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EU SEI, MAS NÃO DEVIA 

 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as 

janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque 

não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as 

cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o 

sol, esquece o ar, esquece a amplidão. 

 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café 

correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da 

viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. 

A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. 

 

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os 

mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas 

negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, 

dos números, da longa duração. 

 

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir 

para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser 

visto. 

 

A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar 

o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a 

pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais 

trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. 

 

A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a 

televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, 

conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. 

 

A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À 

luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da 

água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não 

ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher 

fruta no pé, a não ter sequer uma planta. 

 

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não 

perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema 

está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está 

contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente 

se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer a 

gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. 

 

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para 

evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente 

se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se 

perde de si mesma. 

(MARINA COLASANTI, 1996, p. 9) 
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo compreender e analisar as práticas de ensino relacionadas 

a Educação Ambiental desenvolvidas em três Escolas Estaduais de Ariquemes, sendo elas a 

“EEEF Albina Marció Sordi”, a “EEEFM Anísio Teixeira” e “EEEFM Cora Coralina”. O 

referencial teórico utilizado constituiu-se de autores que abordam a Educação Ambiental por 

uma perspectiva crítica fundamentada no materialismo histórico-dialético. Investigou-se as 

políticas públicas de Educação Ambiental existentes no estado de Rondônia, a forma como 

ela está inserida no currículo escolar das Escolas pesquisadas e as concepções de Educação 

Ambiental doa diretores, coordenadores pedagógicos e professores atuantes em turmas do 6º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada foi a pesquisa teórico-descritiva 

qualitativa na abordagem do materialismo histórico-dialético em uma perspectiva da 

Educação Ambiental Crítica. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: a) análise 

documental do Referencial Curricular de Rondônia (RCRO), Projeto Político Pedagógico 

(PPP) de cada instituição e os Planos de Curso de cada professor participante da pesquisa; b) 

realização de entrevista com 4 diretores, 3 coordenadores pedagógicos e 12 professores. A 

coleta de dados aconteceu entre os meses de março a outubro de 2017.  A organização e a 

análise dos dados foram realizadas de acordo com a Análise Textual Discursiva (ATD) por 

meio da descrição, interpretação e argumentação dos resultados obtidos mediante a análise 

dos PPP, RCRO, Planos de Cursos relacionados e das falas dos sujeitos investigados que 

resultou em quatro categorias: “Concepção de Educação Ambiental”, “Formação Docente”, 

“Interdisciplinaridade”, “Teoria e prática em Educação Ambiental”. Os resultados 

demonstram que a concepção de Educação Ambiental é Conservadora, embora todos os 

professores acreditam que a sua inserção é imprescindível nas práticas educativas das escolas. 

Observou-se que 50% dos professores não tiveram acesso a uma formação inicial a respeito 

de Educação ambiental justificando assim algumas dificuldades em inserir a temática no seu 

Plano de Curso e na sua prática diária. Em relação a Educação Ambiental no currículo das 

escolas pesquisadas, ficou evidente que o PPP de cada uma delas aborda o assunto, uns de 

maneira mais específica outros de forma mais singela. Nessa perspectiva observou-se que a 

Educação Ambiental nas escolas pesquisadas segue a ótica da reprodução e as dificuldades 

encontradas para desenvolvê-la estão correlacionada ao despreparo do professor pela 

formação inicial, falta de apoio pedagógico, as dificuldades do Estado na formação 

continuada, acúmulos de tarefas pedagógicas a serem desenvolvidas na Escola, falta de 

consciência crítica dos próprios educadores em relação a pertinência do assunto, 

desconhecimento sobre práticas interdisciplinares e incompreensão da relação entre teoria e 

prática. Em relação às práticas constatou-se que algumas correspondem uma visão crítica da 

Educação Ambiental, principalmente pelos professores de Geografia, Arte e Língua 

Portuguesa. Deste modo, podemos afirmar que as escolas pesquisadas realizam Educação 

Ambiental, os professores por mais dificuldades que tenham buscam inserir o assunto nas 

suas aulas, mesmo que seja por meio de ações comportamentalistas que envolvem somente 

questões sobre “lixo, limpeza e economia dos recursos naturais”. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to understand and analyze the teaching practices related to 

Environmental Education developed in three State Schools of Ariquemes, which are "EEEF 

Albina Marció Sordi", "EEEFM Anísio Teixeira" and "EEEFM Cora Coralina". The 

theoretical reference used was composed of authors who approach Environmental Education 

through a critical perspective based on historical-dialectical materialism. It was investigated 

the public policies of Environmental Education existing in the state of Rondônia, how it is 

inserted in the school curriculum of the Schools researched and the concepts of 

Environmental Education do directors, pedagogical coordinators and teachers acting in classes 

from the 6th to the 9th year of Teaching Fundamental. The methodology used was the 

qualitative theoretical-descriptive research in the approach of historical-dialectical 

materialism from a perspective of Critical Environmental Education. The instruments used in 

the data collection were: a) documentary analysis of the Rondônia Curricular Framework, 

Political Educational Project of each institution and the Course Plans of each teacher 

participating in the research; b) interview with 4 directors, 3 pedagogical coordinators and 12 

teachers. Data collection took place between March and October 2017. The organization and 

analysis of the data were performed according to the Discursive Textual Analysis, through the 

description, interpretation and argumentation of the results obtained through the Political 

Educational Project analysis, Rondônia Curricular Framework, Plans of related courses and 

the speeches of the investigated subject that resulted in four categories:”Conseption of  

Environmental Education”, “Teaching Training”, “Interdisciplinarity”, “Theory and Practice 

in Environmental Education” is conservative , Although all teachers believe that their 

essential in the educational practices of schools. It was observed that 50% of the teachers did 

not have access to an initial training regarding Environmental education, justifying some 

difficulties in inserting the theme in their Course Plan and in their daily practice. Regarding 

Environmental Education in the Curricula of the school surveyed, it was evident that the 

Political Educational Project of each of them addresses the subject, some more specifically 

others in a simpler way. In This perspective, it was observed that the Environmental 

Education in the schools studied follows the reproductive perspective and the difficulties 

encountered to develop it are correlated to the teacher´s lack of preparation for the initial 

formation , lack of pedagogical support , the difficulties of the state in the continuous 

formation, accumulations of pedagogical tasks to be developed in the school, lack of critical 

awareness of the educators themselves regarding the pertinence of the subject, lack of 

knowledge about interdisciplinary practices and incomprehension of the relation between 

theory and practice. Regarding the practices, it was verified that some correspond a critical 

view of Environmental Education, mainly by the teachers of Geography, Art and Portuguese 

Language. Thus, we can affirm that the schools studied carry out Environmental Education, 

the teachers for more difficulties that they seek to insert the subject matter in their classes, 

even if it is through behavioral actions that only involve questions about garbage, cleaning 

and saving of natural resources. 

 

Keywords: Environmental Education. Pedagogical Practice. Teachers. Interdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa apresenta um delineamento a respeito da Educação Ambiental com a 

identificação das políticas públicas que subsidiam às práticas de ensino, possibilitando à 

compreensão do desenvolvimento da temática no contexto educacional. 

Desta forma, temos a contribuir para um olhar crítico e comprometido em relação ao 

assunto, podendo assim, auxiliar na busca por políticas mais eficazes e condizentes com as 

necessidades e realidades ao qual a maior parte da população está inserida.  

A educação escolar enquanto responsável pela transmissão do conhecimento 

sistematizado ao ser humano, ganha um papel de destaque na construção de saberes e práticas 

ambientais dentro de uma perspectiva crítica, firmando-se desta forma no campo de luta pela 

consciência ambiental crítica dos alunos e professores. Para tanto, o principal desafio da 

educação contemporânea é superar o seu caráter fragmentado e garantir a oferta de um ensino 

que proporcione o desenvolvimento integral do aluno, ou seja, um desenvolvimento ético, 

social, político e cultural (SAVIANI, 1999). 

Partimos do entendimento de que as políticas públicas de Educação Ambiental surgem 

em virtude dos problemas ocasionados pela exploração desenfreada do homem com a 

natureza, mas que, em vários momentos serve como veículo reprodutor dos paradigmas 

dominantes. Essas contradições existentes no viés das políticas governamentais evidenciam à 

necessidade de um posicionamento crítico que questione os paradigmas do discurso neoliberal 

diante da crise ambiental (SORRENTINO, 2005). 

Ao realizar uma abordagem sobre Educação Ambiental é preciso considerar que 

vivemos em uma sociedade marcada pelo paradigma da classe dominante, como por exemplo, 

a busca pela homogeneização da sociedade, o fortalecimento da individualidade, o aumento 

da desigualdade, incentivo ao consumismo exacerbado e outras situações que contribuem para 

que os detentores do capital continuem no controle da sociedade. Diante do atual modo de 

produção capitalista, a Educação Ambiental pode ser considerada como uma práxis que 

colabora para a transformação da sociedade marcada pela disparidade social entre os povos. 

Ora, a amplitude e relevância da temática ambiental no meio acadêmico possibilita a 

compreensão de debates e embates que envolvem o assunto, desvelando as relações 

intrínsecas entre homem-natureza, uma vez que, apreende-se não ser possível compreender as 

relações sociais na sua totalidade pela fragmentação dessa relação. 

Sabe-se que a crise ambiental é uma situação alarmante, principalmente a partir das 

últimas décadas do século XX. Seu agravamento está correlacionado ao aquecimento global, a 
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falta de chuvas em algumas regiões e o excesso delas em outras, a diminuição de água potável 

para consumo humano, mudanças climáticas repentinas, extinção de animais e plantas, 

aumento das queimadas, aumento gradativo do lixo doméstico e industrial, são algumas 

causas relacionadas a degradação ambiental. Assim, apesar do Brasil ser mundialmente 

reconhecido como um país possuidor de grandes riquezas ambientais, o povo brasileiro tem 

sofrido com a incidência de inúmeras catástrofes ambientais que desvelam a crise ambiental 

no país, o que neste aspecto, é possível evidenciar problemas ambientais em todas as regiões 

brasileiras (HOGAN, 2007). 

No Sudeste, os problemas ambientais são extensos e diários, variando de questões 

relacionadas as enchentes oriundas principalmente pela impermeabilização do solo e pelo 

acúmulo de lixo nas ruas que, por conseguinte, acabam entupindo os bueiros. Há também 

problemas ocasionados pela excessiva produção de lixo que são geralmente depositados em 

lixões a céu aberto, possibilitando a poluição de rios, solo, lençóis freáticos e contribuindo 

para proliferação de pragas causadoras de doenças ao ser humano. Complementando, cita-se a 

cidade de São Paulo, que passou por uma enorme crise hídrica nos anos de 2014-2015, tendo 

em vista o atendimento da população comum e do setor industrial o racionamento de água e a 

utilização do volume morto dos reservatórios tornaram-se ações imprescindíveis no Estado. 

Na região Sul, as situações são similares ao Sudeste do país acrescentando o problema 

da desertificação/arenização que vem ocorrendo na parte sudoeste do Estado, existem 

contraposições sobre a origem desse processo de desertificação, sendo uma visão que iluda 

como uma consequência natural e outra que responsabiliza o homem pelo manuseio 

inadequado do solo durante atividades de pastoreio e cultivo de grãos (HOGAN, 2007). 

 O Nordeste brasileiro é mundialmente conhecido pelas suas belezas naturais na parte 

litorânea e também pelo sofrimento do povo nordestino em função da seca severa na maior 

parte da região. A morte dos animais e plantações, a seca dos rios, pobreza extrema, doenças 

por desnutrição são as principais consequências dessa estiagem extrema na região nordestina. 

 O Centro-Oeste possui uma economia baseada na agroindústria, isso tem um impacto 

negativo sobre o meio ambiente local, pois, as práticas adotadas para a expansão do setor 

agropecuário pautam-se no desmatamento e queimadas, favorecendo ao desiquilíbrio 

ambiental. 

A região Norte devido a sua variedade de riqueza natural é alvo de cobiça de muitos 

setores econômicos não só do Brasil, mas também, do mundo. Tal situação resulta na 

exploração dos recursos naturais da região que acontece de maneira legalizada e ilegal. Entre 

as principais práticas de exploração destacam-se: a construção de Usinas Hidrelétricas, 
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extração de minérios, desmatamento, expansão agropecuária, tráfico de animais e plantas, etc. 

Muitos problemas relacionados a questão ambiental na região é resultado de um processo de 

desenvolvimento acelerado, predatório e desorganizado, geralmente financiado por incentivos 

nacionais e internacionais principalmente a partir da década de 1960 (PICOLI, 2006). 

O Estado de Rondônia, por exemplo, é resultante de uma colonização acelerada com 

projetos de desenvolvimento demandados pelo Governo Federal na década de 60 com a 

abertura da BR 364 Km, ligando a cidade de Cuiabá-MT à Porto Velho-RO, construída por 

iniciativa do Governo de Juscelino Kubitschek que passou a influenciar de modo decisivo e 

importante para o que foi denominado de um processo de colonização. O processo de 

desenvolvimento de colonização se deu próximo as terras que eram ocupadas ao longo da 

estrada e o movimento se interiorizou causando um enorme conflito com os indígenas que 

estavam no seu habitat. 

De acordo com Henriques (1984) várias empresas privadas se autodenominaram como 

de companhias de colonização, com isso começaram a demarcação de terra, posteriormente 

vendendo ilegalmente essas terras aos migrantes mais ingênuos contribuindo para a geração 

de conflitos agrários tornando-se uma situação caótica, exemplificando, cita-se o caso da 

Colonizadora Calama. Neste caso, houve a intervenção do INCRA que desenvolveu um papel 

significativo para a coordenação da distribuição das terras cujas atividades se concentraram-se 

nos dois níveis mais importantes, como a da legalização da situação fundiária, denominado de 

“Projeto Fundiário de Rondônia” e os novos assentamentos dos recém-chegados os quais 

foram denominados de Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) e Projeto Integrado de 

Colonização (PIC). As atividades estavam organizadas em 12 programas que tinham 

responsabilidade do INCRA “Distribuição de Terras, Organização Territorial, Organização 

Administrativa, Assentamento, Organização das Unidades Agrícolas, Promoção e Execução 

de Obras Públicas Básicas e Infraestrutura” (HENRIQUES, 1984, p. 403). 

 A formação do processo de colonização em Rondônia foi formada pelos seguintes 

Projetos:  

a) PIC “Ouro Preto” que estava localizado na rodovia BR-364, entre os quilômetros 

352 e 385, o que abrangeu uma faixa de 60 quilômetros a cada lado da rodovia,    

b) PIC “Sidney Girão” - localizado ao longo da rodovia BR-319 perto de Guajará-

Mirim. Abrange 60 mil hectares; 

c) PIC “Gy-Paraná” - situado ao longo da rodovia BR-364, entre os quilômetros 455 e 

502, perto do segundo maior centro urbano, Cacoal, com uma área de aproximadamente 486 

mil hectares; 
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d) PIC “Adolpho Rohl” que estava situado ao longo da rodovia BR-364, entre os 

quilômetros 262 e 290, com uma área aproximada de 400 mil hectares; 

e) PIC “Paulo De Assis Ribeiro”, localizado a 100 quilômetros de Vilhena, entre os 

rios Cabixi e Guaporé com uma área é de 293.580 hectares; 

f) PIC “Burareiro” que estava localizado ao largo da rodovia BR-364, entre os 

quilômetros 152 e 242, na região de Ariquemes, cuja área era aproximada de 350 mil 

hectares; 

g) PAD “Marechal Dutra” - localizado ao longo da rodovia BR-364, entre os 

quilômetros 137,5 e 224,5 na região de Ariquemes, com uma área de aproximadamente 400 

mil hectares (HENRIQUES, 1984). 

Estes projetos contribuíram para um desmatamento, deteriorando cada vez mais os 

recursos naturais, extinguindo e desvalorizando as tradições locais. Percebe-se o caráter 

totalmente capitalista e elitista do processo colonizatório em que os índices de desmatamento 

foram enormes, e igualmente houve aumento de desigualdades sociais entre ricos e pobres. 

Esta constituição de auto sustentação dos colonos que vieram para Rondônia, e 

especificamente em Ariquemes tornou-se difícil que esta política de colonização produzisse 

uma absorção de mão-de-obra para todos. Os custos ambientais foram imensos, pois, para a 

implantação do PIC Burareiro e PAD Marechal Dutra foi necessário a desapropriação de 16 

seringais, para assim assentar aproximadamente 6.223 famílias divididas entre os dois 

projetos (MACIEL, 2004). 

Contudo, ainda em Rondônia há graves problemas recorrentes a questões relacionadas, 

habitação, conflitos agrários, e, principalmente, os relacionados à saúde, como a falta de 

saneamento básico. Esta última agravada pelas enchentes, como a “cheia do Rio Madeira” 1 de 

2014 na cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia que foi afetada por problemas 

ambientais. Em razão dessa enchente o Governo do Estado de Rondônia decretou situação de 

emergência. Muitos relacionam essa cheia histórica à construção de duas usinas construídas 

nesse rio, denominadas de “Santo Antônio” e “Girau”, respectivamente. Em relação a essas 

usinas não é possível garantir se estas são mesmo responsáveis pelo ocorrido supracitado, no 

entanto, é evidente que a construção dessas usinas vem alterando a biodiversidade local, 

trazendo problemas ambientais, sociais e econômicos para as comunidades ribeirinhas. 

Do mesmo modo, no ano de 2015, o município de Ariquemes localizado a 198 

quilômetros da capital do Estado, também passou por uma situação inusitada em que os 

                                                           
1  Considerado o maior rio do estado do estado de Rondônia, sendo afluente do Rio Amazonas com extensão 

aproximada de 3.240 km, sua nascente fica na Cordilheira dos Andes na Bolívia. 
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ribeirinhos residentes às margens do Rio Canaã2 foram surpreendidos pela mortandade de 

peixes. As causas desse desastre ambiental podem ser advindas da construção de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCH) no Rio Canaã, conforme argumentam os moradores ribeirinhos 

dessa região. 

Nos últimos anos, a cidade de Ariquemes vem passando por grandes transformações 

que interferem direta e indiretamente nas questões ambientais local. Algumas mudanças estão 

relacionadas a expansão do Agronegócio, como o cultivo de grãos (soja, arroz e milho), 

produção de peixes em cativeiro e criação de bovinos, consequentemente, isso altera não só a 

paisagem local, como também seus meios de produção. Outra questão refere-se aos altos 

índices de queimadas em propriedades urbanas e rurais, pois, apesar de inúmeras campanhas 

em relação a proibição, problemas e perigos ocasionados pelo fogo e a fumaça, no período de 

estiagem essa realidade torna-se cotidiana no espaço territorial do município. 

As situações elencadas Ariquemes já podem ser consideradas como elementos 

fundamentais para a investigação da Educação Ambiental em Escolas do município. Isso se 

deve ao fato de que esta pesquisa compreende a Escola um lugar propício para 

desenvolvimento de práticas ambientais, contribuindo para uma conscientização ampla do 

sujeito, fazendo-o sair da sua zona de conforto através da apreensão de que a crise ambiental 

ao qual a sociedade vem enfrentando nas últimas décadas não se resume apenas às ações 

naturais, mas, principalmente da relação/apoderação do homem sobre a natureza (TOZONI-

REIS, 2004). 

Sabe-se que as Escolas de um modo geral têm similaridades e distinções uma para 

com as outras, por isso, entende-las de maneira generalizada seria um equívoco. No tocante, a 

inserção de Educação Ambiental nas Escolas torna-se presumível que, algumas desenvolvem 

um trabalho mais assíduo em relação às outras, consequentemente, as concepções e práticas 

em relação a temática também são diversas. 

Atualmente, Ariquemes possui 8 (oito) Escolas Estaduais que atendem turmas de 6º ao 

9º do Ensino Fundamental, destas, algumas são mais limpas, arborizadas, com lixeiras 

espalhadas pelos pátios, com plantas ornamentais pelos corredores e com outras situações que 

levam o visitante a perceber uma atenção a respeito da Educação Ambiental. Assim, a escolha 

das três Escolas participantes da pesquisa se deu mediante a observação desses aspectos 

básicos ou até mesmo simplista em cada uma delas, bem como, a verificação do 

                                                           
2 Segundo principal rio que corta a região do município.  
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desenvolvimento de algumas atividades denominadas de “Educação Ambiental” nestas 

escolas. 

Diante dos pressupostos apresentados, esta pesquisa tem como interesse conhecer a 

realidade de três Escolas Estaduais localizadas no munícipio de Ariquemes – RO, tendo como 

enfoque principal a Educação Ambiental, portanto, elencamos as seguintes questões 

norteadoras:  

a) Como são desenvolvidas as práticas de Educação Ambiental nas Escolas 

pesquisadas e quais as dificuldades educativas para realizá-las?; 

b) Quais as concepções dos educadores em relação à Educação Ambiental?; 

c) Como a Educação Ambiental está inserida no currículo escolar das Escolas 

pesquisadas?  

Para responder estas questões, definiu-se o objetivo geral: 

Analisar as práticas de Educação Ambiental desenvolvidas em Escolas Estaduais de 

Ariquemes. 

Os objetivos específicos foram assim delineados: 

a) Identificar como são desenvolvidas as práticas de Educação Ambiental nas Escolas, 

bem como verificar quais as dificuldades para a inserção desta no contexto educativo das 

Escolas; 

b) Investigar as concepções de Educação Ambiental dos educadores dos 6ºs ao 9ºs 

anos do Ensino Fundamental das Escolas Estaduais Cora Coralina, Albina Marció Sórdi e 

Anísio Teixeira de Ariquemes-RO; 

c) Verificar como a Educação Ambiental está inserida no currículo escolar das Escolas 

pesquisadas. 

 Sendo assim, a contextualização da presente pesquisa é estruturada em seis seções. Na 

primeira caracterizada como Introdução apresenta-se a problemática, os objetivos e a síntese 

das seções. 

 A segunda apresenta uma contextualização histórica da Educação Ambiental no 

mundo e a inserção das políticas públicas ambientais no âmbito nacional do Brasil, por 

conseguinte, aponta a problemática do sistema elitista no processo de ocupação do Estado de 

Rondônia, resultando em diversos problemas socioambientais. 

 A terceira seção traz uma caracterização da Educação Ambiental no contexto escolar, 

bem como os diferentes modos de apreensão a respeito do meio ambiente e as correntes que 

envolvem as práticas educativas na Escola e no currículo, dando ênfase na 

interdisciplinaridade como um caminho possível. 
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 A quarta seção refere-se ao delineamento da pesquisa, caracterizando os caminhos 

metodológicos que foram utilizados, a descrição dos sujeitos participantes da investigação, 

bem como a descrição dos procedimentos de coleta e análise dos dados, e 

 Na quinta seção são expostas algumas características básicas do município de 

Ariquemes e das Escolas pesquisadas. Em seguida, apresenta-se análise das falas dos 

professores, coordenadores pedagógicos e direção, bem como análise do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das Escolas e dos Planos de Curso de cada professor, tendo como 

parâmetro o Referencial Curricular de Rondônia. E, nas últimas seções apresentam-se a 

conclusão desta pesquisa, as referências, apêndices e anexos. 
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2 O CONTEXTO HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO  

AMBIENTAL 

 

 Esta seção tem por finalidade fazer uma apresentação do panorama histórico em que 

perpassou a Educação Ambiental no contexto mundial, nacional e estadual. Para isto, são 

mencionadas as principais Conferências, Leis e documentos elaborados em relação ao tema 

que, consequentemente, corroboraram para o surgimento de várias políticas públicas pautadas 

na preocupação com os problemas ambientais.  

