cartão vermelho para
Dengue”?
2- De acordo com sua opinião a gestão da escola (Diretor, coordenadores e professores)
dá importância às questões referentes à problemática ambiental e incentivam os alunos
a participare m de projetos e ações referentes a essas questões? Como você avalia isso?
3- Como você define Meio Ambiente?
4- O que entende por Sustentabilidade?
5- Como você analisa a relação do projeto “Cartão vermelho para dengue” com a
sustentabilidade?
6- Como você se sentiu participando desse projeto? Você teve voz ativa no
planejamento e desenvolvimento das ações?
7- O que você espera do futuro em relação às questões ambientais?
8- Faça um comentário sobre a minha intervenção no projeto. Como você avalia essa
participação?
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ANEXO C – FOTOS GERAIS DA PESQUISA
Foto – Alunos aplicando questionário com os moradores do entorno da escola

Fonte: Arquivo da escola (2012).

Foto – Alunas monitoras do projeto realizando testes laboratoriais

Fonte: Alencar (2013).
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Foto – Fachada da escola

Fonte: Alencar (2013).

Foto - Visão do pátio recreativo da escola

Fonte: Alencar (2013).