 

2.1 A Constituição da temática ambiental 

 

A preocupação com o meio ambiente apesar de ser um assunto recorrente nas últimas 

décadas, os ensaios sobre o assunto iniciam-se ainda em meados da década de 1940. Todavia, 

a pertinência da temática tem marco inicial somente na década de 1960 com a obra 

“Primavera Silenciosa” de Rachel Carson (1969) em que aborda questões relevantes sobre as 

consequências negativas resultantes do uso de agrotóxicos e pesticidas nas plantações. A 

autora faz inúmeras críticas da relação homem/natureza, demonstrando a agressividade sem 

limites do ser humano ao utilizar os recursos naturais.  

Segundo Carson (1969, p. 15-16) “O mais alarmante de todos os assaltos contra o 

meio ambiente, efetuados pelo homem, é representado pela contaminação do ar, da terra, dos 

rios e dos mares, por via de materiais perigosos e até letais. Esta poluição é, em sua maior 

parte, irremediável”. Embora as denúncias feitas por Carson despertaram a atenção para a 

necessidade de uma consciência ecológica, seus impactos não foram tão significativos na 

sociedade da época. 

 Em 1968, surge o Clube de Roma, formado por grandes empresários3, economistas, 

cientistas, diplomatas e acadêmicos que se reuniam para tratar de assuntos políticos e 

econômicos. A questão ambiental foi se tornando assunto cada vez mais pertinente durante os 

encontros do grupo, as problemáticas tornaram-se evidentes no estudo encomendado pelo 

Clube à Massachutess Institute of Technology (MIT), que resultou no Relatório intitulado 

“The Limits to Growth” (O limite do crescimento) publicado em 1972. Muitos autores 

                                                           
3As empresas FIAT e Volkswagen foram algumas das grandes empresas que patrocinavam o grupo (LAGO, 

2006). 
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consideram que o Clube do Roma é baseado em teorias malthusianas4, pois, o Clube 

associava os problemas ambientais ao  crescimento econômico e populacional desenfreado. 

Em 1972, o presidente do Banco Mundial (BM) Robert McNamara (ex-Secretário de 

Defesa dos EUA) rebateu algumas afirmações do Clube de Roma. Como a defesa pelo 

crescimento econômico, pois, considerava que isso era imprescindível para os países em 

desenvolvimento, portanto, não havia fundamentos concretos para afirmar que tal crescimento 

provocaria uma instabilidade no meio ambiente, e que, a expansão do crescimento econômico 

era fundamental para conseguir ofertar a população “a dignidade humana”. Partindo desses 

pressupostos McNamara buscava justificar e fortalecer os avanços do desenvolvimento 

econômico pelas potências mundiais, mas, concordava que a sociedade necessitava de um 

planejamento familiar e no controle populacional, obviamente, dos países do Terceiro Mundo 

(LAGO, 2006; PEREIRA, 2009). 

Em relação a Teoria Malthusiana, Porto-Gonçalves (2015) apresenta dados estatísticos 

a respeito da população mundial, considerando que os 20% mais ricos gastam o equivalente a 

86% dos gastos de consumo privado, além de utilizarem cerca de 58% da energia mundial, 

45% de toda carne e pescados, 84% do papel e possuem 87% dos automóveis e 74% dos 

aparelhos de telefones, deixando perceptível que os países ricos são os maiores consumidores 

do mundo em consumo privado, recursos energéticos, papel, automóveis e aparelhos 

telefônicos, já os países mais pobres do mundo utilizam aproximadamente 5%, ou até menos 

desses recursos. Notoriamente, os países desenvolvidos tornam-se assim os maiores 

responsáveis pelo aumento da exploração dos recursos naturais do planeta, e 

consequentemente os maiores responsáveis pelos índices de degradação ambiental. 

A este respeito, pode-se afirmar que a sociedade capitalista é regida por uma 

racionalidade econômica que assegura os seus lucros dentro de uma lógica denominada como 

sustentável, pois sobrevive sob égide do capital, e que consequentemente torna-se desigual e 

injusta pelos modos de produção advinda dela, pois: “na verdade, o futuro que a economia 

produz e tem em vista, sejam quais forem suas taxas de desconto, é um futuro plano, incapaz 

de enxergar além do próprio nariz: um futuro sem horizontes de sustentabilidade” (LEFF, 

2010, p. 68). 

À vista disso, em nome de um crescimento econômico justifica-se todas as políticas de 

desenvolvimento, que segundo Loureiro (1992, p. 355): 

 

                                                           
4 De acordo com Lago (2006, p. 29), a teoria criada por Thomas Robert Malthus considera que “ a população 

mundial ultrapassaria a capacidade de produção de alimentos”. 
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[...] na medida em que sua implantação desestrutura a base produtiva 

anterior e lança no mercado trabalhadores despossuídos dos meios de 

produção (terra e natureza em geral), estes e outros que a eles se somam, 

acorrem como peões, trabalhadores braçais, biscateiros, aventureiros e 

marginais para a área de influência imediata do projeto iniciado, criando o 

que se costuma chamar de “favelão” (grifos do autor). 
 

 

Esse processo resulta na alienação do homem, pois, entende-se que a organização do 

trabalho ou seus meios de produção se dá de tal forma que impossibilita que os mesmos se 

tornem plenos, isto é, a cada dia o mercado econômico lança uma necessidade nova para as 

pessoas, essas por sua vez precisam trabalhar cada vez mais para conseguir suprir suas 

necessidades, para isto vendem sua força de trabalho por um preço mínimo, tornando-se dessa 

forma desumanizados e alienados. 

De acordo com Tozoni-Reis (2004, p. 85) o processo de desalienação e humanização 

do homem se dá por meio de: 

 

[...] busca das maiores possibilidades de qualidade de vida para os 

indivíduos, em todos os aspectos. Diz respeito à possibilidade (e 

necessidade) de construção do sujeito pleno, isto é, desenvolvimento em sua 

totalidade, completo, no que diz respeito a suas necessidades, capacidades, 

possibilidades e atividades. 

 

 

 O desenvolvimento da sociedade moderna é aliado das armadilhas paradigmáticas 

dentro da educação, apoiado na necessidade de sobreviver neste mundo acabamos nos 

adaptando ao meio e induzidos a acreditar que o crescimento econômico é imprescindível 

para o alcance das nossas necessidades de sobrevivência, exigindo cada vez mais o uso dos 

recursos naturais, fazendo com que o ser humano se afaste da sua relação com natureza, 

conforme afirma Marx (2008, 116): 

 

[...] O homem vive da natureza, ou também, a natureza é o seu corpo, com o 

qual tem de manter-se em permanente intercâmbio para não morrer. Afirmar 

que a vida física e espiritual do homem e a natureza são interdependentes 

significa apenas que a natureza se inter-relaciona consigo mesma, já que o 

homem é uma parte da natureza. 

 

 

 Essa relação torna-se cada vez mais estremecida com os avanços da sociedade, pois, 

somos movidos cada vez mais por uma irracionalidade que em nome da manutenção de um 

status na sociedade desejamos sempre mais aquilo que é criado para satisfazer nosso ego 

ambicioso, em outras palavras somos induzidos a uma fascinação excessiva pelo supérfluo. 

Neste sentido, Leroy e Pacheco (2006, p. 41) ressaltam “A verdade é que, bem antes do 
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neoliberalismo, o receituário capitalista se infiltrou nas nossas veias e contaminou nossas 

vontades, dos Fords T aos home theaters, dos computadores cada dia mais velozes à 

segurança motorizada dos condomínios fechados”. 

Assim, desde a divisão de classes passamos a retirar da natureza muito mais que o 

necessário para nossa sobrevivência. Deste modo, a globalização veio acompanhada de 

destruição, poluição e muita contradição, pois, quanto mais se produz bens de consumo mais 

aumenta o número de pessoas que não tem acesso aos bens básicos como alimentação, saúde 

e educação. 

 

2.2 Trajetória histórica da Educação Ambiental no contexto mundial 

 

Na década de 1960 iniciou-se os primeiros ensaios a respeito da Educação Ambiental. 

No entanto, foi na década 1970 com o Clube de Roma5 que ela foi ganhando mais força e 

relevância no contexto mundial. 

Foi nessa década que aconteceu a Conferência de Estocolmo ou Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972). Esse evento pode ser considerado 

como marco inicial de uma política pública voltada às questões ambientais, pois é partir daí 

que surge a necessidade de perceber que alguns problemas sociais estão relacionados com a 

responsabilidade ou falta de responsabilidade do ser humano com os recursos naturais 

(OLIVEIRA, 2012; JANKE, 2012; GUIMARÃES, 2013). 

Do mesmo modo, Leme (2006) destaca que os objetivos da Conferência de Estocolmo 

pautavam-se necessariamente em educar os cidadãos comuns para o manejo e controle do 

ambiente. Buscou-se nessa Conferência estabelecer metas para enfrentar a crise ambiental tão 

alarmada por Carson e pelo Clube de Roma. Foi nesse período que o assunto ganhou 

abrangência mundial nos mais variados setores da sociedade (DIAS, 2000).  

De acordo com Lago (2006), 115 países participaram desta Conferência, mas, somente 

27 desses países participaram da Comissão preparatória para o evento. Independentemente 

dos resultados obtidos essa Conferência foi primordial para a Educação Ambiental no 

contexto mundial, pois ela possibilitou uma discussão mais precisa sobre o assunto com 

representantes de vários países, estimulando a criação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA)6 e efetivando a permanência do assunto na agenda multilateral. 

                                                           
5 Por ter sido publicado alguns meses antes da Conferência de Estocolmo, o documento The Limits to Growth (O 

limite do crescimento) serviu de subsídio para algumas discussões relacionadas ao tema na referida Conferência. 
6 Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada exclusivamente para tratar de temas ligados ao 

meio ambiente (PASCHOALETO, 2014). 
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 Em relação aos vinte princípios proclamados na Conferência de Estocolmo é possível 

perceber uma grande preocupação com o desenvolvimento econômico, pois, do princípio 8 ao 

18 são desencadeadas ações que deveriam ser efetivadas para garantir principalmente o 

crescimento econômico, tendo como destaque o princípio 9: 

 

As deficiências do meio ambiente originária das condições de 

subdesenvolvimento e os desastres naturais colocam graves problemas. A 

melhor maneira de saná-los está no desenvolvimento acelerado, mediante a 

transferência de quantidades consideráveis de assistências financeira e 

tecnológica que complementem os esforços internos dos países em 

desenvolvimento e a ajuda oportuna que possa requerer (ONU, 1972, p. 2). 

 

 

A crise ambiental apontada durante o evento é destacada como originária dos países 

subdesenvolvidos e que os países ricos como, por exemplo, os Estados Unidos da América 

(EUA), não pertencem ao grupo de responsáveis pelos maiores índices de poluição do mundo.  

Em 1977 a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) juntamente com o PNUMA realizou a Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental denominada geralmente como Conferência de Tbilisi. No encontro 

vários assuntos pertinentes à Educação Ambiental foram abordados. Nesse encontro foi 

elaborado um documento com 41 recomendações relacionadas aos objetivos, finalidades e 

princípios, visando que: 

 

A Educação Ambiental deve atingir pessoas de todas as idades, todos os 

níveis e âmbitos, tanto da educação formal quanto da não-formal. Os meios 

de comunicação social têm a grande responsabilidade de colocar seus 

imensos recursos a serviço dessa missão educativa. Os especialistas em 

questões ambientais, assim como aqueles cujas ações e decisões podem 

repercutir de maneira perceptível no ambiente, devem adquirir, no decorrer 

de sua formação, os conhecimentos e as atitudes necessários e perceber 

plenamente o sentido de suas responsabilidades a esse respeito (UNESCO, 

1977, p. 1). 

 

 

A Conferência de Tbilisi é considerada por muitos estudiosos como o principal evento 

relativo à temática ambiental, pois, contribuiu com uma série de caracterização para a 

Educação Ambiental (LEME, 2006). 

No estabelecimento dos objetivos, o documento trazia como principais incumbências 

da Educação Ambiental a possibilidade de desenvolver consciência, conhecimento, 

comportamento, aptidões e participação da sociedade de um modo geral nas questões que 

envolviam preservação e solução de problemas ambientais. Por isso, propunha que as 
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questões ambientais fossem tratadas de modo interdisciplinar, abrangendo perspectivas locais, 

nacionais e globais. 

Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial para o Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (CMDM) que resultou no documento denominado “Relatório de Bruntland7 e 

Nosso Futuro Comum”. No entanto, o relatório foi divulgado no ano de 1987 e trouxe em sua 

contextualização o incentivo ao desenvolvimento sustentável, ou seja, buscou-se uma 

integração entre desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. 

De acordo com esse Relatório a pobreza é mais uma vez citada como grande 

responsável pela degradação ambiental: 

 

As falhas que precisamos corrigir derivam da pobreza e do modo equivocado 

com que temos frequentemente buscado a prosperidade. Muitas partes do 

mundo entraram numa espiral descendente viciosa: os povos pobres são 

obrigados a usar excessivamente seus recursos ambientais a fim de 

sobreviverem, e o fato de empobrecerem seu meio ambiente os empobrece 

mais, tornando sua sobrevivência ainda mais difícil. A prosperidade 

conseguida em algumas partes do mundo é com frequência precária, pois foi 

obtida mediante práticas agrícolas, florestais e industriais que só trazem 

lucro e progresso a curto prazo (ONU, 1999, p. 29). 

 

 

 Os apontamentos feitos em relação a degradação ambiental originária desse 

documento remetem a ideia de que os problemas existentes são oriundos exclusivamente da 

pobreza, desconsiderando as relações de exploração dos países ricos sobre os países pobres 

consequentemente corroborando para a expansão da pobreza destes. Outro apontamento do 

Relatório refere-se ao aumento populacional que era crescente, podendo então impedir que o 

governo conseguisse ofertar um padrão de qualidade a todos, ou seja, mais uma vez percebe-

se que a grande questão é a população mais desprovida de recursos financeiros, para conter a 

alta desse crescimento o governo deveria criar mecanismos que visasse atingir esse objetivo, 

pode-se dizer que este Relatório também segue uma abordagem econômica malthusiana. 

 Cabe ressaltar que, se o exemplo de padrão de qualidade for baseado com os padrões 

de vida dos nortes americanos, com certeza os problemas ambientais já estariam em nível bem 

superior ao atual, pois, com base no Relatório do PNUMA 2003, Guimarães (2006, p. 17) 

afirma que: 

Com menos de 5% da população mundial, os Estados Unidos consomem 

26% do petróleo, 25% do carvão mineral e 27% do gás natural mundial. Os 

automóveis, que rodam nos EUA, representam um quarto da frota mundial e 

                                                           
7A Comissão Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento era liderada pela ex-primeira ministra da Noruega, 

Gro Harlen Brundtland e composto por mais vinte e dois representantes de diversos continentes (SOBRINHO, 

2016). 
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emitem mais carbono do que todas as fontes – indústria, transporte, 

agricultura, energia – do Japão, o quarto país da lista mundial de emissões”. 

É esse modelo de desenvolvimento que nos fez chegar ao final da década de 

1990 com 20% da população mundial consumindo 86% dos recursos 

naturais do planeta, o que significa que 80% da população dispõem de 

apenas 14% para seu consumo, que na maior parte das vezes não chega a ser 

suficiente para alimentar as necessidades básicas de sobrevivência. 

 

 

É neste sentido, que o autor defende a compreensão de que a crise ambiental é 

decorrente de uma crise de um modelo de sociedade que é indubitavelmente insustentável. 

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, também denominada de 

ECO 92 ou RIO 92 as questões relacionadas a pobreza também foram pauta do encontro 

como também o lançamento do conceito de sustentabilidade no Brasil, todavia, esta deveria 

ser associada ao desenvolvimento econômico, conforme descrito no Princípio 3 do documento 

“O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 

equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações presentes e 

futura” (ONU, 1992, p. 154). 

O objetivo da ECO 92 foi “[...] estabelecer uma nova e justa parceria global por meio 

do estabelecimento de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da 

sociedade e os indivíduos” (ONU, 1992, p. 153). Para isso, foram dispostos exatamente 27 

princípios que direcionava as ações a serem desenvolvidas pelos vários setores sociais e 

governamentais. 

A Agenda 21 foi um dos documentos considerados mais importante porque ela 

estabeleceu dimensões de amplitude mundial, levando em consideração as especificidades de 

cada contexto. A criação deste documento visava garantir que os compromissos firmados 

durante a ECO 92 fossem cumpridos, por isso, ela era denominada como “mapa e roteiro para 

a construção de uma sociedade sustentável” (BRASIL, 1995, p. 8). Nela consta 40 capítulos 

dispostos em 4 seções organizadas com os seguintes temas: I) Dimensões, Sociais e 

Econômicas; II) Conservação e Gestão dos Recursos para o Desenvolvimento; III) 

Fortalecimento do papel dos grupos principais, e; IV) Meios de implementação, considerando 

que tudo baseava-se no conceito de desenvolvimento sustentável (BRASIL, 1995), a 

implementação desse documento foi revisada na Rio+5 que ocorreu em 1997. 

A ECO 92 também foi responsável por proporcionar a criação da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC) que no ano de 1995 culminou na 

Conferência das Partes (COP) definida como um órgão supremo dessa convenção. A COP1 
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foi realizada em Berlim na Alemanha, desde então, tornou-se parte da agenda política 

internacional acontecendo regularmente a cada ano, subsidiando a adoção e metas de políticas 

públicas voltadas às mudanças climáticas no mundo (ONU, 1992). 

Entre as medidas resultantes das COP destaca-se o Protocolo de Quioto como um dos 

mais relevantes, o mesmo foi elaborado durante a COP 3 no Japão em 1997 e baseando-se no 

Relatório sobre as emissões de Dióxido de Carbono (CO²) das Partes de 1990 (Tabela 1) 

estabeleceu que os países industrializados deveriam reduzir suas emissões de gases de efeito 

estufa na atmosfera em pelo menos 5% num período de 15 anos (BRASIL, 1997). 

Tabela 1 - Total das emissões de CO² das Partes em 1990 

 

Parte Emissões Porcentagem 

Alemanha 1.012.443  7,4 

Austrália 288.965  2,1 

Áustria 59.200  0,4 

Bélgica 113.405  0,8 

Bulgária 82.990  0,6 

Canadá 457.441 3,3 

Dinamarca 52.100 0,4 

Eslováquia 58.278 0,4 

Espanha 260.654  1,9 

Estados Unidos da América 4.957.022  36,1 

Estônia 37.797 0,3 

Federação Russa 2.388.720 17,4 17,4 

Finlândia 53.900  0,4 

França 366.536  2,7 

Grécia 82.100  0,6 

Hungria 71.673  0,5 

Irlanda 30.719  0,2 

Islândia 2.172  0,0 

Itália 428.941  3,1 

Japão 1.173.360 8,5 

Letônia 22.976 0,2 

Liechtenstein 208 0,0 

Luxemburgo 11.343 0,1 

Mônaco 71 0,0 

Noruega 35.533 0,3 

Nova Zelândia 25.530 0,2 

Países Baixos 167.600 1,2 

Polônia 414.930 3,0 

Portugal 42.148 0,3 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 584.078 4,3 

República Checa 169.514 1,2 

Romênia 171.103 1,2 

Suécia 61.256 0,4 

Suíça 43.600 0,3 

Total 13.728.306 100,0 

Fonte: BRASIL (1997, p. 28). 
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Apesar do Protocolo de Quioto ser elaborado em 1997 o mesmo só entrou em vigor no 

ano de 2005, mesmo ano da COP 11 no Canadá, por isso, o prazo para o cumprimento da 

meta seria de 2008 a 2012. De acordo com Brasil (1997) os países apresentados na Tabela 1 

eram responsáveis por pelo menos 55% das emissões dos gases poluentes no mundo até 1990. 

Deste modo, os Estados Unidos da América (EUA) ocupa o ranking de país mais poluidor do 

mundo, entretanto, o mesmo se opôs a ratificar o documento, justificando que isso 

prejudicaria o desenvolvimento do país. 

Das 23 COP realizadas até o presente momento, a COP 15 sediada em Copenhague é 

considerada como um grande fracasso do ponto de vista da ciência quanto a mudança 

climática, pois, apesar de contar com a presença de mais 100 dirigentes globais a reunião foi 

marcada por ambiguidades e impasses diplomáticos. Abranches (2010, p. 122) destaca que “O 

texto final do Acordo de Copenhague não foi negociado pelo conjunto de dirigentes presentes 

à COP 15. Ele foi negociado por um pequeno número de governantes. Uma cúpula de elite, 

dentro da cúpula”. Apesar dos impasses gerados durante o evento pode-se afirmar que do 

ponto de vista político houve avanços, já que, países como Brasil, EUA, China e Índia 

firmaram compromisso em adotar medidas que visassem colaborar com a redução de gases de 

efeito estufa. 

Em 2015 foi realizada a COP 21 que pautava seus objetivos principalmente na 

erradicação da pobreza e na ampliação do desenvolvimento sustentável. No documento 

originário dessa COP determinava no seu Artigo 2, alínea “a”: 

 

Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 °C acima 

dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso 

reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas 

(ONU, 2015, p. 26). 

 

 

Um dos critérios para a implementação do acordo se dava a partir da comum reflexão 

do princípio de igualdade e responsabilidade, todavia, levando em consideração as 

especificidades e circunstâncias nacionais, assim, mais de 190 estados ratificaram o 

documento que foi regulamentado em 2016 durante a COP 22. Essa breve contextualização 

sobre as COP fez-se necessária em virtude de que as mesmas desencadearam várias ações 

relacionadas as mudanças climáticas no planeta, consequentemente abrindo possibilidades de 

discussão sobre a Educação Ambiental.  

Entretanto, voltando as conferências mundiais especificamente sobre Meio Ambiente, 

após 10 anos da ECO 92 foi realizada em Joanesburgo, África do Sul (2002) mais uma 
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Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável denominada como Cúpula da Terra e 

Rio+10. 

Tendo em vista que as propostas apresentadas durante a ECO 92 não foram 

implementadas com efetividade, a Rio+10 analisou os avanços da Agenda 21 e os meios para 

garantir a execução das ações delineadas e identificar o surgimento de possíveis necessidades:  

 

Poucas são as metas claramente estipuladas e, mesmo em relação a essas, 

não há grandes novidades, uma vez que existia consenso anterior, como 

explicitado, por exemplo, na Declaração do Milênio. No mais, o Plano de 

Ação praticamente limita-se a referendar princípios da Declaração do Rio 

(BRASIL, 2002, p. 15). 

 

 

Na leitura do documento fica explicito tal afirmativa, pois, grande parte das menções 

do texto direciona direta ou indiretamente para a Agenda 21. Outra questão que fica evidente 

na Cúpula é a apropriação do discurso de Desenvolvimento Sustentável como um caminho 

possível e necessário para a erradicação da pobreza. Observou-se que a Conferência de 

Joanesburgo (África do Sul) o conceito de sustentabilidade foi utilizado para evide3nciar as 

propostas hegemônicas de caráter neoliberal que buscavam o fortalecimento e a permanência 

da lógica capitalista por meio da mercantilização da natureza (PORTO-GONÇALVES, 2015). 

Em 2012, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a “RIO+20” não conseguiu superar os 

desafios e os anseios dos ambientalistas, tornando-se então mencionada como uma simples 

Conferência de Revisão, dando ênfase ao slogan da “Economia Verde” cujo “conceito 

envolve principalmente a ideia de uma economia de baixo carbono, mas também a 

perspectiva de uma redução na intensidade do consumo de recursos naturais” (BRASIL 2012, 

p. 130). 

A partir destas análises, observa-se, então, mais uma tentativa de conciliação entre o 

crescimento econômico e a natureza. Para isto, torna-se necessário um incentivo para as 

inovações tecnológicas com o aumento da produção e consequentemente do consumo e da 

acumulação de capital por grandes setores econômicos. Dessa forma, levando em 

consideração que a lógica do capital é “[...] continuamente, estender seus poderes buscando 

novos territórios, setores e domínios que ainda não tenham sido incorporados à circulação” 

(MISOCZKY; BÖHM, 2012, p. 561), a economia verde trata-se na verdade de mais uma 

armadilha capitalista visando a exploração da natureza. 

Para finalizar essa contextualização da Educação Ambiental no âmbito mundial 

destaca-se alguns pontos fundamentais, denominados de Cimeira do Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, ocorrida em 12 de outubro de 2015 resultando na Agenda 2030. Esse 
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documento culminou em 17 objetivos e 169 metas a serem alcançados num prazo de 15 anos 

(2015-2030), o próprio documento afirma que os objetivos e metas estabelecidas são 

extremamente ambiciosas e transformadoras, isso fica evidente quando na introdução da 

Agenda consta a seguinte afirmação: 

 

Nós decidimos, até 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os 

lugares; combater as desigualdades dentro e entre os países; construir 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e 

promover a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas; 

e assegurar a proteção duradoura do planeta e de seus recursos naturais. 

Resolvemos também criar condições para um crescimento sustentável, 

inclusivo e economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e 

trabalho decente para todos, tendo em conta os diferentes níveis de 3 

desenvolvimento e capacidades nacionais (ONU, 2015, p. 3-4). 

 

 

Constatando que na realidade o mundo enfrenta uma crise civilizatória em que a 

influência do capital aliena o ser humano, amarrando-o em uma teia de artimanhas e ilusões, 

fazendo-o acreditar e a desejar tudo aquilo que é ofertado e produzido pelo mercado, acabar 

com a pobreza e a fome em um período de 15 anos, transcende a ambição e passa a ser uma 

utopia, conforme entende Leff (2010). 

Do mesmo modo, a análise de Tozoni-Reis (2004, 45-46) explicita bem esta questão: 

 

[...] o sistema político e cultural que vivemos na modernidade é um sistema 

autoritário, que impõe formas alienadas de organização de vida. O 

capitalismo colocou no centro da vida social necessidades econômicas que 

só ele pode satisfazer e, ao possibilitar a satisfação dessas necessidades a 

uma parcela da população, cria, com a ajuda de seus instrumentos 

ideológicos, a promessa de satisfação para todos. 

 

 

Seguindo essa lógica compreende-se que as perspectivas da sociedade moderna não 

englobam a sustentabilidade, pois, ela está organizada de uma maneira que a relação homem-

natureza se dá de maneira separada, o resultado é a exploração do homem pelo próprio 

homem e consequentemente da exploração da natureza. 

Por isso, Oliveira (2012, p. 24) ressalta que “É preciso entender que não bastam leis, 

nem documentos ou princípios aprovados em conferências, já que estas, muitas vezes 

legitimam o caráter neoliberal”, ter conhecimento sobre as propostas trazidas durante esse 

caminho da temática Ambiental se faz necessário no sentido de compreender as contradições 

existentes em cada discurso. Partindo desse pressuposto, Porto-Gonçalves (2015, p. 17) 

afirma: 
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Fica evidente que, portanto, que o movimento ecológico está inserido numa 

sociedade contraditória e, por isso, são diversas propostas acerca da 

apropriação da dos recursos naturais. Saber distinguir dentre esses diferentes 

usos – o que implica estar atento a quem os propõe – é uma das nossas 

tarefas políticas, pois se todos falam em defesa do meio ambiente por que as 

práticas vigentes são tão contraditórias e, pior, devastadoras? 

 

 

As conferências permitem compreender como ocorreu o processo de políticas públicas 

voltadas à questão ambiental, consequentemente as leis, decretos, relatórios, agendas e outros 

documentos oriundos desses encontros são fundamentais para ampliar a percepção em relação 

a importância da Educação Ambiental no contexto social mundial, influenciando inclusive o 

surgimento e avanços nas políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil, mas, que elas 

em si foram e ainda são insuficientes no desencadeamento legítimo de uma sociedade 

realmente sustentável. 

Em análise desse breve histórico, fica evidente os avanços ocorridos em relação a 

temática ambiental, porém, apesar dessa notória evolução, nota-se que as perspectivas 

neoliberalistas sempre influenciaram os caminhos a serem seguidos em torno da temática.  

 

2.3 Políticas Públicas da Educação Ambiental no Brasil 

 

A Educação Ambiental no Brasil seguiu a linha do tempo das conferências ambientais 

internacionais. Deste modo, devido à grande expansão do assunto a nível internacional 

durante a década de 1970, várias instituições públicas e privadas pressionaram o governo 

brasileiro, objetivando investimentos na criação de departamentos que visassem a abordagem 

da temática no país. 

Resultante disso, várias instituições foram criadas para administrar a temática no país, 

entretanto, o principal interesse vinculado a adoção de estratégias relacionadas ao meio 

ambiente foi resultado de uma ambição financeira e não propriamente pela preocupação com 

as questões ambientais, pois, com apoio do BM e Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID)  várias ações foram desencadeadas  visando a demarcação de terras indígenas, 

posseiros e relatórios sobre os impactos ambientais, porém, tais recursos foram desviados dos 

caminhos propostos (PORTO-GONÇALVES, 2010). 

O primeiro órgão brasileiro direcionado especificamente para políticas públicas de 

Educação Ambiental foi a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) criada pelo 
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Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 19738. Essa Secretaria incorporava no Artigo 4, nove 

competências que visavam principalmente ações de acompanhamento, assessoramento e 

promoção de medidas emergenciais relativas a preservação do meio ambiente. Porquanto, o 

documento não fazia menções a natureza dos problemas e nem ao modelo de 

desenvolvimento existente e também não oferecia condições para que as competências 

estabelecidas fossem realmente garantidas, pois, só contava com cinco funcionários 

(CZAPSKI, 1998). 

Em relação a década de 1970, Porto-Gonçalves (2010) destaca que foi um período 

acarretado de discursos e práticas ecológicas contraditórias no Brasil. Enquanto o discurso 

apontava uma preocupação com a proteção ambiental, na prática havia um grande 

crescimento na indústria bélica no país, pautando-se na justificativa de que o desenvolvimento 

econômico era fundamental para geração de emprego. 

No Brasil a primeira lei que trata especificamente de questões ambientais foi a Lei n. 

6.938, de 31 de agosto de 1981 dispondo uma Política Nacional do Meio Ambiente. O Artigo 

2, inciso X da referida lei institui “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente” (BRASIL, 1981, p. 2). Apesar do surgimento dessa lei o ensino continuou 

baseando-se em concepções fundamentadas em questões puramente de cunho ecológico, não 

compreendendo a relação homem-natureza em sua totalidade. 

Em 1988, é promulgada a Constituição Federativa do Brasil que abre caminhos para 

instituição de um Estado com políticas mais democráticas. Em relação a Educação Ambiental, 

fica disposto no Capítulo VI, Artigo 225 da Constituição que “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, p. 149). Para garantir o que 

foi estabelecido no Artigo 225 o Poder Público deveria prover meios para que a Educação 

Ambiental fosse promovida em todos os níveis de ensino e para uma conscientização pública 

que visasse a preservação do meio ambiente, tornando-se então uma obrigação pública 

nacional (BRASIL, 1988). 

No ano de 1989 o governo brasileiro criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nesse mesmo ano muitas leis foram revisadas e 

                                                           
8 Mesmo período em que se implantou a Colonização dirigida na Amazônia, que consequentemente, destruí boa 

parte da natureza e dizimou grande parte das populações tradicionais. 
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outras criadas nos âmbitos estaduais e municipais buscando relacionar a temática no contexto 

de cada realidade (CZAPSKI, 1998). 

Com os avanços da Educação Ambiental no Brasil durante a década de 1980 foi 

favorável para que a ONU escolhesse o país para sediar a ECO 92. Como já ressaltado 

anteriormente, esse evento foi muito importante para a implantação de várias ações 

direcionadas ao meio ambiente no Brasil e no mundo. 

Após a ECO 92 vários programas foram criados no país dentre eles destacam-se: o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) criado no mesmo ano da Conferência e o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) em 1994 resultado de uma parceria entre o 

Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Meio Ambiente (MMA). O objetivo do 

PRONEA baseava-se numa proposta de capacitação de professores, desenvolvimento de 

ações educativas e desenvolvimento de instrumentos e metodologias da Educação Ambiental, 

levando em consideração a educação formal e não formal (DIAS, 2000).    

A década de 1990 também pode ser destacada pelos grandes avanços relacionados ao 

tema no país. Em 1996 a Lei nº 9.394 institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) que apesar de não citar espec ificamente a Educação Ambiental, fomenta 

caminhos para a ampliação do assunto nos sistemas de ensino e corroborando para criação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que em 1997 traz uma abordagem do tema Meio 

Ambiente de maneira transversal, devendo desta maneira ser inserido no currículo do Ensino 

Fundamental. 

Deste modo, compreende-se que a Educação Ambiental deve estar integrada em todas 

as disciplinas, transcendendo um uma abordagem simplista puramente de ações sobre lixo, 

desmatamento, poluição, extinção de animais e outras visões puramente naturalista. Deste 

modo, a proposta é ampliar o trabalho educativo englobando conteúdos que tratam do meio 

físico e social: 

 

Esse tema deverá ser trabalhado de forma que permita uma visão ampla 

sobre o Meio Ambiente, cuja dinâmica e características envolvem não só os 

elementos naturais, físicos e biológicos, mas também os elementos 

construídos e todos os aspectos sociais da relação dos seres humanos com e 

nesse Meio Ambiente (BRASIL, 1997, p. 234). 

 

 

Para atender a estas finalidades, torna-se necessário um investimento na capacitação 

permanente de professores e de outros investimentos relacionados a melhoria da qualidade do 

ensino como condições de trabalho e aquisição de materiais de apoio, pois, sem garantir tais 
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medidas o objetivo almejado resulta-se somente em intenções inalcançáveis (BRASIL, 1997; 

DIAS, 2000). 

Uma pesquisa de âmbito nacional realizada no ano de 1997 com o objetivo de 

“conhecer as percepções, os sentimentos e as atitudes de brasileiros em relação ao meio 

ambiente” (CZAPSKI, 1998, p. 17)” constatou que apesar dos avanços da Educação 

Ambiental no Brasil o assunto ainda era desconhecido pela população brasileira. O relatório 

do documento revelava a seguinte situação: 

 

Os brasileiros têm muito a aprender sobre os grandes problemas ambientais 

que ameaçam o Planeta Terra. Se quase metade da população (46%) já ouviu 

falar do efeito-estufa, ou aquecimento global do planeta, e 39% têm 

conhecimento da Rio-92, há outros temas quase desconhecidos: só 28% dos 

entrevistados ouviram falar do perigo da desertificação. E a ameaça de perda 

de biodiversidade, ou diversidade da vida, é conhecida por apenas 21% dos 

brasileiros (CZAPSKI,1998, p. 19). 

 

 

Essa realidade revela a necessidade da ampliação da temática em nível nacional, 

regional e local. Neste aspecto, após dois anos da realização desta pesquisa foi criada a Lei nº 

9.795 de 27 de abril de 1999 regulamentada pelo Decreto Nº 4.281 no ano de 2002, essa lei 

instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) trazendo uma definição para o 

termo, sua valorização e permanência na educação formal e não-formal de maneira 

interdisciplinar, compreendendo que a Educação Ambiental é um direito de todos (BRASIL 

1988; 1999). 

Para o desenvolvimento de ações definidas a partir de diretrizes instituídas pelo PNEA 

o MMA criou o Departamento de Educação Ambiental (DEA) que tinha como finalidade a 

formulação de políticas públicas relacionadas a Educação Ambiental. Esse departamento 

ficou subordinado à Secretaria Executiva do MMA até a criação da Secretaria de Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC) em 2007, constituída pelo DEA e Departamento 

de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental (DCRS). 

Entre os programas, projetos e ações desenvolvidos por esses departamentos 

destacam-se os Telecentros - Programa Nacional de Apoio a Inclusão Digital nas 

Comunidades, Salas Verdes, Coletivos Educadores, Educomunicação, Estratégia Nacional de 

Educação Ambiental em Unidades de Conservação (ENCEA),Circuito Tela Verde, Edital de 

Curtas de Animação, Formação de educomunicadores socioambientais e fortalecimento de 

redes atuantes no Distrito federal e no entorno “Cerrado em Pauta”, Publicações, Site DEA e 

Blogs, Conferências Nacionais e Internacionais Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, Projetos 

de Cooperação Técnica (agências internacionais), entre outros (BRASIL, 2011). 
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Em 2012, a Lei nº 12.608 modificou a redação do Artigo 26, §7 da LDB com a 

seguinte alteração “Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios 

da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 

obrigatórios” (BRASIL, 2016c, p. 13). Contudo, no ano de 2016, a Medida Provisória nº 746 

altera essa mesma redação para a seguinte redação “A Base Nacional Comum Curricular 

disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que trata o 

caput” (BRASIL, 2016b, p. 1).  

Deste modo, em análise da Base Nacional Comum Curricular (2016a) é possível 

perceber que a Educação Ambiental e outros temas considerados transversais devem ser 

inseridos em habilidades dos componentes curriculares escolares, devendo estes assuntos 

serem tratados de maneira contextualizada de acordo com as possibilidades e especificidades 

de cada sistema de ensino e Escolas. Entende-se que houve um retrocesso no que diz respeito 

a inserção da Educação Ambiental na educação formal, pois, não propõe ações que garantam 

a efetividade do assunto na rede de ensino. 

Assim, em 2017, houve uma nova alteração do § 7 do artigo 26 da LDB, por meio da 

Lei 13.415: “A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, 

projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput” (BRASIL, 2017, 

p. 20). Considera-se tal mudança é um retrocesso educacional, pois, a especificação da 

Educação Ambiental antes contemplada passa a ser atribuída de forma descontínua e sem 

obrigatoriedades propriamente definidas, isso pode contribuir para que a mesma seja 

desenvolvida de modo superficial em relação aos outros conteúdos do currículo. 

Partindo dessa perspectiva, entende-se que a Educação Ambiental percorreu um longo 

caminho no contexto das políticas públicas nacionais e por ser um instrumento de gestão está 

situada no campo de disputas sociais, capaz de intervir no processo de construção da 

sociedade, seja para perpetuar a hegemonia dominante ou para transformá-la (GUIMARÃES, 

2013). 

As políticas nacionais servem de base para a implementação de políticas públicas 

estaduais e municipais, por isso, torna-se fundamental compreender esse processo de 

caminhos e descaminhos da Educação Ambiental nacional. 

 

2.4 Políticas ambientais do Estado de Rondônia 

 

Para uma compreensão da Educação Ambiental em Rondônia torna-se necessário se 

esboçar no processo histórico do Estado, demonstrando as transformações sociais, culturais, 



38 

políticas, econômicas e ambientais ocorridas durante o processo de ocupação e 

desenvolvimento do mesmo. Deste modo, essa subseção busca delinear o processo em que se 

deu a ocupação de Rondônia evidenciando as contradições existentes nas políticas destinadas 

para esse fim, demonstrando que a Educação Ambiental é em vários momentos submetida ao 

esquecimento em virtude do desenvolvimento avassalador do setor econômico. 

É possível afirmar que, o desenvolvimento da Amazônia e consequentemente de 

Rondônia está correlacionado à implantação de “[...] grandes empreendimentos de mineração, 

hidrelétricas, estradas e colonização” (OTT, 2002, p. 64). O interesse desenvolvimentista 

torna-se quase que obrigatório o sucateamento da Amazônia, por isso, em busca de mais 

espaço para expandir o insaciável progresso, o sistema capitalista destrói gradativamente as 

tradições locais e a natureza nativa.  

Sobre o processo de ocupação de ocupação de terras em Rondônia, Maciel (2004, p. 

16) comenta que os impactos ambientais são inegáveis e, consequentemente, irreversíveis. Em 

contrapartida, não se pode negar que “as populações campesinas, expropriadas por diversos 

processos no Sul do país, alcançam, em trinta anos, equidade social e viabilidade econômica, 

portanto bem-estar social, como não se vê em outro Estado da Amazônia”. O autor apresenta 

dados que comprovam tal realidade e isso é indiscutível, porém, não se pode esquecer que 

esse bem-estar aos sulistas, aconteceu mediante a dizimação dos povos indígenas Ariquême.9 

De acordo com Ott (2002), Maciel (2004) e Almeida (2009) até 1970 a economia do 

Estado rondoniense era dominada pelo extrativismo vegetal e mineral. Foi a partir desta 

década que o fluxo de ocupação em Rondônia se deu com mais intensidade, isso aconteceu 

mediante ao incentivo do próprio Governo Federal. 

Ainda durante a ditadura militar do Governo de Emílio Garrastazu Médici (1969-

1974) a visão que se empregava da Amazônia era de uma terra vazia, evidenciando assim, o 

slogan “Amazônia: terra sem homens para homens sem-terra”. Nesse período, o Governo 

Federal estimulou a criação de políticas públicas de colonização na região, incentivando 

migrantes de toda parte do país a destinarem-se à região amazônica em busca de novas 

oportunidades e, acreditando na possibilidade de conquistarem riquezas através das terras 

adquiridas: 

Levados pelo sonho do “Eldorado” de Rondônia, muitas deixaram para trás 

o que possuíam, alguns apenas os familiares para conseguir um pedaço de 

terra, enfrentando toda e qualquer dificuldade e, o trabalho diuturno e 

incansável “derrubar matas, queimar, abrir estradas, preparar a terra, semear 

e colher” e, transportando o seu produto por quilômetros de estradas, cheias 

                                                           
9 O grupo indígena Arikêmes, está enquadrado etnicamente como pertencente ao tronco linguístico Tupi 

(CAVALCANTE, p. 26, 2015). 
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de lama, buracos, na maioria das vezes intrafegáveis, levando o fruto do seu 

trabalho até os compradores (CIM, 2003, p. 9). 

 

 

Todavia, diversos migrantes viram seu sonho afundando na lama ou na infertilidade do 

solo rondoniense. Com isso, muitos deixaram de ser proprietário para trabalhar para os 

latifundiários, isto é, do sonho à realidade uma grande separação de interesses e poderes.  

A ocupação do Estado de Rondônia ocorreu principalmente na década de1960 

mediante os denominados “Projetos de Colonização” que ocasionaram grandes impactos 

ambientais e sociais ao Estado. Deste modo, pode-se considerar que não só o Estado de 

Rondônia, mas a região amazônica serviu como palco para implantação de políticas 

desenvolvimentistas que desvalorizam as realidades e necessidades locais, contribuindo assim 

para a geração de conflitos entre moradores nativos e posseiros. Em nome da modernização e 

do desenvolvimento de Rondônia, muitos povos indígenas foram aniquilados, muitos animais 

mortos e florestas devastadas, restando apenas os nomes de suas etnias que serviram para 

nomear cidades, ruas, que geralmente a população nem sabe a sua origem de tal nomeação.  

Nesse período, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) era o 

órgão responsável em distribuir as terras aos migrantes que chegavam através do Projeto 

Integrado de Colonização (PIC) e também o Projeto de Assentamento Dirigido (PAD), ambos 

projetos tinham como exigência aos posseiros “a derrubada da metade das florestas existentes 

nos lotes adquiridos” (OTT, 2002). Tal ação era um requisito básico para que os migrantes 

garantissem o direito sobre a terra, para tanto, uma diferença que pode ser citada entre o PIC e 

o PAD é que, este último o beneficiário deveria ter ao menos algum conhecimento básico para 

lidar com a terra e algum tipo de recurso financeiro. 

Em 1981 o governo criou o Programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste do 

Brasil (POLONOROESTE)10 com financiamento de 73% pelo Banco Mundial com os 

seguintes objetivos definidos no artigo 4: 

 

I- Concorrer para a maior integração nacional; 

II- Promover a adequada ocupação demográfica da região-programa, 

absorvendo populações economicamente marginalizadas de outras regiões e 

proporcionando emprego; 

III - Lograr o aumento significativo na produção da região e na renda de sua 

população; 

IV favorecer a redução das disparidades de desenvolvimento, a níveis Inter e 

intra-regionais; e 

                                                           
10 No ano de 1981, Rondônia foi elevado à categoria de Estado, pois, até então o mesmo era denominado como 

Território Federal de Rondônia. Nesse contexto, as atividades do POLONOROESTE, enquanto projeto do 

Governo Federal contou com investimentos do Banco Mundial. 
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V - Assegurar o crescimento da produção em harmonia com as preocupações 

de preservação do sistema ecológico e de proteção às comunidades indígenas 

(BRASIL, 1981, p. 1). 

 

 

Atentando-se principalmente ao inciso V, nota-se um esboço de preocupação com o 

meio ambiente e também, com as comunidades indígenas, mas, até que ponto isso seria uma 

verdade? Ora, foi evidente as contradições existentes nas situações expostas, porquanto, as 

ações anteriores são indubitavelmente predatórias ao meio ambiente e principalmente às 

comunidades indígenas, uma vez que estão interligadas com a exploração e depredação dos 

recursos naturais, pois “[...] as transformações impostas expressavam um modelo sem 

sustentabilidade ambiental e social” (BARTHOLO JUNIOR; BURSZTYN, 1999, p. 40). 

O POLONOROESTE pode ser considerado como fator determinante para explosão 

populacional ocorrida na década de 1980, entre as consequências desse programa pode-se 

destacar: os autos índices de desmatamento, invasões de terras indígenas, conflitos agrários, 

crescimento desordenado das áreas urbanas entre outros que segundo Maciel (2004, p. 93): 

 

Ora, são esses dois fatores, a ampliação e a pavimentação do sistema 

rodoviário e a ocupação espontânea da terra que, associados, implodem o 

próprio POLONOROESTE, na medida em que tal forma de ocupação não se 

dá sem previsíveis estragos ao ecossistema, o que o colocava na contramão 

dos movimentos ecológicos, de crescente intervenção política em todo o 

mundo. 

 

 

Convém destacar que, diante de várias críticas relacionadas ao desenvolvimento do 

POLONOROESTE, o mesmo foi responsável pela criação de algumas áreas indígenas 

protegidas, por exemplo, a demarcação das Terras dos Uru-Eu-Wau-Wau11, ocupando 

aproximadamente 38,22% da área do Estado, porém, isso não foi suficiente para conter os 

conflitos pela terra e o crescimento do desmatamento, uma vez que, em meados de 1980 a 

Região Amazônica já tinha pelo menos 10% das suas florestas desmatadas (PRATES; 

BACHA, 2011). 

Em 1987 é criada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Rondônia (SEMARO). 

O então Governador do Estado de Rondônia, Jerônimo de Garcia Santana, pauta-se na 

justificativa de que o Brasil depois do período da Ditadura Militar (1964-1985) passava por 

uma desestruturação social que, consequentemente contribuiu para o aumento do êxodo nas 

regiões sul e sudeste do país, com isso, houve um fluxo intenso de migrantes para o Estado de 

                                                           
11 O termo Uru-Eu-Wau-Wau é uma alusão dos Pacaás-Novos, que significa “aqueles que tocam taboca”. Na 

verdade trata-se de alusão onomatopeica aos sons produzidos por esses instrumentos. Habitam a reserva os Oro-

Win, os Jupaú, Amondawa  e outros povos indígenas isolados (BRITO, p. 271, 2000). 



41 

Rondônia que recebeu grande parte dessa população, embora, o mesmo não foi preparado 

economicamente, politicamente e nem ambientalmente para receber esses colonos. O Estado 

não tinha “[...] a estruturação básica necessária para abrigar o crescimento populacional que 

atingiu taxas muito superiores ao nacional” (RONDÔNIA, 1987, p. 1). 

Mediante a esses pressupostos a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

decreta a criação da SEMARO com a finalidade de: 

 

[...] executar, coordenar, fiscalizar e avaliar a implementação da Política 

Ambiental do Estado de acordo com o Plano Estadual do Meio Ambiente, 

bem como compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a 

preservação e conservação dos recursos naturais e ambientais e do equilíbrio 

ecológico, promovendo também a preservação e exploração dos recursos 

naturais renováveis (RONDÔNIA, 1987, p. 7). 

 

 

A criação desta Secretaria não foi suficiente para sanar os problemas oriundos do 

POLONOROESTE, uma vez que em 1992 foi criado o Plano Agropecuário e Florestal de 

Rondônia (PLANAFLORO) que buscava apagar ou pelo menos amenizar as consequências 

causadas pelo programa anterior. 

Pode-se dizer que o PLANAFLORO foi um “projeto corretivo” como aponta Ott 

(2002, p. 76), pois, “[...] efeitos colaterais inesperados, resultados desastrosos ou 

consequências calamitosas de uma intervenção transmutam-se em justificativas para o início 

de um novo projeto corretivo, perpetuando o ciclo”. Convém destacar que, os dois projetos 

tiveram como agência financiadora o Banco Mundial, e que não conseguiram implementar 

uma política ambiental que garantisse os pressupostos preservacionistas, principalmente nas 

áreas consideradas de preservação ambiental (BARBA, 2011). 

É importante ressaltar que durante esse período de 1970 a 1990 a questão ambiental é 

totalmente abordada em vários espaços sociais de âmbito nacional e internacional que 

demonstrava a necessidade em se compreender a importância da preservação dos recursos 

naturais para garantir a qualidade de vida da população. Em contrapartida, neste mesmo 

período a região amazônica sofre com os projetos de desenvolvimento, demonstrando a 

contradição existente nos discursos do Governo Federal. 

Assim como no Brasil, os avanços e tentativas relacionadas com a Educação 

Ambiental no Estado de Rondônia foram gradativas principalmente a partir da década de 

1980, em que foram criadas instituições, leis, decretos, entre outros documentos destacando a 

sua importância para a sociedade.  
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Em 1989, é criada a Constituição Estadual do Estado de Rondônia estabelecendo no 

Artigo 219, inciso VII, que o Poder Público deveria através de mecanismos próprios e em 

parceria com a comunidade: 

 

Promover a educação ambiental com implantação em toda a rede estadual, a 

começar pela pré-escola e ensino fundamental, alcançando todos os níveis, 

de forma interdisciplinar, e proporcionar à comunidade informações das 

questões ambientais orientadas por um atendimento cultural lógico das 

relações entre a natureza e a sociedade (RONDÔNIA, 1989, p. 44-45). 

 

 

Entretanto, as políticas instituídas até esse período não conseguiram efetivar ações em 

Rondônia que garantissem diminuir os índices de desmatamento no Estado, pois, após dez 

anos da instituição da lei as taxas de desmatamento só aumentaram (BRASIL, 2008). 

No ano de 2008 o Governo Federal através do Plano Amazônia Sustentável (PAS) 

criado cinco anos antes estabelece diretrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia 

brasileira, sendo treze diretrizes estratégicas destinadas para a educação dessa região. O 

documento institui ações que consideram os variados níveis e modalidades da educação 

básica, dentre às quais três são direcionadas especificamente a Educação Ambiental, visando: 

 

[...] h. fortalecer iniciativas de educação ambiental, de caráter formal e 

informal, realizadas junto a populações urbanas e rurais; 

i. adotar critérios de construção de políticas de ensino e pesquisa que 

valorizem as especificidades regionais da Amazônia; 

j. integrar o sistema de ensino às cadeias produtivas pautadas no uso 

sustentável da biodiversidade, nas áreas de formação em que isso couber, de 

forma articulada às políticas de ciência, tecnologia e inovação (BRASIL, 

2008, p. 74). 

 

 

Nesse mesmo período, o Estado de Rondônia tinha 38% da sua cobertura vegetal 

alterada, confirmando que ações de desmatamento eram continuas. Deste modo, em 2009, o 

Governo do Estado de Rondônia com o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental (SEDAM) e MMA elaborou o Plano de Prevenção, Controle e Alternativas 

Sustentáveis ao Desmatamento (PCASD). O Plano pode ser considerado no mínimo ousado, 

pois, propunha que num prazo de seis anos as taxas de desmatamento no estado entre 2010 a 

2015 seria reduzido a 0% de zero (RONDÔNIA, 2009). 

Levando em consideração o processo em que se deu a ocupação de Rondônia é 

possível afirmar que a realidade disposta de desmatamento zero torna-se quase utópico, uma 

vez que reverter a existência de um desenvolvimento predatório que visou em todos os 

momentos o detrimento da natureza em virtude do progresso econômico. 
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A grande questão desse documento é responsabilizar os pequenos produtores rurais, 

assentados, migrantes e sem-terra, pecuaristas denominados como “lavoureiros e madeireiros” 

como principais agentes provedores de desmatamento na região, inclusive a Liga dos 

Campesinos Pobres (LCP) são citados no documento, assim como a agricultura familiar. Os 

grandes latifundiários, as grandes usinas de energia, as empresas de minério não são 

mencionadas no documento. No entanto, Souza (2009, p. 18) apresenta dados que contestam o 

documento afirmando que: 

 

Na área ocupada pelo campesinato a agricultura se desenvolve partir dos 

valores e da cultura camponesa, em relação equilibrada com a natureza. A 

floresta é derrubada em quantidade suficiente para manutenção da produção 

familiar de subsistência. Em cinco anos, 1.700 famílias derrubaram cerca de 

cinco mil hectares de floresta para produzirem alimentos, enquanto os 

latifundiários da região derrubam cerca de dez mil hectares ao ano, para 

ostentar uma cabeça de boi a cada 50 hectares. 

 

 

Observa-se uma contradição existente em Rondônia (2009), pois, fica evidente que a 

agricultura camponesa é realmente menos agressiva a natureza em comparação com a gestão 

do Agronegócio, pois “não é o camponês o grande vilão da natureza da área como acusam os 

ambientalistas comprometidos com o capital internacional ou o Estado protetor do latifúndio” 

(SOUZA, 2009, p. 19). No entanto, culpalizar os agricultores pelos problemas ambientais da 

nossa região, é uma maneira de escamotear as reais causas e consequências das políticas de 

desenvolvimento difundidas pelo Governo. Federal. 

Convém ressaltar que estratégias adotadas para o PCASD em relação ao cumprimento 

da meta estabelecida foi desenvolvida por meio de quatro Programas Estruturantes, sendo 

eles: Programa de Ordenamento Territorial e Regularização Fundiária, Programa Estruturante 

de Alternativas Sustentáveis para a Produção Agropecuária e o Manejo Florestal, Programa 

Estruturante de Monitoramento e Controle Ambiental e Programa Estruturante de Capacitação 

para a Gestão Ambiental (RONDÔNIA, 2015). Não é possível afirmar se todas as estratégias 

foram cumpridas, mas é evidente que o desmatamento no Estado ainda é uma realidade 

atual12. 

A Figura 1 apresenta um levantamento do desmatamento em Rondônia de 1997 a 2012 

em que é possível perceber grandes áreas desmatadas: 

 

 

                                                           
12 Em Rondônia, o desmatamento ainda tem atingido toda a área do Estado, inclusive em Terras de Conservação. 
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Figura 1 – Mapa do Desmatamento em Rondônia 

 

Fonte: RONDÔNIA, (2015, p. 43). 

 

De acordo com a Figura 1 é possível perceber a intensidade da devastação até 1997, e 

que de 2000 a 2006 houve momentos de diminuição de áreas desmatadas, voltando a crescer 

no período de 2003 a 2007. De 2008 em diante as taxas só tiveram queda chegando a 2013 

com apenas 932 km² de áreas desmatadas, apenas no sentido de que no ano 2000 essa taxa 

chegava a 84.891 km² (RONDÔNIA, 2015). 

Em 2013 é disponibilizado para as instituições de ensino pública de Rondônia o 

Referencial Curricular de Rondônia (RCRO). Para as etapas do Ensino Fundamental, a seção 

intitulada como “Temas transversais/sociais e conteúdos obrigatórios” o primeiro assunto a 

ser abordado é a Educação Ambiental. O Referencial justifica inserção da temática no 

currículo escolar devido a necessidade de relacionar o cotidiano da vida escolares do aluno 

com as questões ambientais, uma vez que “A fragilidade dos ambientes naturais coloca em 

jogo a sobrevivência humana” (RONDÔNIA, 2013, p. 17). Entretanto, a falta de 

especificidade em relação a metodologia e maneiras de inserção da temática faz com que 

algumas concepções conservacionistas fragmentem às práticas relacionadas ao tema na 

Escola. 
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Fica explicito no RCRO (2013) que a equipe escolar precisa fazer uma definição de 

objetivos pedagógicos para a Educação Ambiental no âmbito educacional, definindo entre 

uma visão conservacionista ou emancipadora voltada para o meio ambiente. A primeira 

caracteriza-se por “[...] aquela cujos ensinamentos conduzem ao uso racional dos recursos 

naturais e à manutenção de um nível ótimo de produtividade dos ecossistemas naturais”, 

enquanto que a segunda pode ser definida como aquela educação que “implica em uma 

profunda mudança de valores” (RONDÔNIA, 2013, p. 17). Dessa forma, a Escola deve 

inserir a Educação Ambiental no seu PPP levando em consideração os níveis e modalidade de 

ensino, sendo assim: 

 

Educação Infantil e início do Ensino Fundamental: enfatizar a sensibilização 

com a percepção, a interação, o cuidado e o respeito das crianças para com a 

natureza e cultura, destacando a diversidade dessa relação; 

Anos finais do Ensino Fundamental: desenvolver o raciocínio crítico, 

prospectivo e interpretativo das questões socioambientais, bem como, a 

cidadania ambiental; 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos: aprofundar o pensamento 

crítico, contextualizado e político e a cidadania ambiental, frente às 

desigualdades sociais que expõem grupos sociais economicamente 

vulneráveis em condições de risco ambiental; 

Educação do Campo, Educação Indígena e Educação Quilombola: nestas 

modalidades de ensino é importante a revitalização da história e da cultura 

de cada comunidade, comparando-as com a cultura contemporânea e seus 

atuais impactos socioambientais, especialmente os causados por modelos 

produtivos (RONDÔNIA, 2013, p. 18-19). 

 

 

A este respeito, identifica-se que cada modalidade tem um objetivo a ser atingido, e 

que o tema deve ser ministrado de maneira interdisciplinar, não cabendo essa 

responsabilidade somente aos professores de Ciências, Biologia e Geografia. É possível 

perceber que o assunto está inserida explicitamente no currículo de Língua Portuguesa, 

Língua Materna (População Indígenas), Arte e Educação Física, Ciências da Natureza, 

História e Geografia, assim, excluem-se as disciplinas de Matemática e Línguas Estrangeiras 

(Inglês/Espanhol). 

No ano de 2015, o Governo lança o “Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável 

de Rondônia” (PDESRO) que buscou orientar ações governamentais para implementação de 

um desenvolvimento denominado como inclusivo e sustentável. O documento é pautado com 

base em três premissas: a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social. 

Apesar da notória difusão de materiais que abordam a temática ambiental, fica 

evidente que estes resumem a ações de caráter conservador e pragmático, pois, estas estão 

interligadas ao interesse econômico e não ambiental. 
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A difusão de energias sustentáveis como a solar e a eólica, por exemplo, são sempre 

deixadas para depois, as justificativas geralmente se pautam no auto custo da produção das 

mesmas, ou seja, esses mecanismos não são rentáveis ao Estado. Nesse caso, questiona-se 

“por que investir em algo realmente sustentável se retirando da natureza a burguesia consegue 

garantir o crescimento do seu poder econômico? ”. 

As construções de Usinas Hidrelétricas não comprometem somente as matas, rios, 

animais, mas principalmente a população que reside perto das localidades onde se constrói 

tais estruturas. Os ribeirinhos são expropriados de suas terras e geralmente indenizados 

“financeiramente”, todavia, não se faz a análise dos efeitos negativos que tal ação causa na 

vida dessas pessoas (GARZON, 2007). 

Esses conflitos de interesses têm desencadeado grandes discussões nos mais variados 

âmbitos da sociedade. Enfim, ser contra a instalação de grandes hidrelétricas não significa 

estar contra a energia. O que se deseja é a “abertura de um debate livre e democrático sobre as 

diversas alternativas energéticas para o país” (PORTO-GONÇALVES, 2010, p. 17). 

No entanto, o que tem acontecido é a disposição de leis, decretos e outros documentos 

formalizados para uma preservação do meio ambiente de forma generalizada, não levando em 

consideração as peculiaridades de cada realidade. Tudo é decidido de forma hierarquizada 

sem a participação dos principais afetados na implantação de um ou outro projeto. O Governo 

em busca de conseguir a realização de um projeto grandioso utiliza os meios de comunicação 

de massa e slogans atrativos que mascaram a realidade e consequências dessas obras. 

Neste sentido, percebe-se que realmente a implantação de grandes projetos, 

principalmente sem ou com planejamento um planejamento que visa somente o 

fortalecimento da alta sociedade, o que não possibilita que toda a população seja beneficiada. 

Na verdade, esses projetos grandiosos podem trazer consequências devastadoras para a 

sociedade, principalmente para aquelas que não têm acesso ao poder socioeconômico. 

É preciso ressaltar mais uma vez que, Rondônia tem sido alvo dos grandes 

empreendimentos de desenvolvimento do Estado, seja no incentivo a expansão agropecuária, 

piscicultura, extrativismo vegetal, animal e mineral, agricultura de grãos como soja, indústria, 

Usinas Hidrelétricas, entre outros incentivos. Porém, isso tem ocasionado grandes prejuízos 

ao meio ambiente local (GARZON, 2007). 

Como exemplificação, nota-se que o crescimento do plantio de soja vem dominando 

as terras do Estado rondoniense quase de maneira imperceptível aos olhos do leigo. Os rios 

vão sendo desviados para a construção de represas que servirão de cativeiros para criação de 

peixes ou em outros casos são utilizados para construção de pequenas ou grandes 
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hidrelétricas, essa realidade pode ser evidenciada em vários municípios do Estado inclusive na 

cidade de Ariquemes, assim, compreende-se que o mesmo Governo que cria documentos e 

leis pautados na preservação ou na sustentabilidade ambiental, cria também mecanismos de 

financiamento para que se explore cada vez mais os recursos naturais, tal situação exemplifica 

nem a contradição entre capital e natureza. 

Com base nas literaturas estudadas, entende-se que o capitalismo vai estreitando o 

caminho para a sociedade, chegando a um ponto em que não se percebe os paradigmas 

ideológicos impregnados no meio social. Assim, em busca do desenvolvimento econômico os 

proprietários do capital se apropria de tudo para transformar em mais riqueza inclusive e 

principalmente dos recursos naturais. Dentro dessa visão, Leroy e Pacheco (2006, p. 51-52) 

garantem que: 

Atualmente, acabaram-se as ilusões. Até mesmo porções do território outrora 

desprezados são cobiçados: o cerrado, pela agricultura de grãos; a 

Amazônia, pela pecuária e pela soja; o litoral, pelo turismo; seus 

manguezais, pela carcinicultura; terras em decadência, pelo eucalipto; rios, 

pela irrigação intensiva e pelas hidroelétricas. 

 

 

Tal realidade já é percebida em Rondônia, porquanto, em nome do desenvolvimento 

econômico, pequenos agricultores, seringueiros e outros povos vão sendo expropriados locais 

que lhes pertencem por direito para possibilitar expansão da agricultura, pecuária ou para 

construção de hidrelétricas, estes ainda têm que carregar a culpa pela degradação ocorrida na 

região. 

Em uma breve síntese a respeito das políticas públicas que envolvem a Educação 

Ambiental, podemos afirmar que todas elas afirmam uma grande preocupação em frear a 

degradação ambiental, desde que esta, não prejudique o desenvolvimento econômico local. 

Então, para conciliar uma coisa com a outra surge a falácia do desenvolvimento sustentável, 

representando e legitimando os interesses do mercado financeiro, no qual as políticas públicas 

são criadas e implementadas com baixa participação e representatividade social. 
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

 Nesta seção faremos uma síntese de três momentos históricos que perpassou a 

educação até o período ao qual denominamos de capitalista, para assim, demonstrarmos que a 

relação homem-natureza se estabelece por meio da organização social e que sua fragmentação 

está condicionada aos modos de produção desta sociedade. 

Fundamentando-se na compreensão de que a Educação Ambiental é um assunto 

complexo e que seu desenvolvimento na Escola está interligado com a visão que o educador 

tem sobre o assunto, esta seção apresenta algumas concepções em relação a temática. 

Asseverando que, apenas três concepções de Educação Ambiental fundamentam as práticas 

pedagógicas desenvolvidas na educação, sendo elas a Educação Ambiental Conservadora, 

Pragmática e Crítica. 

Por último, discorremos sobre a necessidade e uma prática docente comprometida com 

o desenvolvimento de uma educação crítica, compreendendo desta forma a 

interdisciplinaridade como um caminho possível para a concretização de uma educação para 

emancipação. 

 

3.1 O contexto histórico da Educação e sua relação com a Educação Ambiental 

 

Ao estudar a História da Educação é possível perceber que suas transformações 

ocorreram em virtude de interesses vigentes de cada contexto social da época. Partindo de 

uma concepção crítica entendemos que a sociedade atual caracterizada como capitalista é 

resultado desse processo histórico ocorrido no meio social, consequentemente, acarretado de 

contradições e lutas de classes. 

Para entender esse modelo de sociedade ao qual estamos inseridos faz-se necessário 

que se compreenda primeiramente como seu deu esse processo histórico produzido pela 

humanidade, pautando-se na concepção de que o homem é um ser histórico e que, portanto, é 

um ser em constante transformação e que transforma tudo que está a sua volta (SAVIANI, 

1999). 

 Deste modo, trazemos aqui três modelos de sociedade que demonstram claramente os 

processos de transformação social que antecede o período capitalista, sendo denominada 

como: sociedade primitiva, escravista e feudal respectivamente. 

A sociedade primitiva caracteriza-se especificamente pela apropriação coletiva dos 

meios de produção, não existindo hierarquias entre os sujeitos, a educação acontecia pelas 
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relações entre os sujeitos sem o estabelecimento de regras ou valores, assim eles se educavam 

e sucessivamente educavam as próximas gerações (SAVIANI, 2007). 

Essa sociedade é denominada por Marx e Engels (1998) como comunidade tribal onde 

não existia Estado, classes, escrita, comércio ou escolas. Concordando com os autores acima, 

Ponce (2005, p. 19) afirma que nessas comunidades “[...] o ensino era para a vida e por meio 

da vida”, em que o processo de educar estava diretamente relacionado ao ato de produção da 

existência da comunidade, não existindo uma instituição que exercesse essa função, por isso, 

aprendia-se a fazer fazendo. 

Na sociedade escravista surge a sociedade privada, e consequentemente, em busca de 

aumentar o domínio produtivo inicia-se a exploração do homem pelo próprio homem, 

produzindo produtos excedentes, ocasionando a acumulação de riquezas, e principalmente 

mais tempo ócio ao proprietário, uma vez que, os escravos é que se dedicavam ao trabalho 

(SAVIANI, 2007). 

Diferentemente da sociedade comunal exposta anteriormente, o sistema escravista 

pressupõe uma divisão de classes e, consequentemente uma educação diferenciada para 

homens livres e para os escravos. A esse respeito Saviani (2007, p. 156) destaca, “[...] após a 

ruptura do modo de produção comunal, nós vamos ter o surgimento da Escola”, entretanto, 

vale ressaltar que a instituição de uma educação diferenciada era destinada somente para os 

filhos dos senhores de escravos, os filhos de escravos ainda continuavam seu processo de 

educação durante suas ações no trabalho que eram obrigados a executar. 

O incessante desenvolvimento da sociedade privada fez surgir novas necessidades, 

promovendo caminhos para uma nova reorganização social como meio de superar os 

problemas que perpetuaram através de grandes conflitos, violência entre as sociedades do 

período denominado como Império Romano. Confirmando essa realidade, Marx e Engels 

(1998, p. 16) destacam que: 

 

Os últimos séculos do Império Romano em declínio e as conquistas dos 

bárbaros destruíram uma grande massa de forças produtivas: a agricultura 

definha, a indústria entra em decadência por falta de mercados, o comércio 

arrasta-se penosamente ou é totalmente interrompido pela violência, e a 

população, tanto a rural como a urbana, diminui. Tal situação e o 

consequente modo de organização da conquista desenvolveram a 

propriedade feudal. 
 

 

No modo de produção feudal, a Igreja tinha um alto poder ideológico sobre a 

sociedade. A organização social baseava-se numa concepção religiosa, atribuindo o domínio 
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de tudo pela Igreja, dando ao Papa a maior hierarquia existente. A influência religiosa nesse 

período transcendia o espiritual tornando-se política, contribuindo para a conversão dos 

chefes dos reinos bárbaros ao cristianismo, seguindo essa organização as escolas da época 

tornaram-se reprodutoras dos interesses da igreja. O período feudal durou aproximadamente 

mil anos e seu processo de declínio está diretamente ligado ao confronto entre os interesses 

políticos dos reis e o Papa, mas o marco inicial para a transição entre sociedade feudal à 

capitalista foi a contradição entre os burgueses e os nobres senhores (CAMBI, 1999). 

O período renascentista como o início do capitalismo, momento marcado pelo 

surgimento de um pensamento filosófico que nega aquilo que o modo de produção feudal 

pregava. Em virtude disso, os burgueses faziam parcerias com os reis em busca de derrubar o 

poder da Igreja Católica, instituindo assim, a Reforma Protestante que tem como 

protagonistas Lutero e Calvino. Posteriormente, a Igreja Católica em busca recuperar seu 

poder desencadeia uma luta definida como Contrarreforma (PONCE, 2005). 

 Partindo do enunciado acima, pode-se identificar que a burguesia foi o fator 

determinante para o movimento do Renascimento, tendo em vista a difusão de novas ideias, 

ou melhor, difusão das ideias humanistas pautadas na compreensão de que a pobreza estava 

intrinsecamente ligada com a incapacidade ou falta de vontade de sair daquela condição, 

acentuando a busca por soluções singulares e individuais em que o trabalho era o único 

caminho para se conquistar as ascensões dos prazeres da vida. Tais ideias foram se 

fortalecendo a cada dia, ano e século, contribuindo para o fortalecimento e domínio da classe 

burguesa. 

Esses processos históricos da humanidade, são primordiais para perceber que direta ou 

indiretamente essas mudanças influenciaram a educação de cada época. Em síntese, nota-se 

que a sociedade perpassou do modo de produção coletiva (sociedade primitiva), para a divisão 

de classes com senhores e seus escravos (sistema escravista), mais adiante com senhores 

feudais e seus servos (sistema feudal) e por fim, burgueses e proletariados (sistema 

capitalista). Este último tem sua característica principal inversa ao feudalismo em que trocava 

somente o excedente ao consumo, agora o consumo depende basicamente da troca, por isso, 

pode ser denominado como sociedade de mercado (SAVIANI, 2007). 

Em relação à educação nos períodos supracitados fica evidente que em todos os 

momentos ela sempre esteve interligada aos objetivos predominantes de uma classe sobre a 

outra. Não se pode negar que muitos avanços relacionados à educação aconteceram desde a 

divisão de classes no mundo. 
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A Escola enquanto estabelecimento de ensino da educação formal foi aos poucos 

ganhando novas formas, consequentemente novas responsabilidades, destinada somente aos 

filhos dos grandes possuidores de riqueza, hoje é garantida por lei para todas as pessoas 

independentemente da sua situação em que se encontra. Em relação a essa educação ofertada 

a todos, Mészáros (2005, p. 36) explica: 

 

A educação institucionalizada, especialmente, nos últimos cento e cinquenta 

anos, serviu – no seu todo – ao propósito de não só fornecer os 

conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em expansão 

do sistema capitalista, mas também o de gerar e transmitir um quadro de 

valores que legitima os interesses dominantes, como se não pudesse haver 

nenhum tipo de alternativa à gestão da sociedade. 

 

 

 Entende-se que a educação pública especificamente, uma vez que é disponibilizada 

para todos, ainda contempla conteúdos impostos por uma hierarquia que objetiva a 

concentração de riquezas na mão de poucos, submetendo a classe trabalhadora a uma 

alienação do pensamento. Para Mészáros (2006, p. 76) “A atividade produtiva é, portanto, a 

fonte da consciência, e a ‘consciência alienada’ e reflexo da atividade alienada ou da 

alienação da atividade, isto é, da auto alienação do trabalho”. A este respeito, o ensino 

ofertado pela Escola é simplesmente suficiente para a manutenção e reprodução do sistema 

vigente, não oferecendo condições para que o indivíduo questione criticamente as relações 

sociais estabelecidas. 

Entretanto, sabe-se que “uma das funções principais da educação formal na nossa 

sociedade é produzir tanta conformidade ou consenso quanto for capaz, a partir de dentro e 

por meio dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente sancionados” 

(MÉSZÁROS, 2005, p. 45). Partindo desta premissa, pode-se constatar que em uma 

sociedade capitalista, a Escola pode ser utilizada para fortalecer a homogeneização do 

pensamento, contribuindo então para a existência de uma educação pública precária, reduzida, 

excludente e provedora de valores burgueses. 

A esse respeito, Saviani (1999, p. 33-34) considera que “[...] a escola constitui o 

instrumento mais acabado de reprodução das relações de reprodução de tipo capitalista”, uma 

vez que, reproduz os interesses da burguesia fundamentando-se no aumento da concentração 

de riquezas nas mãos de poucos mediante a exploração do trabalho humano. Estas 

reproduções na educação tornam-se cada vez mais evidente no século XXI, pois, o mundo 

atual é altamente dependente dos recursos tecnológicos, tanto para os meios de produção 

como também para utilidades domésticas, saúde ou até mesmo para lazer. 
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A educação no sentido de ser uma prática democratizadora precisa acompanhar os 

avanços oferecidos pela modernidade contemporânea, proporcionando ao indivíduo uma 

compreensão crítica sobre todas as informações que são despejadas diariamente no meio 

social pelos meios de comunicação de massa, uma vez que, “Educação pressupõe liberdade de 

pensamento, direito à dúvida sistemática, que é um dos motores do conhecimento” (LEROY; 

PACHECO, 2006, p. 38). 

Evidencia-se, assim, que o processo de modernidade no âmbito educacional vem 

acontecendo de forma muito lenta, se é que pode se considerar que ela acontece, o que se tem 

ofertado na maioria das vezes às pessoas é uma educação fragmentada, contendo o mínimo de 

conteúdo, suficiente apenas para a manutenção da ordem burguesa. 

Partindo desta perspectiva, o principal desafio da educação contemporânea é superar o 

seu caráter fragmentado e garantir a oferta de um ensino que proporcione o desenvolvimento 

integral do aluno que, contemple as relações de cunho social, político, ético, social e cultural, 

características básicas de uma educação emancipadora. Entende-se que para a educação ser 

emancipatória é fundamental que ela esteja interligada ao processo de compreensão histórico-

cultural da sociedade pelo sujeito em que a Escolas estão inseridas:  

 

A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que 

possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio 

acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica devem se 

organizar a partir dessa questão. Se chamarmos isso de currículo, poderemos 

então afirmar que é a partir do saber sistematizado que se estrutura o 

currículo da escola elementar. Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é 

uma cultura letrada. Daí que a primeira exigência para o acesso a esse tipo 

de saber é aprender a ler e escrever (SAVIANI, 2015, p. 288). 
 

 

 Tendo em vista que vivemos em uma sociedade letrada, a leitura e a escrita são 

requisitos mínimos para que o sujeito tenha condições de continuar seu processo de busca 

pelo conhecimento, tornando-se crítico e possivelmente questionando o modelo de sociedade 

imposto pelo sistema capitalista onde se impera uma soberania elitista. 

 Dentro desta perspectiva parece que a educação emancipadora pode ser utópica, por 

aludir um ensino que contribua para superação do capitalismo. Contudo, Leroy e Pacheco 

(2006, p. 68) destacam que “Não há projeto sem utopia, não há caminho e sentido sem sonho. 

Não há educação sem imaginação”.  

Partindo de uma perspectiva crítica, a transição da utopia para realidade está na 

proposta Gramsciana de Escola Unitária, em que o princípio educativo baseia-se no trabalho 

humanizado e consequentemente na sua desalienação (TOZONI-REIS, 2004). 
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A partir dessa compreensão, observa-se que não há possibilidade de uma educação 

crítica se não desmascararmos a contrariedade existente no meio social, essa condição se faz 

necessária para formação de um sujeito crítico e ativo, contribuindo num movimento de 

transformação social, ou seja, uma articulação entre a teoria e a prática (SAVIANI, 2005). 

Deste modo, entende-se que a crise da modernidade está condicionada a relação 

homem-natureza, em que o desenvolvimento social e econômico em escala mundial 

relaciona-se diretamente com a crise ambiental, sendo um processo histórico no qual o ser 

humano em busca de mais acumulação explora cada vez mais os recursos naturais, 

transformando a natureza em mercadoria 

É partindo desse pressuposto que a Educação Ambiental não pode ser desvinculada do 

processo educativo da sociedade de um modo geral, conforme afirma Layrargues (2004, p. 

66): 

 

[...] educação ambiental é uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza na 

própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas 

tendências pedagógicas e do ambientalismo, que têm no “ambiente” e na 

“natureza” categorias centrais e identitárias. Neste posicionamento, a 

adjetivação “ambiental” se justifica tão somente à medida que serve para 

destacar dimensões “esquecidas” historicamente pelo fazer educativo, no que 

se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para revelar ou denunciar 

as dicotomias da modernidade capitalista e do paradigma analítico-linear, 

não-dialético, que separa: atividade econômica, ou outra, da totalidade 

social; sociedade e natureza; mente e corpo; matéria e espírito, razão e 

emoção etc. 

 

 

 Desta maneira, concordamos com a definição proposta por Layargues em que a 

Educação Ambiental é indissociável da história da humanidade, pois a “crise ambiental tem 

relação direta e profunda com o desenvolvimento social e econômico” (TOZONI-REIS, 2004, 

p. 20).  

Por conseguinte, a Educação Ambiental deve ser compreendida por meio das relações 

sociais, pois, só assim será possível o resgate do sentido histórico que resultou a essa crise 

ambiental na modernidade, conforme aponta autora. 

 A relação intrínseca entre homem-natureza está caracterizada em Brasil (1998, p. 347) 

que afirma “Os homens modificam e interferem nas coisas naturais, transformando-os em 

produtos do trabalho. O trabalho, ao mesmo tempo que organiza e transforma a natureza, 

organiza e transforma o próprio homem e sua sociedade”.  

Partindo dessa perspectiva, o documento apresenta uma relação entre homem e o 

trabalho. Contudo, no capitalismo a relação sociedade-natureza se apresenta de maneira 
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alienada, desintegrada e predatória, por isso, Tozoni-Reis (2004, p. 40) afirma que “a crise 

ambiental, em suas raízes históricas, coloca, além da exploração da natureza pelos seres 

humanos, também e principalmente, a exploração dos homens pelos homens”, portanto, o 

trabalho é a base dessa relação uma vez que fundamenta-se na atividade vital consciente do 

homem. 

 A fragmentação da Educação Ambiental enquanto um processo educativo contribui 

para uma compreensão ampla com as questões sociais está interligada ao interesse de manter 

camuflado as reais causas da crise ambiental, este por sua vez, são de ordem política, social, 

cultural e econômica. Neste sentido, Loureiro (2003, p. 48) afirma: 

 

A falta de percepção da Educação Ambiental como processo educativo, 

reflexo de um movimento histórico, produziu a sua prática 

descontextualizada, voltada para a solução de problemas de ordem biológica 

do ambiente, incapaz de discutir questões político-sociais e princípios 

teóricos básicos da Educação. 

 

 

Essa compreensão puramente naturalizada ou ecológica precisa ser superada, de modo 

que a Educação Ambiental seja valorizada por seus aspectos diversos, isto, não significa que 

não perceba seu vínculo com o “natural”, mas, que apreenda as questões ambientais por uma 

perspectiva natural, social e cultural, ou seja, que possibilite um conhecimento socioambiental 

(CARVALHO, 2012). 

Entende-se que a educação ambiental é muito ampla não podendo ser compreendida 

unicamente como uma ferramenta resolutiva de problemas e que corresponda somente para a 

gestão do meio ambiente, por isso, torna-se necessário uma visão complexa de meio ambiente 

identificando por meio de uma prática educativa abrangente transitando nos múltiplos saberes. 

 

3.2 Tendências da Educação Ambiental 

 

Não se pode negar que o surgimento da Educação Ambiental está ancorada em um 

período marcado por uma visão naturalista que despreza a interação existente entre natureza e 

o contexto cultural humano. Apesar disso, ainda é possível identificar avanços no que 

concerne o assunto no âmbito educativo e a instauração de diversas concepções pedagógicas 

em torno do assunto. 

Levando em consideração que a prática docente é permeada por ações que atendem 

aos objetivos de determinada concepção de Educação Ambiental. 
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 Sauvé (2005a) propõe que é preciso compreender o objeto principal da Educação 

Ambiental na relação homem-natureza cuja relação ocorre por meio de diversos modos de 

apreender o meio ambiente propondo seus respectivos objetivos e que estará inteiramente 

ligada as correntes apresentadas em Sauvé (2005b): 

a) meio ambiente – natureza: trata-se um trabalho desenvolvido basicamente para 

apreciação, respeito e preservação; 

b) meio ambiente – recurso: apreensão de que os recursos naturais são fundamentais 

para a manutenção da vida, para tanto, torna-se imprescindível um trabalho solidário, 

individual e coletivo para gestão e repartição dos recursos existentes, assim, conservação e 

consumo responsável são palavras-chave nesse contexto; 

c) meio ambiente – problema: estabelecimento de relações entre problemas ambientais 

e sociais, tornando imprescindível conhecer os problemas existentes e suas causas para assim 

realizar um trabalho de prevenção e resolução de tais problemas; 

d) meio ambiente – sistema: desenvolvimento de uma compreensão sistêmica entre 

meio ambiente e ecossistema, em que o entendimento da amplitude do assunto e os vínculos 

existentes entre o processo de transformação histórica da sociedade se dê a partir de uma 

perspectiva política, econômica e ambiental. 

e) meio ambiente – lugar em que se vive: trata-se da exploração e redescoberta do 

próprio lugar em que se encontra como Escola, casa, município, entre outros, podendo assim, 

contribuir para projeções de projetos de melhorias e preservação local; 

f) meio ambiente – biosfera: considera-se as particularidades socioambientais de 

âmbito global, demonstrando a interdependência das realidades socioambientais no mundo, 

isto é, desenvolver habilidades de consciência planetária; 

g) meio ambiente – projeto comunitário: apreensão de que o meio ambiente é 

complexo e também um objeto compartilhado entre todos, por isso, torna-se imprescindível 

um trabalho colaborativo para o alcance de mudanças almejadas pelo coletivo há uma 

valorização dos diversos saberes. 

Nesta perspectiva, Sauvé (2005b) caracteriza a Educação Ambiental em (15) quinze 

correntes13, que corresponde a uma ou mais apreensão a respeito de meio ambiente. O Quadro 

1 expõe as proposições da autora. 

 

 

                                                           
13A denominação do termo “corrente” utilizado por Sauvé (2005) está no sentido de que estas definem as 

práticas concebidas em Educação Ambiental em determinado discurso. 
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Quadro 1 – Correntes em Educação Ambiental I 

 

Correntes Concepções de Meio 

Ambiente 

Objetivos da Educação Ambiental 

Naturalista Natureza Reconstruir uma ligação com a natureza. 

Conservadora Recurso Adotar comportamentos de conservação ou 

habilidades relativas à conservação. 

Resolutiva Problema Desenvolver habilidades de resolução de problemas: 

do diagnóstico a ação. 

Sistêmica Sistema Desenvolver o pensamento sistêmico: análise e 

síntese para uma visão global. 

Compreender as realidades ambientais, tendo em 

vista decisões apropriadas. 

Científica Objeto de estudo Adquirir conhecimentos em ciências ambientais. 

Desenvolver habilidades relativas à experiência 

científica. 

Humanista Meio de vida Conhecer seu meio de vida e conhecer-se melhor 

em relação a ele. 

Desenvolver um sentimento de pertença. 

Moral/ética Objetos de valores Dar prova do ecocivismo. 

Desenvolver um sistema ético. 

Holística Total 

Todo 

O ser 

Desenvolver as múltiplas dimensões do seu ser 

em interação com o conjunto de dimensões do 

meio ambiente. 

Desenvolver um conhecimento “orgânico” do 

mundo e um atuar participativo em e com o meio 

ambiente. 

Biorregionalista Lugar que pertença. 

Projeto comunitário. 

Desenvolver competências em 

ecodesenvolvimento comunitário, local ou 

regional. 

Práxica Cadinho de 

ação/reflexão 

Aprender em, para e pela ação. 

Desenvolver competências de reflexão. 

Crítica Objeto de 

transformação. 

Lugar de emancipação 

Desconstruir as realidades socioambientais 

visando transformar o que causa problema. 

Feminista Objeto de solicitude Integrar os valores feminista à relação com o 

meio ambiente. 
Etnográfica Território 

Lugar de identidade 

Natureza/cultura 

Reconhecer a estreita ligação entre natureza e cultura. 

Aclarar sua própria, cosmologia. 

Valorizar a dimensão cultural de sua relação com o 

meio ambiente. 

Ecoeducação Pólo de interação para a 

formação pessoal. 

Cadinho de identidade. 

Experimentar o meio ambiente para experimentar-se 

e forma-se em e pelo meio ambiente. 

Construir uma melhor relação com o mundo. 

Projeto de 

desenvolvimento 

sustentável 

Recursos para o 

desenvolvimento 

econômico. 

Recursos 

compartilhados. 

Promover um desenvolvimento econômico respeitoso 

dos aspectos sociais e do meio ambiente. 

Contribuir para esse desenvolvimento. 

Fonte: Adaptação de Sauvé (2005b, p. 41-43). 
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A abrangência dessas dimensões e de outras existentes é fundamental para que ocorra 

um entendimento a respeito da Educação ambiental em um processo interdisciplinar. Nesse 

caso, sete são de tradições antigas sendo predominantemente utilizadas entre as décadas de 

1970 e 1980, classificadas como: naturalista, conservadora/recursista, resolutiva, sistêmica, 

científica, humanista e moral/ética. As mais recentes são: holística, biorregionalista, práxica, 

crítica, feminista, etnográfica da ecoeducação e da sustentabilidade. 

Sauvé (2005b) define que estas correntes são baseadas nos trabalhos realizados no 

contexto cultural norte-americano e europeu, no entanto, reconhece que há um extenso 

trabalho por educadores da América Latina e de outros lugares que não foram integrados 

nessa relação, por isso, considera-se que este trabalho é inacabado. Cada corrente tem suas 

próprias características que as distinguem uma das outras, todavia, apresentam de certa 

maneira convergências entre si. 

De acordo com interpretações resultantes da observações e análise de estudos das 

iniciativas realizadas em torno das questões ambientais no Brasil ao final da década 1990, 

Sorrentino (2006) classifica os fazeres educacionais em quatro correntes da Educação 

Ambiental, denominadas por ele como: conservadora, educação ao ar livre, gestão ambiental e 

economia ecológica, conforme apresenta o Quadro 2: 

 

Quadro 2 –Correntes em Educação Ambiental II 

 

Correntes Principais adeptos Ações Relacionadas 

 

Conservadora 

 

Países desenvolvidos. 

Impulso na divulgação dos impactos sobre a 

natureza, causados pelos atuais modelos de 

desenvolvimento; 

Criação de unidades de conservação. 

Educação ao 

ar livre 

Naturalistas, escoteiros e 

participantes de grupos de 

espeleologia dos países no Norte. 

Caminhadas; Montanhismo; 

Acampamentos e outras modalidades de 

esporte e lazer junto à natureza. 

 

 

 

Gestão 

Ambiental 

 

 

 

 

América Latina 

Impulso nos embates contra a poluição e 

todas as mazelas de um sistema predador do 

ambiente e do ser humano; Movimentos em 

busca de liberdades democráticas; 

Reivindicação pela participação da população 

na administração dos espaços públicos e nas 

definições do futuro que estávamos 

construindo para nós e nossos descendentes. 

Economia 

Ecológica 

Países desenvolvidos Geração e difusão de tecnologias alternativas, 

através de comunidades rurais, 

fundamentando do “ecodesenvolvimento”. 

Fonte: Adaptado de SORRENTINO (2006, p. 110-111). 
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O autor destaca que a denominação de “desenvolvimento sustentável” e “sociedade 

sustentável” são resultados da quarta corrente esboçada no Quadro 2, sendo que a primeira é 

representada por empresários, governantes e uma parcela das organizações não-

governamentais, enquanto que a segunda tem como protagonistas os opositores ao modelo de 

desenvolvimento da sociedade capitalista e afirmam que a primeira corrente trata-se de um 

discurso que na verdade mascara a manutenção do status quo imposto pelo poder dominante. 

Diante desse contexto, nota-se que a concepção de Educação Ambiental está 

atravessada por uma pluralidade de interesses, e que estes por sua vez expressam diversas 

maneira de interpretar o meio ambiente, logo, as práticas desenvolvidas no âmbito 

educacional são diretamente influenciadas por uma ou outra concepção. 

É preciso ter claro que cada projeto, modelo, atividade ou programa desenvolvido, por 

mais simples que pareça está alicerçado diretamente ou indiretamente por uma ou mais 

correntes apresentadas, abarcando na maioria das vezes o entendimento de meio ambiente 

como parte e não como totalidade, uma vez que, acontece em contextos unitários, 

confirmando as particularidades, singularidades e similaridades das correntes14 enunciadas 

por Sauvé (2005b) e Sorrentino (2006). 

Nesta pesquisa utilizamos três concepções de Educação Ambiental sendo elas: 

Educação Ambiental Conservadora, Educação Ambiental Pragmática e a Educação Ambiental 

Crítica, ressaltando que esta última legitima nossa concepção a respeito do assunto. 

A Educação Ambiental Conservadora, foi inicialmente caracterizada com enfoque 

naturalista, ou seja, principalmente por seus aspectos naturais. Suas características 

conservadoras emergem diante de vários debates sobre os problemas ambientais, sofrendo 

influência do capital econômico que impõe suas regras, tendo em vista, seus próprios 

interesses, ditando a natureza como mercadoria a serviço da expansão capitalista. Ela não 

compreende o ser humano nas suas infinitas relações com o meio ambiente, entendendo a 

natureza como algo alheio ao ser humano (MORALES, 2012). 

Nesta vertente, as habilidades e competências da Educação Ambiental excluem a 

complexidade em que se sustenta o assunto e objetiva ações de conservação ambiental, não 

                                                           
14 Essas correntes/concepções descritas pelos autores são sempre utilizadas nos referenciais de trabalhos 

acadêmicos que tratam a respeito da Educação Ambiental. Todavia, nossa abordagem parte do pressuposto de 

que existem várias nomenclaturas que visam definir a concepção de Educação Ambiental, mas que, apenas três 

são realmente significativas, a saber: Educação Ambiental Conservadora, Educação Ambiental Pragmática e 

Educação Ambiental Crítica. As demais, na verdade, tratam-se apenas de novas roupagens para versões já 

existentes em que o principal objetivo geralmente é a produção e reprodução do consenso hegemônico por meio 

da fragmentação e simplificação da realidade por meio da Educação Ambiental. 
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evidencia as contradições existentes nessa relação homem-natureza. Seguindo esse ponto de 

vista conservacionista, a Lei 9795/1999 faz a seguinte caracterização da Educação Ambiental: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 1, grifo nosso). 

 

 

Guimarães (2004, p. 26) entende que a Educação conservadora “se alicerça nessa 

visão de mundo que fragmenta a realidade, simplificando e reduzindo-a, perdendo a riqueza e 

a diversidade da relação”, atendendo aos objetivos de uma lógica mercantilista tornando-se 

então, um mecanismo de reprodução dominante sendo incapaz de contribuir para a 

transformação da realidade. 

Dentro dessa visão, o meio ambiente-natureza tem sua valorização condicionada à 

salvação da humanidade, por isso, a necessidade do gerenciamento dos recursos naturais é 

utilizado na formação de um consenso na sociedade, pautando-se no discurso do benefício de 

sobrevivência desta e das futuras gerações, isto é, a natureza está a serviço da humanidade sob 

uma ótica dualista e mecânica entre homem-natureza. 

Nesta direção, Carvalho (2012) assevera que a separação sujeito e objeto está ligada a 

uma herança cultural baseada na tradição ocidental em que, o mundo é gerido por uma 

racionalidade moderna à qual a complexidade é sacrificada em nome de um reducionismo 

científico que exclui o caráter histórico do conhecimento, consequentemente, contribuindo 

para a padronização dos modos de organização da sociedade, legitimando a hierarquia dos 

padrões de vida dos países do continente europeu. 

Em relação a essa valorização extrema dos padrões da vida ocidental pode-se afirmar 

que essa situação é uma “[...] massificação de uma cultura dominante, símbolo do 

desenvolvimento, vem acompanhada de um empobrecimento cultural” (GUIMARÃES, 2012, 

p. 51). Isso se deve a forma de organização em que se estabelece a sociedade, fazendo com 

que as pessoas sejam levadas a um processo de alienação em que praticamente nossa cultura é 

desvalorizada em virtude do “endeusamento” da cultura norte-americana. 

Deste modo, compreende-se que a dualidade do ensino segue a esses padrões 

separados/fragmentados por áreas específicas, ou seja, a diversidade perdeu seu espaço em 

virtude da universalidade considerando que essa dicotomia corroborou para que os saberes da 

Física e da Biologia se firmassem na sociedade como portadoras do conhecimento legitimo do 

real e que explicam o humano. Em contrapartida, em virtude de um padrão estabelecido pela 
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racionalidade e objetividade cientista, os conhecimentos provindos das áreas das ciências 

humanas passam a ocupar lugar secundarizado na sociedade (CARVALHO, 2012). 

De acordo com Layrargues (2002), a vertente conservacionista deixa de ser a mais 

recorrente nas práticas relacionadas a questões ambientais, fazendo emergir sua versão mais 

modernizada denominada como pragmática, pois, busca adaptar-se as novas necessidades 

econômicas, sociais e tecnológicas, ou seja, trata-se de uma adequação a lógica do capital, 

obviamente, ambas correntes se fundamentam em ações de cunho comportamentalista e 

individualistas. 

Deste modo, a Educação Ambiental Pragmática se insere no campo que Sauvé (2005a) 

e Sorrentino (2006) caracterizam como Educação Ambiental de Sustentabilidade sob a ótica 

do “desenvolvimento sustentável”, assim, pautando-se na concepção de que a sociedade 

capitalista é ambientalmente insustentável, optamos em utilizar o termo Pragmática ao 

Sustentável (LAYRARGUES, 2002; LAYRARGUES E LIMA, 2014). 

Essa tendência pode ser caracterizada como uma nova ordem de âmbito internacional 

que vem se alastrando pela sociedade como a resolução para todos os problemas ambientais. 

Seu paradigma está ancorado no desenvolvimento sustentável econômico, referindo ao 

“controle da exploração dos recursos naturais em níveis suportáveis em todo mundo, a ideia 

de desenvolvimento sustentável aí veiculada é de “crescimento econômico com controle 

ambiental” em todos os países do mundo” (TOZONI-REIS, 2004, p. 50, grifo do autor). 

Sabe-se que a partir da década de 1990 a difusão da ideia do desenvolvimento 

sustentável aconteceu de maneira crescente, principalmente nas escolas, todavia, isso tem 

acontecido acriticamente, pois, geralmente essa difusão não colabora para a ampliação da 

visão política e cientifica dos sujeitos, mas ao contrário a natureza é mais uma vez utilizada 

como forma de manutenção da estrutura social vigente. A Agenda 21, resultante da ECO 92 

deixa isso bem explicito no seu Preâmbulo 1.3 e 1.4 respectivamente, no qual afirma que: 

 

A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e tem o 

objetivo, ainda de preparar o mundo para os desafios do próximo século. 

Reflete um consenso mundial e um compromisso político no nível mais alto 

no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental. [...] O 

cumprimento dos objetivos da Agenda 21 acerca de desenvolvimento e meio 

ambiente exigirá um fluxo substancial de recursos financeiros novos e 

adicionais para os países em desenvolvimento, destinados a cobrir os custos 

incrementais necessários às ações que esses países deverão empreender para 

fazer frente aos problemas ambientais mundiais e acelerar o 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 1995, p. 11). 
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O documento enfatiza uma realidade utópica entre desenvolvimento econômico e meio 

ambiente. Para Guimarães (2013) vivemos em uma sociedade incumbida pela lógica de 

mercado, e para superá-los, precisamos criar mecanismos que constituam na criação de novos 

paradigmas sociais, propiciando a existência de um novo modelo de sociedade fundamentado 

por conceitos críticos de sustentabilidade, ou seja, não adianta dar novas roupagens para os 

velhos discursos tradicionalistas, é preciso uma mudança nos processos de produção da 

sociedade moderna que é baseado pela lógica mercantil. Para demonstrar a necessidade de um 

paradigma crítico frente a essa organização social Guimarães (2013, p. 33-34) exemplifica: 

 
[..] a indústria de reciclagem de papel pode, sem dúvida algumas ser mais 

“ecológica” que a tradicional. Se não houver a modificação do modelo, 

pode-se conceber que no dia em que o papel reciclado tiver mais valor de 

mercado, as indústrias que reutilizam esse material iriam comprar papel 

virgem para reciclar, mudando assim a tecnologia, mas não a lógica do 

modelo. 

 

 

A descoberta de tecnologias mais sustentáveis torna-se limitada por manter a estrutura 

organizacional intocada, ou seja, as questões políticas, sociais e econômicas continuam 

estagnadas a uma ordem dominante que direciona seu percurso para a produção cada vez 

maior de excedentes, em contrapartida quanto mais se produz mais se aumenta as 

disparidades sociais no mundo. O discurso do desenvolvimento sustentável camufla as 

armadilhas predatórias e hegemônicas do setor econômico e político, tratando-se de uma 

falácia que nega a crise atual como resultado de um processo histórico marcado pela 

acumulação de capital e pela exploração do homem e da natureza. A este respeito, Tozoni-

Reis (2004, p. 32-33) afirma: 

 

O caráter ideológico da ideia de desenvolvimento sustentável foi identificado 

entre aqueles que consideram sujeito-social pressuposto da problemática 

ambiental, pois, defendendo a sustentabilidade como valor universal 

“camufla as contradições da organização econômica e política da 

sociedade”, na qual o princípio básico da acumulação implica ações 

predatórias na natureza (grifo do autor). 

 

 

Entretanto, partilhamos de uma concepção que visa a instituição de uma sociedade 

sustentável, porém, levando em consideração que essa realidade ainda permanece no campo 

da utopia, pois, esta caracteriza-se como uma objeção ao discurso do desenvolvimento 

sustentável, opondo-se ao capital de tal maneira que permita a ampliação da Educação 

Ambiental para além da ecologia comum e alheia as demais questões sociopolíticas. Portanto, 
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emerge-se daí a necessidade de uma postura crítica e emancipadora no desenvolvimento da 

educação. “Nessa conjuntura, para a Teoria Crítica a Educação é mais um campo de disputa 

que cumpre um papel de desalienação ideológica das condições sociais, evidenciando que as 

coisas nem sempre foram assim, e que não têm porque continuarem assim sendo” 

(LAYRARGUES, 2006, p. 77). 

A Educação Ambiental Crítica se opõe ao tradicionalismo da educação conservadora, 

não admitindo o conhecimento como algo neutro. Deste modo, a educação de maneira geral 

sempre está a serviço de determinado objetivo da camada social, incorporando vários aspectos 

de dimensões políticas, cultural, social e econômico (MORALES, 2012). Partindo dessa 

conjetura, a Educação Ambiental crítica pode ser concebida como “aquela capaz de transitar 

entre os múltiplos saberes: científicos, populares e tradicionais, alargando nossa visão do 

meio ambiente e captando os múltiplos sentidos que os grupos sociais lhe atribuem” 

(CARVALHO, 2012, p. 125). Neste sentido, não seria possível a hierarquia dos saberes 

científicos em relação aos demais. 

É nesse contexto que a Educação Ambiental Crítica surge como possibilidade real para 

superação da dicotomia homem-natureza, favorecendo para o desenvolvimento de uma 

educação na sua totalidade e não em partes únicas e fragmentadas. A abordagem crítica das 

questões ambientais possibilita conseguir perceber que a produção do lixo é um problema 

complexo e atual, no entanto, sua complexidade não pode ser reduzida a projetos de redução, 

reutilização e reciclagem do lixo. Entende-se por exemplo que, a lata de alumínio deve ser 

relacionada ao processo de reciclagem, mas além disso, ela pode ser utilizada como tema-

gerador na busca de uma compreensão ampla sobre suas implicações na sociedade, fazendo 

questionamentos que transcendem sua disposição no lixo, de tal modo que alcancemos uma 

discussão de dimensão política identificando questões sobre valores culturais, estilo de 

produção e o consumismo na sociedade, ou seja, institui-se questionamentos sobre o modelo 

econômico vigente. Neste sentido, Leroy e Pacheco (2006, p. 69) afirmam que: 

 

A verdadeira educação ambiental deve ter como preocupação proteger não 

só as águas, o ar, as florestas, a flora e a fauna, mas também, os homens e 

as mulheres que, muitas vezes exatamente por reunirem todas as 

características que os tornam mais suscetíveis à injustiça ambiental – 

miséria, pobreza, situação de risco em todos os sentidos, principalmente 

falta de (in)formação e ignorância - tornam-se, ao mesmo tempo, vítimas e 

algozes de seu entorno. 

 

 

Por essa perspectiva compreende-se a importância dessa concepção crítica da 

Educação Ambiental, portanto, deve ser desenvolvida através de atividades intencionadas que 
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potencialize as relações humanas no seu processo de se perceber no mundo exercendo um 

papel ativo e decisivo na construção de uma sociedade sustentável, em que a diversidade seja 

valorizada e respeitada e a desigualdade seja superada. Destaca-se que a importância do 

educador para concretização desta realidade, para tanto, ele precisa estar imerso nesse campo 

da criticidade, em um processo de interdisciplinaridade cujas ações são permeadas pela união 

entre a teoria e a prática. 

 

3.3 A Prática Educativa Interdisciplinar da Educação Ambiental 

 

Não se pode negar que um projeto para abranger a amplitude da Educação Ambiental 

é um trabalho difícil, pois, requer tempo, planejamento minucioso no estabelecimento 

estratégico de intervenções que possibilite o alcance dos objetivos almejados, 

consequentemente desencadeando a necessidade do envolvimento de vários setores da 

sociedade no desenvolvimento das ações. 

 A Educação Ambiental deve permear o currículo escolar de todas as modalidades e 

etapas da Educação Básica. Sua abordagem em cada ciclo deve atender objetivos específicos 

de cada fase. 

Na Educação Infantil e também na primeira etapa do Ensino Fundamental, a Educação 

Ambiental deve ser trabalhada para sensibilização em que o aluno interaja com questões 

ambientais da natureza, respeitando e compreendendo a diversidade existente nessa relação. 

Na segunda etapa do Ensino Fundamental destaca-se o desenvolvimento do raciocínio crítico 

caracterizado como o momento em que o ensino é voltado para interpretação de ações 

relacionadas a questões socioambientais. O aprofundamento do assunto deve acontecer à 

medida em que os alunos vão evoluindo. Assim, no Ensino Médio o ensino necessita basear-

se no desenvolvimento do pensamento crítico, ampliando a compreensão da Educação 

Ambiental através de uma perspectiva política, cultural, social e econômica (MELLO; 

TRAJBER, 2007). 

Levando em consideração as especificidades da Educação Ambiental torna-se 

imprescindível o desenvolvimento de práticas permanentes que atribuam significados e 

percepções críticas aos sujeitos. Todavia, isso requer um comprometimento do educador 

durante o processo de contextualização e prática de Educação Ambiental, superando assim a 

generalização do assunto por meio de atividades simplistas através de compreensões de cunho 

ecológico que não contribuem para superação do senso comum do indivíduo. 
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Para a inserção de uma Educação Ambiental Crítica na Escola, é extremamente 

importante que os educadores sejam “[...] capazes não somente de identificar e interpretar os 

múltiplos conflitos e dimensões da sociedade, mas de fazer com que os estudantes também 

desenvolvam essa habilidade” (GUIMARÃES, 2012, p. 110). Isso consequentemente, 

possibilitará a formação de cidadãos conscientes e com aprendizagens significativas que 

poderão fluir em ações transformadoras interferindo decisivamente na sua própria realidade, 

acredita-se que esse é caminho para a superação entre a teoria e a prática na Educação 

Ambiental.   

Luzzi (2012, p. 14) faz a seguinte consideração: 

 

Enquanto na teoria focamos a construção de uma aproximação entre relações 

entre sociedade e ambiente, e seus múltiplos conflitos relacionados á cultura 

e aos valores envolvidos na cotidianidade, na prática perpetuam-se as 

oficinas de papel reciclado, aulas sobre o aquecimento global, estímulo à 

separação e reciclagem de lixo, organização de hortas orgânicas, trilhas de 

interpretação ambiental, entre outros. 

 

 

As atividades desenvolvidas nas escolas são em grande parte desconexas da realidade 

social e cultural do sujeito que a desenvolve, se reduzindo a práticas sem contextualização 

teórica, essas atividades realizadas desta forma “[...] suponha a busca de soluções alternativas 

para a convivência humana no ambiente, essa ideia “pode ser uma ideia romântica” 

(TOZONI-REIS, 2004, p. 32-33, grifo do autor). Isto é, em que Educação Ambiental é 

trabalhada somente com temas de abordagens sobre lixo, poluição, desmatamento e 

reciclagem. 

 As práticas em Educação Ambiental realizadas apenas por ações sem fundamentação 

na teoria geram na verdade um ativismo sem significados, em contrapartida o domínio da 

teoria sem a conciliação com a prática origina a imobilidade do assunto, ou seja, não há 

possibilidade de construir uma prática transformadora sem a interligação entre prática e teoria 

(GUIMARÃES, 2013). 

Neste sentido, precisamos de uma reformulação da prática educativa, desvelando a 

partir de um movimento histórico e crítico dos problemas ambientais uma aprendizagem que 

transcenda os muros da escola, oferecendo condições para que o indivíduo tenha 

possibilidades suficientes para ir em busca das suas próprias verdades, tornando-se capaz de 

contribuir para a existência de uma sociedade mais justa, solidária, democrática e realmente 

sustentável ambientalmente, conforme  afirma Mello e Tajber (2007, p. 72): 
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O prazer de ser educador ambiental reside não na certeza dos resultados, mas 

na construção permanente de novas possibilidades e reflexões que garantam 

o aprendizado, o respeito às múltiplas formas de vida e ao planeta e a 

esperança de que podemos, sim, construir um mundo melhor para todos, 

igualitário, culturalmente diverso e ecologicamente viável. 

 

 

Essa é uma prática fundamentada na formação de pessoas humanizadas, e 

consequentemente desalienadas conforme exposto anteriormente, pois, de nada adianta formar 

grandes pessoas para assumir um status de relevância na sociedade, mas que, estes estejam 

desvinculados das questões que envolvem a vida coletiva de outros no planeta “é preciso 

desejar gente que olhe para a vida e tenha desejo de viver, de abraçar, de sorrir e fazer 

diferença diante de muitos desafios impostos pela vida social” (MELLO; TAJBER, 2007, p. 

81). 

Para a concretização de uma educação ambiental de modo humanizadaora, é 

necessário uma atuação conjunta do aluno/professor em um processo de ação e reflexão em 

que ambos se envolvam integralmente na construção da Educação Ambiental. Sorrentino 

(2005, p. 289) complementa que a Educação Ambiental precisa ser pensada por meio das 

relações “físico-biológico com as sociedades e a cultura produzida pelos seus membros”. 

Por isso, as práticas de Educação Ambiental devem transcender a meros projetos 

esporádicos, que não possuem sequência ou que não seja exequível na vida do aluno. As 

atividades desenvolvidas nas escolas necessitam fazer parte da realidade do cotidiano escolar, 

levando o aluno a uma compreensão da relação da natureza com os processos históricos, 

culturais, sociais e econômicos da sociedade. 

 É partindo dessa perspectiva que pensamos na Educação Ambiental pela totalidade 

pautando-se na concepção de que a melhor maneira para uma abordagem do assunto no 

âmbito escolas ocorre mediante ao desenvolvimento de uma prática mediada pela 

interdisciplinaridade. 

A Educação Ambiental fundamentada por uma teoria crítica precisa ser realizada 

através de uma conexão entre teoria e prática. Entretanto, é preciso considerar que a 

concretização dessa relação é um dos principais desafios da educação na atual sociedade. 

Geralmente as estratégias desenvolvidas no cotidiano escolar são realizadas de maneira 

pontual e individual, sem abertura de diálogo entre os vários saberes em que se concebe o 

conhecimento (CARVALHO, 2012). Deste modo, percebe-se a interdisciplinaridade como 

um caminho possível na busca pela superação dos paradigmas da sociedade moderna em que 

a relação homem, sociedade e natureza é estabelecida por meios antagônicos. 
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Dessa forma, a interdisciplinaridade surge como um processo que integra várias 

disciplinas e campos de conhecimento em busca de superações de paradigmas da sociedade 

moderna em que as práticas educativas buscam desenvolver o conhecimento por meio da 

interação entre as disciplinas (MORALES, 2012). 

No entanto, observa-se que o conhecimento ainda é reduzido pelos saberes 

disciplinares, e a visão do conjunto torna-se no mínimo reduzida, desarticulada no ato de 

ensinar e de aprender, causando uma separação por áreas fechadas ou especializadas nesse ou 

naquele assunto, como exemplifica Carvalho (2012, p. 131): 

 

[...] o professor de Geografia não toca nos aspectos biológicos da formação 

de um relevo em estudo; o historiador não considera a influência dos fatores 

geográficos na compreensão do declínio de uma civilização; o professor de 

Biologia não recupera os processos históricos e sociais que interagem na 

formação de um ecossistema natural, e assim por diante. 

 

 

Diante desse contexto, a reformulação dos modos de organização em que ocorre o 

conhecimento na sociedade moderna torna-se atualmente o principal desafio educacional. 

Porquanto, isso não significa que os saberes específicos da cada área sejam desconsiderados, 

mas pelo contrário, os mais diversos saberes são utilizados de maneira que supere seu caráter 

dualista por área de conhecimento e pela disjunção entre teoria e prática, esclarecendo que “A 

meta não é unificar as disciplinas, mas estabelecer conexões entre elas” (CARVALHO, 2012, 

p. 121). 

 A união entre a teoria e prática pela interdisciplinaridade possibilita a ampliação e 

reformulação do conhecimento, implicando transcender os saberes no isolamento das 

disciplinas, de tal modo que, estabeleça vínculos entre elas exigindo uma nova organização e 

não o desaparecimento das mesmas. Partindo dessa premissa a interdisciplinaridade é o 

principal aporte conceitual para a superação da definição estritamente ecológica da Educação 

Ambiental (TOZONI-REIS, 2004). 

 Deste modo, é preciso ter consciência de que a dimensão da Educação Ambiental não 

possibilita sua limitação a apenas um ou outro campo do conhecimento. Por exemplo, diante 

de grandes problemas relacionados ao aquecimento global, poluição dos rios, diminuição da 

água potável entre outros recorrentes no cotidiano da sociedade, várias pesquisas são 

realizadas para compreender os riscos oriundos desses problemas ambientais. Os grupos de 

pesquisadores são os mais diversos possíveis, e num trabalho coletivo buscam encontrar 

respostas para compreender determinada situação, ao passo que, a interdisciplinaridade torna-

se imprescindível (CARVALHO, 2012). 
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No entanto, não se pode desconsiderar que a interdisciplinaridade se tornou um 

modismo na área educacional nas últimas décadas e consequentemente sendo reduzida a 

práticas pluralísticas, uma prática insignificante sem atribuições de perspectiva crítica sendo 

utilizada muitas vezes para legitimação dos interesses capitalistas. Nesse contexto, a 

interdisciplinaridade de que se trata esta pesquisa parte da compreensão de que ela em si não 

se resume a meros trabalhos realizados em parceria pura e simples entre as variadas áreas do 

saber. A esse respeito Frigotto (1995, p. 45) afirma: 

 

O convívio democrático e plural necessário em qualquer espaço humano, 

sobremaneira desejável nas instituições de pesquisa e educacionais, não 

implica na junção artificial, burocrática e falsa de pesquisadores ou docentes 

que objetivamente se situam em concepções teóricas e forçosamente 

ideológica e politicamente diversas. 

 

 

O trabalho realizado em conjunto, mas de maneira forçada, torna-se uma prática 

linear, vazia e consequentemente antidemocrática, impedindo avanços relacionados a 

ampliação do conhecimento, isto é, essa prática esvaziada de historicidade torna-se mecânica 

e fragmentada escamoteando o conflito em que a sociedade está inserida. Assim, “A produção 

do conhecimento é ela mesma parte e expressão dessa luta (FRIGOTTO, 1995, p. 36)”. Neste 

contexto, a teoria e a consciência crítica tornam-se componentes essenciais e indispensáveis 

no estabelecimento de ações que visam superar o caráter o conhecimento generalizado, 

dominante, excludente, fragmentado e alienado que legitima o interesse do capitalismo. 

A produção do conhecimento não acontece de forma neutra, pois, as relações em que 

mesmo se afirma não são, entende-se que apenas contemplar a Educação Ambiental em várias 

disciplinas não garante que a interdisciplinaridade esteja realmente acontecendo, pois, a 

prática interdisciplinar deve proporcionar o conhecimento pela totalidade e não de maneira 

isolada, ou seja, um movimento conjunto da soma das partes com o todo constituindo-se um 

outro patamar, pautado na composição histórica da realidade. 

As relações sociais do homem acontecem mediante sua intensa busca de satisfazer 

suas necessidades de natureza biológica, cultural e social, é partindo deste pressuposto que se 

compreende que o conhecimento está interligado aos interesses, concepções, verdades e 

condições de classe do sujeito (FRIGOTTO, 1995). Desta maneira, a interdisciplinaridade se 

dá por meio de uma produção histórica em que se respeitam as diferenças e não hegemoniza o 

conhecimento, não pode tratar simplesmente da junção de disciplinas justapostas sem 

atribuições de caráter ontológico. 
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A interdisciplinaridade não nega a produção social da ciência, ao contrário sua 

produção está condicionada “no caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, 

uma e diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão” de tal modo que possibilite 

avanços, valorização e produção do conhecimento científico (FRIGOTTO, 1995, p. 27). 

A interdisciplinaridade é o caminho proposto na Educação Ambiental, pois, possibilita 

a realização de um trabalho educativo de maneira que contemple conteúdos que possam 

discutir as questões referentes aos problemas ambientais, sociais e econômicos, estabelecendo 

relações que aproximem o debate entre homem, a sociedade e a natureza. 

A Educação Ambiental Crítica proporciona ao sujeito uma apreensão sobre a relação 

dinâmica entre a sociedade e a natureza, de tal modo que, deixa evidente as contradições 

provenientes dessa relação.  Neste sentido, compreende-se que a integração da teoria com as 

práticas interdisciplinares, proporciona a formação na perspectiva da totalidade, sendo assim, 

“a prática exige a reflexão teórica, é a superação da ação não pensada pela prática concreta, 

refletida a ação concreta pensada” (TOZONI-REIS, 2004, p. 90). 

A respeito dessa relação entre teoria e prática é importante destacar que ambos os 

processos são necessários para o existir do ser humano, enfatizando que enquanto a prática é 

substância do existir, o conhecimento torna-se naturalmente teoria. A produção da ciência é 

resultante do processo cognitivo de pensar e agir do homem durante suas relações sociais. 

Deste modo, não há possibilidade de desenvolver práticas interdisciplinares sem levar 

em consideração as questões relacionadas as interações sociais em que se estabelece a 

sociedade, consequentemente, torna-se imprescindível compreender que: 

 

Educação Ambiental é dimensão da educação, é atividade intencional da 

prática social, que imprime ao desenvolvimento individual um caráter social 

em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, com o 

objetivo de potencializar essa atividade humana, tornando-a mais plena de 

prática social e de ética ambiental. Essa atividade exige sistematização 

através de metodologia que organize os processos de transmissão e 

apropriação crítica de conhecimentos, atitudes e valores políticos, sociais e 

históricos. Assim, se a educação é mediadora na atividade humana, 

articulando teoria e prática, a educação ambiental é mediadora da 

apropriação, pelos sujeitos, das qualidades e capacidades necessárias à ação 

transformadora responsável diante do ambiente em que vivem. Podemos 

dizer que a gênese do processo educativo ambiental é o movimento de fazer-

se plenamente humano pela apropriação/transmissão crítica e transformadora 

da totalidade histórica e concreta da vida dos homens no ambiente 

(TOZONI-REIS, 2004, p. 147). 

 

 

A Educação Ambiental pela categoria da totalidade por meio da interdisciplinaridade 

ultrapassa as barreiras da concepção simplista de articulação formal e abstrata das disciplinas, 



69 

ao contrário, trata-se de uma reestruturação de organização e integração entre as disciplinas 

que favoreça a concretização da teoria e prática no âmbito educativo, por conseguinte, 

rompendo a rigidez dos compartimentos em que se encontram as disciplinas, assim como 

destacado pela autora. Nesse caso, evidencia a necessidade da interdisciplinaridade na 

Educação Ambiental, porém, a produção do conhecimento pelo viés da educação crítica não 

acontece sem se situar no campo do conflito. 

 Deste modo, a inserção da Educação Ambiental Crítica acontece por meio da 

interdisciplinaridade, desde que esta supere a superficialidade atual do conhecimento e que 

para tanto, posicione-se dentro do campo de luta a favor da emancipação do sujeito, de tal 

modo que, este tenha mecanismos para compreender a conjuntura política e econômica e 

assim, poder intervir nessa realidade de forma que contribua na transformação social, 

Educação Ambiental é sim ecológica, mas, é principalmente histórica, política, cultural, 

econômica e social, portanto, deve ser realidade no cotidiano educacional. 
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4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Esta seção tem por objetivo apresentar como se deu o processo de organização, 

pesquisa, escrita e análise da pesquisa. Para tanto, apresentamos o enfoque metodológico, os 

procedimentos de coleta dos dados, bem como, o local da pesquisa, os instrumentos utilizados 

bem como os sujeitos participantes processo de investigação e as categorias de análise 

estabelecidas. 

 

4.1 Enfoque Metodológico 

 

 Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva de cunho qualitativo, pois busca 

compreender e analisar as práticas de ensino relacionadas a Educação Ambiental em três 

Escolas públicas estaduais localizadas no município de Ariquemes, tornando-se desta forma, 

necessário uma série de informações sobre o objeto de estudo, a identificação de suas 

características, seus fenômenos e sua historicidade em uma abordagem qualitativa.  

 O enfoque metodológico utilizado é o materialismo histórico-dialético que busca uma 

compreensão complexa da realidade que, de acordo com Lukács (2012) trata-se de uma 

apreensão dos meios de produção de vida como indissociáveis nas relações entre o homem, a 

sociedade e o trabalho. Tais, condições também observadas nas relações de produção do 

homem para com a natureza. Para Lukács (2012), essa concepção é elaborada por Marx com 

fundamentos ontológicos de uma nova ordem relacionando o homem com sua história dentro 

de uma perspectiva social e educativa. 

 Do mesmo modo, Frigotto (2000, p. 73) considera que: 

 

[...] a dialética, para ser materialista e histórica, não pode constituir-se numa 

“doutrina” ou numa espécie de suma teológica. Para ser materialista e 

histórica tem de dar conta da totalidade, do específico, do singular e do 

particular. Isto implica dizer que as categorias totalidade, contradição, 

mediação, alienação não apriorísticas, mas construídas historicamente (grifo 

do autor). 

 

 

A pesquisa com enfoque no materialismo histórico-dialético tem como compromisso 

investigaras ideologias dominantes, demonstrando as contradições existentes nas instituições 

sociais, entre elas a Escola (FRIGOTTO, 2000). 

Do mesmo modo, Gamboa (2000, p. 103-104) entende que o materialismo histórico-

dialético na pesquisa educacional compreende a teoria e a práxis em que: 



71 

[...] o homem é tido como um ser social e histórico, embora determinado por 

contexto econômico, políticos e culturais, é o criador da realidade social e o 

transformador desses contextos. A educação é vista como uma prática nas 

formações sociais que resulta de suas determinações econômicas, sociais e 

políticas. 

 

 Esta afirmativa nos remete a análise de que a educação é um processo dialético em que 

o materialismo histórico compõe-se da matéria, consciência e práxis, enquanto categorias 

importantes para a compreensão da realidade social de modo qualitativo e que servem para a 

investigação ao trabalho educativo nas pesquisas em educação ambiental (TOZONI-REIS, 

2004). 

Por conseguinte, esta pesquisa está baseada no materialismo histórico-dialético como 

um método de investigação em Educação Ambiental crítica, caracterizada por Tozoni-Reis 

(2004) como fundamental para a coleta e a análise dos dados na relação homem-natureza. 

Para esta autora, o conhecimento ambiental aparece mediado pelo homem para com a 

natureza, em que os sujeitos são envolvidos na relação da história e da cultura.  

 

4.2 Procedimentos da coleta dos dados 

 

Para construção do referencial teórico desta pesquisa foi necessário a divisão da 

mesma em três momentos técnicos de investigação: a) Pesquisa bibliográfica, e; b) Pesquisa 

documental, e; c) Pesquisa de Campo. 

A pesquisa bibliográfica realizou-se mediante revisão de literatura. Os principais 

autores utilizados para a contextualização histórica das políticas públicas em Educação 

Ambiental foram: Brasil (1988; 1995; 1996; 1997; 2002; 2011; 2012), Czapski (1998), Lago 

(2006), ONU (1972; 1992; 1999; 2015) UNESCO (1977), Leme (2006), Porto-Gonçalves 

(2010; 2015). Os autores Maciel (2004), Ott (2002), Rondônia (1987; 1989; 2009; 2013; 

2015) e Souza (2009) foram essenciais para uma abordagem específica sobre Rondônia e 

Ariquemes. A seção “Educação Ambiental na prática educativa” a composição do 

embasamento teórico foi constituída por Frigotto (1995), Mello e Trajber (2007) Mészáros 

(2005), Saviani (1999; 2005; 2007; 2015), Sauvé (2005a; 2005b), Sorrentino (2006). Para 

análise dos dados os principais autores foram Guimarães (2004; 2012; 2013) Layrargues 

(2002; 2006; 2009), Leme (2006), Leroy e Pacheco (2006), Morales (2012), RCRO (2013), 

Ruscheinski (2002), Saviani (2007), Tozoni-Reis (2004), Guimarães (2006; 2013), Carvalho 

(2012). 
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Na pesquisa documental foram realizadas análises do PPP de três Escolas investigadas 

no município de Ariquemes, a saber, Escola Estadual de Ensino Fundamental “Albina Marció 

Sordi”, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Anísio Teixeira” e Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio “Cora Coralina”, bem como os Plano de Curso dos 

componentes curriculares que atuam os professores participantes do processo de coleta de 

dados. Utilizou-se também leis e referenciais, entre outros. Essa etapa foi fundamental para 

caracterização e compreensão específica de cada realidade investigada. Em cada etapa os 

materiais foram selecionados, fichados e direcionados para determinada fase da construção 

textual da pesquisa. 

Em relação a escolha das referidas Escolas ocorreu pelo fato de que as mesmas se 

localizam próximas a espaços de grande influência ambiental no município e por realizarem 

um trabalho diferenciado em relação a Educação Ambiental. A Escola Albina Marció Sordi 

tem como referência o Igarapé Quatro Nações, a Escola Cora Coralina fica próxima ao Lago 

“Quero-Quero” no Bairro Jardim Europa e a Escola Anísio Teixeira localiza-se no bairro 

Setor 02 ao lado da Praça Parque do Açaí, local em que havia o “Igarapé do Gaúcho”, 

aterrado para a construção da praça. 

 Levando em consideração que esta pesquisa é qualitativa, pautamos nosso processo de 

coleta de dados de acordo com cinco características apresentadas por Bogdan e Biklen (1994) 

a seguir descritas: 

a) a fonte direta dos dados é o ambiente natural, tornando o investigador o principal 

instrumento da pesquisa que durante o processo de investigação faz uso de estratégias tais 

como: gravação de áudios, vídeos, registros fotográficos, anotações, entre outros; 

b) os dados obtidos são descritivos, devendo ser analisados minuciosamente pelo 

pesquisador, garantindo a veracidade dos resultados;  

c) o objetivo principal está no processo e não no produto da pesquisa; 

d) há uma valorização pela análise de forma indutiva na pesquisa; 

e) ênfase na interpretação dos fatos em que as relações entre entrevistador e 

entrevistado ocorrem pela empatia dos sujeitos. 

Sendo assim, as características acima descritas contribuíram fundamentalmente para 

organização e realização da coleta de dados, bem como para a própria análise dos mesmos. 

O primeiro contato com a equipe gestora das Escolas aconteceu no mês de novembro 

de 2016 mediante visitas da pesquisadora, que colaborou para um diagnóstico inicial de cada 

realidade, recolhendo assinaturas de autorização da pesquisa (Apêndice A ao F). Do mesmo 

modo foi solicitado aos gestores os PPP para investigação documental. 
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 Os sujeitos escolhidos para a realização da coleta de dados um diretor, três vice-

diretores, três coordenadores pedagógicos e 12 professores15. Utilizou-se das entrevistas 

individuais semiestruturada cujo principal benefício foi trazer informações imediatas das 

informações desejadas com os sujeitos da pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  Por decisão 

dos próprios educadores a realização dessas entrevistas sempre aconteceu em algum espaço 

da Escola em que atuam. 

Para o registro de cada entrevista, inicialmente foi solicitado o preenchimento de uma 

ficha de identificação com dados que diziam respeito: formação, idade, tempo de profissão 

(Apêndice G), isso possibilitou o delineamento do perfil dos educadores (Quadro 3), bem 

como a atuação dos docentes no ano de 2017 (Quadro 4). 

 

Quadro 3 – Perfil dos sujeitos investigados 
 

 

Sujeitos 

 

Idade 

 

Formação 

 

Especialização 

Tempo de 

Atuação 

Profissional 

D1 47 Pedagogia Psicopedagogia e Gestão Escolar 29 anos 

D2 42 Pedagogia Gestão Escolar 20 anos 

D3 47 Pedagogia Psicopedagogia e Gestão Escolar 26 anos 

D4 41 Pedagogia Psicopedagogia 12 anos 

C1 48 Pedagogia Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica 20 anos 

C2 37 Pedagogia Gestão Escolar 12 anos 

C3 31 Pedagogia Gestão Integrada e Educação Inclusiva 13 anos 

P1 37 Letras Linguística e Literatura 12 anos 

P2 29 Geografia Gestão Ambiental 6 anos 

P3 28 Ciências 

Biológicas 

Não Possui 2 anos 

P4 36 Ciências 

Biológicas 

Metodologia do Ensino Superior 10 anos 

P5 37 Geografia Metodologia do Ensino Superior 7 anos 

P6 42 Letras Não respondeu 23 anos 

P7 30 Letras Linguística e Literatura 5 anos 

P8 31 História Não possui 6 anos 

P9 48 Ciências 

Biológicas 

Farmacologia e Mestrado em Educação 28 anos 

P10 36 Letras Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e 

Estrangeira 

10 anos 

P11 26 Letras Não possui 6 anos 

P12 50 Química Metodologia do Ensino Superior e Mestrado em 

Ciência da Educação 

20 anos 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

                                                           
15 A proposta era entrevistar 01 diretor, 01 vice diretor, 01 coordenador pedagógico e 05 professores da cada 

Escola, o que daria um total de 24 entrevistas, para tanto, pode-se perceber no Quadro 1 que, destes, somente 19 

conseguiram participar do processo investigativo. 
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Por questões éticas utilizamos para identificação dos educadores um código de 

identificação que se refere primeiramente a letra do cargo em que ocupa, seguido de um 

número por ordem de participação na pesquisa, ressaltando que para direção e vice direção 

atribuiu-se a mesma letra inicial. As entrevistas foram marcadas de acordo com a 

disponibilidade do entrevistado, no qual eles estabeleciam o local e horário de realização. As 

mesmas foram gravadas por meio de um gravador de áudio com uma duração de 20 a 35 

minutos. 

Em relação a atuação dos professores no ano letivo de 2017, é possível constatar no 

Quadro 4 que a maioria deles atuam em pelos menos dois componentes curriculares do 

Ensino Fundamental Regular e no Ensino Médio Regular e/ou da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

Quadro 4 – Atuação dos Docentes Participantes da Pesquisa - 2017 
 

Professor Disciplinas Modalidade de Ensino 

P1 Língua Portuguesa Ensino Fundamental e Ensino Médio da EJA 

P2 Geografia Ensino Fundamental e Ensino Médio do Regular e da EJA 

P3 Ciências e Biologia Ensino Fundamental e Ensino Médio do Regular e da EJA 

P4 Ciências e Biologia Ensino Fundamental e Ensino Médio do Regular e da EJA 

P5 Geografia, Arte e 

Sociologia 

Ensino Fundamental e Ensino Médio do Regular e da EJA 

P6 Língua Portuguesa e 

Língua Inglesa 

Ensino Fundamental 

P7 Língua Portuguesa Ensino Fundamental e Fórmula da Vitória16 

P8 História, Geografia e 

Sociologia 

Ensino Fundamental 

P9 Ciências, Biologia e 

Química 

Ensino Fundamental e Ensino Médio do Regular e da EJA 

P10 Língua Portuguesa e 

Língua Espanhola 

Ensino Fundamental e Ensino Médio do Regular e da EJA 

P11 Língua Portuguesa e 

Filosofia 

Ensino Fundamental e Ensino Médio do Regular e da EJA 

P12 Ciências e Biologia Ensino Fundamental e Ensino Médio do Regular e da EJA 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

Todos os professores apresentados têm contrato de trabalho com carga de 40 horas 

semanais. Baseado na Lei Complementar N. 867 de 12 de abril de 2016 a carga horária dos 

professores é dividida em 27 horas para o desenvolvimento das aulas diretamente com os 

alunos em sala de aula, 5 horas para planejamento das aulas a serem desenvolvidas e 8 horas 

para formação continuada ou atividades independentes (RONDÔNIA, 2016). 

                                                           
16 “Fórmula da Vitória” é um programa corretivo para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental que 

apresentam dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa, essa é uma parceria do Governo Estadual de 

Rondônia com Instituto Ayrton Senna, sendo implantada em duas escolas estaduais de Ariquemes no ano de 

2017. 
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Para tanto, a referida Lei não mensura que grande parte dos professores não ministram 

aulas para uma determinada modalidade, tão pouco não atuam somente para o componente 

curricular correspondente a sua área de formação, conforme fica evidente no Quadro 4. 

Levando em consideração que os professores possuem turmas diversas, isto significa que tais 

professores precisam fazer planejamento diversos, somando-se a isso vários professores 

atuam fora da sua área de formação o que dificulta ainda mais o seu trabalho, uma vez que, 

ele precisa estar constantemente estudando um conteúdo que não domina para conseguir dar 

aula, não sendo raro os momentos que os professores ficam constrangidos diante de 

argumentações dos alunos sobre respectivo assunto ao qual eles não dominam 

Para exemplificar a situação vamos utilizar como o exemplo o professor P10, formado 

em Letras (Língua Portuguesa e Espanhola), sua distribuição de aula é somente nesta área, 

para tanto, o professor tem exatamente turmas de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 

3º ano do Ensino Médio na disciplina de Língua Portuguesa. 

Neste contexto, o educador tem o mínimo 4 aulas semanais com o 8º ano, 4 aulas 

semanais com os 9º e 3 aulas semanais com cada turma do Ensino Médio que totalizam ao 

todo pelo menos 17 aulas só nessa disciplina em questão. Então, esse professor tem 5 horas 

para planejar 17 aulas para 5 turmas de modalidades diferentes, ou seja, as 5 horas de 

planejamento semanais tornam-se insuficientes mesmo para este professor que só atua na sua 

área de formação, isso se estamos pensando em uma aula que atenda minimamente o 

currículo. Não podemos desconsiderar que o P10 atende alunos do Ensino Médio do Regular 

e da EJA, precisando ainda conseguir planejar para as aulas de Língua Espanhola. Essa 

exemplificação consegue demonstrar a dificuldade em ser professor nos dias atuais, uma vez 

que, devemos ficar felizes pelo simples fato de conseguir atuar na área para qual se formou, 

contentar-se com o mínimo e com salas superlotadas. 

A conformidade dos professores em atuar por diversos componentes curriculares, pode 

ser justificada também pela Lei N. 867, isto é, o professor de História ministra aula de 

Geografia e Sociologia não porque gosta ou porque se sente confortável ministrando essas 

aulas, mas, sim por imposição do sistema, visto que, para receber gratificação de R$ 680,00 

por atuação docente ele precisa completar as 27 horas aulas, ou seja, se o professor atuar 26 

horas aulas ele perde o direito a referida “gratificação” (RONDÔNIA, 2016). Essa é a 

verdadeira política de dar com uma mão e tirar com a outra, lembrando que essa 

desvalorização docente vai refletir negativamente na sua atuação diária conforme vai ficar 

evidente na análise dos dados coletados.  
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Todos os momentos relacionados à coleta de dados foram fundamentais para a 

obtenção de elementos descritivos utilizados pelo sujeito, possibilitando que o investigador 

apreendesse intuitivamente informações sobre a interpretação dos sujeitos em relação aos 

aspectos do mundo (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Considerou-se aspectos característicos da realidade sócio cultural de cada entrevistado, 

como os significados, crenças, valores, atitudes e sentimentos, pois, “corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p. 22). 

Após a realização das entrevistas, todas foram digitadas na integra para 

sucessivamente iniciar o processo de edição do texto, buscando fazer a correção de “frases 

excessivamente coloquiais, interjeições, repetições, falas incompletas, vícios de linguagem, 

cacoetes, erros gramaticais, etc.” (DUARTE, 2004, p. 221). Observar o diálogo, as aspirações 

e sentimentos possíveis dos entrevistados em que o transcritor seja o próprio entrevistador. 

Queiroz (1983) comenta que a transcrição deve ser a mais fidedigna possível para que não 

ocorre a supressão, corte e recortes de trechos dos depoimentos que possivelmente seriam 

relevante na pesquisa. Depois da transcrição das entrevistas iniciou-se a análise dos dados. 

 

4.3 Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados, utilizou-se a Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por 

Moraes e Galiazzi (2007) que apresenta como vantagem a amplitude de análise dos dados em 

relação aos conteúdos e as falas dos sujeitos investigados, visto a exigência da constituição de 

três elementos denominados de descrição, interpretação e argumentação: 

 

Figura 2 – Elementos resultantes da ATD 

 

 

 

 

 

Fonte: Moraes e Galliazzi (2007, p. 97) 

 

De acordo com os autores, a ATD tem sido cada vez mais utilizada em pesquisas 

qualitativas e acredita-se que esta abordagem possibilita uma maior abrangência na 

compreensão do fenômeno pela sua totalidade, superando os elementos fragmentados 

Descrição Interpretação Argumentação 
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dispostos por uma ideologia reducionista, por isso, “considera-se que o grande desafio desse 

método é o exercício constante do movimento dialético com o todo” (MORAES, 2003, p. 

199). 

Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2007) destacam que a ATD acontece através da 

organização de argumentos elaborados em torno de três focos principais, sendo eles: 

desmontagem dos textos, estabelecimento de relações e captando o novo emergente. Com 

base nesses autores, verifica-se que esse ciclo é fundamental na compreensão e análise dos 

dados, podendo auxiliar no desenvolvimento de novos significados e entendimentos dos 

fenômenos pesquisados. 

Seguindo o método da ATD, esta pesquisa inicialmente realizou a desmontagem dos 

textos, que basicamente trata-se de um trabalho direcionado para a investigação do corpus da 

pesquisa. Nessa etapa os elementos considerados mais importantes foram sendo destacados e 

separados em unidades tendo em vista a importância dos mesmos na investigação, por isso, a 

denominação de unidades de significado para essa ação de seleção e separação dessas 

unidades. 

Para uma desconstrução precisa do corpus foi necessário um minucioso exercício de 

leituras das falas com os professores e gestores investigados, tornando possível a 

compreensão daquilo que não estava explícito nos diálogos e consequentemente ir 

construindo novos significados em consonância com as teorias e perspectivas do materialismo 

histórico-dialético. 

No segundo momento, caracterizado como estabelecimento de relações, foi necessário 

mais uma vez uma atividade de leitura minuciosa do corpus original. Baseado nas nossas 

interpretações e nas unidades significativas já dispostas, foi realizado o estabelecimento de 

unidades semelhantes subsidiando a operacionalização de categorias emergentes. De acordo 

com Moraes e Galiazzi (2007, p. 75) essa etapa “Corresponde a simplificações, reduções e 

sínteses de informações de pesquisa, concretizados por comparação e diferenciação de 

elementos unitários, resultando em formação de conjunto de elementos que possuem algo em 

comum”. 

A partir das entrevistas e das análises dos PPP e dos Planos de Curso das três Escolas 

investigadas definiram-se as categorias de análise dessa pesquisa: I) Concepção de Educação 

Ambiental; II) Formação Docente e Educação Ambiental; III) Interdisciplinaridade, e; IV) 

Teoria e prática em Educação Ambiental. 

A categoria I trata a respeito das “Concepção de Educação Ambiental”, foram 3 

vertentes analisadas que emergiram dos dados obtidos durante a realização das entrevistas 
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com os sujeitos da pesquisa. Estas vertentes foram suficientes para compreender as 

contradições existentes no campo das discussões da Educação Ambiental. 

 A categoria II intitulada de “Formação Docente” é estabelecida através da realidade de 

cada Escolas pesquisada em que fica possível verificar as implicações da formação na 

inserção ou não da temática nas práticas desenvolvidas. 

 À luz da Interdisciplinaridade, a categoria III apresenta algumas contradições 

existentes no âmbito dessa necessidade, enquanto realidade no cotidiano escolar, implicando 

uma compreensão do que realmente é interdisciplinaridade e sua contribuição para efetivação 

do conhecimento pela sua totalidade. 

Na categoria IV “Teoria e prática em Educação Ambiental” buscamos fazer um 

delineamento entre o que está nos documentos oficiais, com a realidade de cada instituição, 

contrapondo com as entrevistas dos sujeitos investigados e no aporte referencial crítico. 

Com a definição das categorias, iniciamos a terceira fase da análise que consiste em 

“captando o novo emergente”, que exigiu um exercício da escrita e reescrita para a 

constituição da estruturação do texto que resultará em um metatexto, isto é, um texto 

produzido, levando em consideração todos os aspectos da pesquisa e que, consiga expressar a 

compreensão e significados atribuídos pelo pesquisador ao fenômeno pesquisado sem perder a 

essência de sua origem nos textos originais (MORAES, 2003; MORAES e CALIAZZI, 

2007). 

 Com a construção da análise dos dados evidenciou a ampliação da compreensão da 

Educação Ambiental no contexto escolar. Neste sentido, as interpretações foram 

fundamentadas por meio de interlocuções entre os dados empíricos e as teorias referenciadas. 

As consolidações desses elementos descritos podem ser entendidas como formas de 

teorização “que implica um movimento de afastamento do material empírico, um exercício de 

abstração em que se procura expressar novas compreensões que a análise possibilitou” 

(MORAES, 2003), isso significa que o texto deve transcender a simples descrição tornando-se 

então fundamental a articulação entre os três elementos descrição, interpretação e 

argumentação. 

Estas consolidações permitiram a construção do texto dissertativo. 
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5 PRÁTICAS EDUCATIVAS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DE ARIQUEMES: ANÁLISE 

DOS DADOS 

 

 Nesta seção, é destinada para apresentação e análise dos dados coletados. Conforme 

apresentado anteriormente os instrumentos de coleta de dados foram: entrevistas, PPP das 

Escolas pesquisadas e Plano de Curso dos professores participantes. Antes da análise 

propriamente dita, apresentamos uma breve contextualização sobre o município de Ariquemes 

no que tange às questões ambientais e educacionais. Por conseguinte, fazemos uma 

caracterização das três Escolas investigadas, para então, adentrarmos nas análises e 

identificarmos as concepções dos educadores em relação a Educação Ambiental, 

consequentemente, como se dão às práticas educativas a respeito do assunto, identificando ou 

não a interdisciplinaridade, bem como desvelar as dificuldades apresentadas para a inserção 

da temática ambiental na realidade da Escola. 

   

5.1 Algumas considerações sobre o município de Ariquemes 

  

O município de Ariquemes foi criado em 11 de outubro de 1977, seu nome está 

relacionado a uma “homenagem” aos povos indígenas Arikême17. Utilizando o nome dado ao 

município pode-se afirmar que já representa a própria contradição entre o discurso e a prática, 

pois, após intensa violência e aniquilamento desses indígenas o que restou foi somente o 

nome que, por muitas vezes seu sentido nem é compreendido pelo próprio ariquemense. 

A violência aos povos indígenas não é uma realidade só de Ariquemes, pois, vários 

municípios do Estado de Rondônia como também de outros estados do Brasil, até mesmo o 

próprio país segue essa direção histórica contraditória, visto que, permitiu o desmatamento 

das florestas. Estas evidências são constatadas por Porto-Gonçalves (2010, p. 14) ao relatar 

sobre a instauração da preocupação ecológica no Brasil em meados da década de 1970: 

 

A distância entre o discurso e a prática é gritante: o próprio nome do país, 

Brasil, é o de uma madeira que não se encontra mais, a não ser em museus e 

jardins botânicos e a nossa bandeira corresponde cada vez menos ao verde de 

nossas matas ou amarelo do nosso ouro. O azul do nosso céu é cada vez 

menos nítido [...]. E o branco, bem, a cor da paz só se compreende como piada 

diante de uma realidade de conflitos entre a UDR18 e os camponeses ou da 

                                                           
17 A extinção desse e de outros povos indígenas no Estado de Rondônia é resultado de um processo de ocupação 

e desenvolvimento baseado na exterminação dos mais fracos e na prevalência dos interesses dos latifundiários, 

conforme exposto nas seções anteriores. 
18 União Democrática Ruralista (UDR) “entidade que aglutinava os latifundiários na defesa de suas propriedades 

e na formação de um fundo para eleger congressistas constituintes para defenderem seus interesses na 

Constituição (OLIVEIRA, 2001, p. 192). 
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presença dos militares no poder quando chegaram ao ponto de prender líderes 

sindicais, em nome da “segurança nacional”, porque estes faziam 

manifestações contra empresas multinacionais aqui instaladas para gerar o 

nosso desenvolvimento (grifo do autor). 

 

 

Deste modo, enquanto o discurso ecológico emergia no Brasil na década de 1970, o 

Estado de Rondônia era palco de destruições ambientais e de conflitos agrários. De acordo 

com Maciel (2004) nos períodos entre 1974 e 1978, por exemplo, pelo menos 16 seringais só 

em Ariquemes foram desapropriados em virtude do assentamento de 6.223 famílias 

recorrentes dos programas de assentamento realizado no Estado, isso obviamente gerou 

grandes mudanças no modo de produção do município e também na estrutura social e 

ambiental, isto é, o dito “desenvolvimento” estava a todo vapor na região, o que resultou no 

aceleramento do desmatamento na região do município. 

O município de Ariquemes localiza-se no leste do Estado de Rondônia, situando-se na 

região do Vale do Jamari. A esse respeito, vale destacar que o Território Vale do Jamari é 

composto por nove municípios, sendo eles: Machadinho do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Alto 

Paraíso, Ariquemes, Buritis, Monte Negro, Cacaulândia e Campo Novo de Rondônia, 

conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Mapa dos Municípios do Território Vale do Jamari 

 

 
Fonte: Rondônia (2014, p. 15). 

 

A área que corresponde ao município de Ariquemes é de 4.426,57 Km², até o ano de 

2009, 71% desta área já estava desmatada (IBGE, 2017; RONDÔNIA, 2014). No entanto, 
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algumas situações inteiramente relacionadas as questões ambientais parecem não acompanhar 

os índices de desmatamento do município, pois, em pesquisa realizada no ano de 2010 fica 

constatado que 91,4% dos domicílios não possuem esgotamento sanitário adequado, 66,2% 

destes domicílios localizam-se em vias públicas sem arborização e que pelo menos 94,9% dos 

domicílios urbanos estão em vias públicas inadequadas, ou seja, sem a presença de calçadas, 

bueiros, pavimentação ou meio fio (IBGE, 2017). 

Em relação as questões de trabalho e rendimento a situação pode ser considerada 

alarmante uma vez que, de acordo com a estimativa populacional de 2015, apenas 19,6% da 

população estavam ocupados em trabalhos formais. 

Com base na estimativa de 2010, nota-se que 31,05% era o percentual da população 

com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 do salário mínimo e de 12,84% com 

renda mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo. A incidência de pobreza no município 

em 2003 era de 23,73% e de incidência da pobreza subjetiva era de 26,44% (IBGE, 2017). 

Fica evidente a discrepância entre as campanhas do desenvolvimento para a melhoria 

da qualidade de vida da população, uma vez que, apesar de grande expansão do Agronegócio 

na região esse setor é o que menos emprega o trabalhador, na verdade ele contribui para a 

expropriação do pequeno agricultor do seu local de origem. 

Os dados do IBGE (2017) apontam que a estimativa populacional de Ariquemes em 

2016 era de 105.896 pessoas, sendo 50,4% do sexo masculino e 49,6% do sexo feminino, 

aproximadamente 84,7% da população concentra-se na zona urbana e 15,3% na zona rural. O 

nível de instrução das pessoas denominadas como ocupadas corresponde 2,8% não são 

alfabetizadas, 12,2 possuem o Ensino Fundamental incompleto, 7,6% o Fundamental 

Completo, 7,6 % Ensino Médio incompleto, 58,3% Ensino Médio, 3,6% Ensino Superior 

incompleto, 9,2% Ensino Superior completo e 1,1% possuem nível de Pós-graduação. 

Até 2010 a taxa de alfabetização da população com 10 anos ou mais era de 92,80%, 

em relação ao ensino superior sabe-se que apenas 8,13% das pessoas com 25 anos ou mais 

tinha graduação em alguma área. 

Em relação a educação o Censo Escolar constatou que neste mesmo ano foram 

realizadas 26.132 matrículas nos sistemas de ensino existentes no município, tal como pode 

ser constatado no Gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Matrículas Escolares em Ariquemes (2016) 

 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP (2016). 

 

  Essas modalidades de ensino são divididas entre as Escolas públicas e privadas 

existentes no município. São exatamente 11 Escolas que atendem alunos da creche, 26 

atendem a pré-escola, 34 são destinadas ao ensino fundamental e 8 para o ensino médio, é 

importante destacar que as Escolas não atendem somente uma modalidade de ensino, deste 

modo, uma mesma Escola pode atender várias modalidades como é o caso das Escolas 

investigadas nesta pesquisa, pois, a EEEF Albina Marció Sordi recebe alunos do 3º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental (Regular), a EEEFM Anisío Teixeira e EEEEFM Cora Coralina 

ofertam aulas do 3º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio (Regular e EJA). 

 Como nosso objetivo de pesquisa está relacionado às práticas educativas 

desenvolvidas com turmas de 6º ao 9º do Ensino Fundamental, torna-se relevante ressaltar que 

a maior parte dos alunos matrículados nessa etapa no ano de 2016 pertenciam ao sistema de 

ensino da rede estadual, assim como demonstra a Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Distribuição de Matrículas dos alunos de 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental por Dependência Administrativa - 2016 

 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

Total de 

Matrículas 

Total por Dependência Administrativa 

Rede Estadual Rede 

Municipal 

Rede Privada 

6º 1943 1033 764 146 

7º 1786 1068 579 139 

8º 1430 997 318 115 

9º 1386 1049 234 103 

Fonte: INEP, 2017. 
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 De acordo com os dados apresentados na Tabela 2 é possível evidenciar que 63% dos 

alunos matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental são pertencentes a Rede 

Estadual de Ensino, 29% são da Rede Municipal e apenas 8% pertencem a Rede Privada. 

Deste modo, entende-se que muitos desses alunos estão matriculados em uma das Escolas 

pesquisadas, e por conseguinte, fazem parte da realidade evidenciada ao longo da pesquisa. 

 Neste aspecto, apresentaremos uma análise das três Escolas investigadas. 

 

5.1.1 A Escola Estadual de Ensino Fundamental Albina Marció Sordi (EEEF-MAS) 

 

 Esta Escola foi fundada em 30 de março de 1990, localiza-se no Bairro Setor 0719 do 

município de Ariquemes, seu nome é em homenagem a uma moradora do bairro que prestou 

vários serviços sociais a comunidade. Com base no PPP (EEEF-MAS, 2016) da Escola foi 

constatado que são atendidos 565 estudantes, destes 40% são dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, 57% dos Anos Finais e 3% do Acelera Brasil20. 

Os estudantes são provenientes do bairro em que se localiza a Escola e também de 

bairros vizinhos, como apresenta-se na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Bairros que residem os Estudantes da EEEF Albina Marció Sordi 

 

Bairro Percentual de alunos (%) 

Setor 03    21% 

Setor 05 27% 

Setor 06 5% 

Setor 07 25% 

Setor Industrial 8% 

Outros 15% 

Fonte: Adaptação do PPP da EEEF-MAS (2016). 

 

 Ainda de acordo com o PPP (2017) a proposta pedagógica da Escola baseia-se na LDB 

9394/1996, na Constituição de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos 

PCN, nas Deliberações do Conselho Estadual de Educação (CEE) de Rondônia e da 

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia. Os conteúdos curriculares dispostos na Base 

Nacional comum assim como os temas transversais são contextualizados de maneira que 

                                                           
19 Esse bairro é popularmente conhecido pelos moradores locais como BNH.  
20 Programa de Correção de Fluxo promovido pelo Instituto Ayrton Senna (IAS) em parceria com o Governo de 

Rondônia. 
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estimulem o desenvolvimento das potencialidades dos alunos durante o processo de 

construção do conhecimento, pautando-se numa postura denominada pela equipe como 

“crítica e dialética” (EEEF-AMS, PPP, 2016). 

  A referida Escola contempla em seu PPP um programa de Formação Continuada para 

os docentes pertencentes no seu quadro de funcionários, dentre os cursos destacam-se: 

 

Inclusão dos alunos com necessidades especiais para professores e 

funcionários, relações humanas e curso de informática; Cursos para aulas de 

arte mais dinâmicas, e desenvolver o canto e musicalidade; Cursos que 

envolvam os conteúdos dos projetos citados, dando enfoque a matemática; 

Que a formação continuada seja com pessoas habilitadas para a área; 

Formação em gestão ambiental; Leis (ECA, LDB), práticas pedagógicas, 

oficinas de leitura e produção de textos, matemática e xadrez; Oficina de 

instrução com alguns materiais pedagógicos e atividades no laboratório de 

informática, pelo profissional atuante nele; Oficinas para trabalhar com os 

materiais pedagógicos que temos e joguinhos na sala de informática; Estudo 

de aperfeiçoamento; Cursos práticos para trabalhar com os alunos no 

laboratório de informática; Educação física Escolar, inclusão jogos de mesa, 

dança na Escola, capacitação de cuidadora (EEEF-AMS, PPP, 2016, p. 20). 

 

 

 Sabe-se da importância da Formação Continuada dentro da Escola, no entanto, não foi 

possível confirmar se os cursos mencionados fizeram realmente parte da realidade Escolar dos 

professores desta Escola durante o ano letivo de 2017, nem sobre a frequência que esses 

cursos são ofertados a cada ano. 

 O corpo docente é composto por 25 professores, sendo 4 do sexo masculino e 21 do 

sexo feminino. A respeito da formação dos mesmos são respectivamente: 13 pedagogos e 01 

professor de Educação Física atuando nas turmas dos Anos Iniciais; 01 pedagogo, 01 

professor de Educação Física, 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de História, 01 

de Geografia e 01 de Biologia atuando nas turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 Com base nas informações acima, nota-se a inexistência de professores com formação 

para lecionar aulas de Arte, Ensino Religioso e Sociologia. Essas disciplinas geralmente são 

ministradas pelo pedagogo que não conseguiu ser lotado em turmas dos Anos Iniciais ou por 

professores de outras áreas que não conseguiram completar sua carga horária de 27 horas 

semanais em sala de aula no componente curricular que corresponde a sua formação no 

Ensino Superior. 

 Essa situação remete a ideia de que os componentes curriculares prioritariamente 

importantes são Língua Portuguesa e Matemática, enquanto que os outros são secundarizados 

a tal ponto que qualquer professor fica encarregado de ministrá-la. Neste sentido, se essas 
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áreas realmente fossem insignificantes, por que então a existência de uma licenciatura na área 

ou por que a inclusão desses componentes no currículo da educação? 

 Partindo da perspectiva de que todos os componentes curriculares são importantes, 

uma vez que, contribuem para a ampliação do conhecimento do aluno, devemos considerar a 

situação exposta como um crime ao trabalho docente, descaracterizando e desconsiderando a 

complexidade e importância de cada área. 

Sendo assim, corroboramos com a compreensão de Pimenta (1996, p. 75): 

 

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao 

processo de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da 

licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, 

atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo 

novos saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o 

ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. 

 

 

Neste contexto, entende-se o quão importante é a formação do professor, todavia, se a 

formação inicial não consegue garantir que o professor consiga desenvolver na prática a teoria 

apreendida, mais difícil então será uma prática fundamentada totalmente no empirismo 

docente, uma vez que esse não possui uma formação básica para o fazer educativo em 

determinado compnente curricular, como é o caso dos professores P5, P8, P9 e P11 

especificamente.  

A Tabela 4 possibilita uma visão mais ampla em relação ao quantitativo de aula de 

cada componente curricular do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano: 

Tabela 4 - Grade Curricular do Ensino Fundamental 6º ao 9º ano Regular 

 

Componentes 

Curriculares 

Ano / Carga Horária Total 

6º 7º 8º 9º 

Base   Nacional  Comum 

Língua Portuguesa 05 160 05 160 05 160 05 160 640 

Arte 01 32 01 32 01 32 01 32 128 

Educação Física  02 64 02 64 02 64 02 64 256 

Matemática 05 160 05 160 05 160 05 160 640 

Ciências  03 96 03 96 03 96 03 96 384 

História  03 96 03 96 03 96 03 96 384 

Geografia  03 96 03 96 03 96 03 96 384 

Ensino Religioso 01 32 01 32 01 32 01 32 128 

Sub-total  23 736 23 736 23 736 23 736 2.944 

 Parte   Diversificada 

L. E. M.:  Língua Inglesa 01 32 01 32 01 32 01 32 128 

Sociologia 02 64 02 64 02 64 02 64 256 

Sub-total 03 96 03 96 03 96 03 96 384 

Total Geral  26 832 26 832 26 832 26 832 3.328 

Fonte: EEEF-AMS, PPP (2016, p. 59). 
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 De acordo com os dados da Tabela 4 e com o quantitativo de turmas de 6º, 7º, 8º e 9º 

existentes na Escola, excluindo a o componente de Ensino Religioso, pode-se afirmar que essa 

Escola deve ofertar semanalmente 55 aulas de Língua Portuguesa, 55 de matemática, 39 de 

História, 39 de Geografia, 39 de Ciências, 26 de Sociologia, 26 de Educação Física, 13 de 

Língua Inglesa e 13 de Arte. Desta maneira, sabe-se que os professores possuem contrato de 

40 horas semanais e que, portanto, só podem atuar 27 horas em sala de aula, por isso, na falta 

de disciplinas na sua área de formação ele acaba atuando em outras áreas, desta maneira, as 

aulas de Arte e Sociologia são geralmente utilizadas para esses fins. Essa é uma situação 

recorrente em praticamente todas Escolas da Rede Estadual, conforme pode ser evidenciado 

nas caracterizações das Escolas pesquisadas e dos dados já apresentados no Quadro 4. 

 

5.1.2 A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Anísio Teixeira (EEEFM-AT) 

 

  Como já ressaltado em seções anteriores, na década de 1970 o estado de Rondônia 

teve um grande aumento populacional. Atraídas pelo garimpo instalado no município de 

Ariquemes muitas famílias fixavam moradia nessa região, isso contribuiu para que no ano de 

1979 o Governador do Estado de Rondônia Jorge Teixeira de Oliveira criasse a Escolas 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Anísio Teixeira. 

 No ano de 2016, a Escola possuía aproximadamente 1400 matriculados em turmas que 

variavam do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 1º ao 

3º ano do Ensino Médio (Regular e EJA). No período diurno o horário era disponibilizado 

para turmas do Regular, uma turma do Acelera Brasil, enquanto que, as turmas da EJA 

ficavam no horário noturno. 

 De acordo com o PPP da EEEFM-AT (2016) os alunos que estudam no período 

matutino e vespertino têm idades entre 08 a 16 anos, a maioria mora no bairro onde se 

localiza a Escola e outros de bairros vizinhos. O documento deixa evidente que alguns alunos 

enfrentam grandes dificuldades socioeconômicas como: falta de acesso aos serviços de saúde, 

moradia e emprego. 

Em sentido contrário, outro problema enfrentado pela equipe Escolar é a ausência dos 

responsáveis pelos estudantes com o cotidiano educativo, isso se deve ao fato de que na 

maioria das vezes, esses pais ou responsáveis estão inseridos em uma sobrecarga de trabalho 

diária que impossibilitam a participação deles na vida Escolar dos filhos, conforme fica 

explicito no PPP da EEEFM-AT (2016, p. 7): 



87 

Hoje, vive-se numa sociedade em que a unidade familiar se encontra 

fragilizada, sem que o lar possa oferecer aconchego, uma vez que os pais, 

graças às deslocações para o emprego e às longas jornadas de trabalho que 

lhes asseguram a subsistência e deixam, em sua maioria, de estar presentes 

nos momentos importantes e decisivos da vida dos filhos. 

 

 

 A realidade acima, faz parte da realidade de muitos brasileiros que trabalham, esses 

são cada vez mais explorados tendo em vista a expansão do capital. Essas são as 

consequências do modo de produção capitalista que mata o trabalhador “sem trabalho” ou 

mata-o “de tanto trabalhar”. Neste sentido, o trabalho pode ser caracterizado como uma 

atividade vital do homem, todavia, no capitalismo esse trabalho tornou-se alienado, pois, não 

possibilita a realização plena do trabalhador apenas garante a sua sobrevivência, conforme 

especifica Tozoni-Reis (2004, p. 44): 

 

[...] os proprietários dos meios de produção compram, por um preço mínimo, 

o trabalho dos trabalhadores, assim os trabalhadores não se objetivam 

apropriando-se do produto do seu trabalho para satisfazer suas necessidades; 

vendem sua força de trabalho para sobreviver. A propriedade privada dos 

meios de produção produz os indivíduos como mercadorias, como seres 

desumanizados. 

 

 

Essa desumanização referida pela a autora está relacionada ao processo de alienação 

do trabalhador, ou seja, o trabalho torna-se desrealizador por não possibilitar que este se 

realize como homem pleno. Partindo dessa perspectiva, considera-se que a falta de 

acompanhamento dos filhos na escola é também ocasionada por essa alienação imposta pelo 

sistema capitalista. 

O trabalho também está correlacionado a evasão dos alunos durantes o Ensino Regular 

e também a sua volta como estudantes da EJA. Estes saem da escola com uma expectativa de 

trabalhar, voltam à escola com essa mesma expectativa de trabalho, acreditando em novas 

perspectivas de trabalho e sobrevivência. De acordo com o PPP da EEEFM-AT (2016) grande 

parte desses alunos matriculados na EJA em 2016, iniciaram sua jornada trabalhista a partir 

dos 10 anos de idade através de empregos informais, ou seja, eles estavam trabalhando na 

idade em que deveriam estar exclusivamente estudando. 

 Além dessas dificuldades apresentadas em relação aos alunos, a Escola também 

enfrenta problemas com falta de professores nas áreas de Física, Química, Inglês e Biologia. 

Para suprir essas necessidades a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) faz a contratação 

de professores emergenciais. No entanto, essa é uma resolução imediatista que não resolve o 
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problema em si, pois, a rotatividade de professores também traz transtornos no cotidiano 

escolar, e consequentemente, interfere negativamente na aprendizagem dos alunos. 

 A Escola faz um trabalho de formação continuada, todavia, isso não tem atendido a 

necessidade real dos docentes, porquanto os mesmos desejam uma formação continuada 

ministrada “[...] por profissionais competentes capazes de articular teoria e prática, que prevê 

um acompanhamento e controle dos resultados que servem como ponto de partida para 

retomar, rever erros e acertos” (EEEFM-AT, PPP, 2016, p. 8). Diante dessa realidade, nota-se 

o anseio dos educadores por formações que realmente contribua para o fazer docente. 

 A idade dos professores varia de 25 a 50 anos, muitos deles trabalham também na 

Rede Municipal de Ensino chegando a uma carga de 60 horas semanais de trabalho, 

consequentemente, vários educadores estão afastados por problemas de saúde como: doenças 

relacionadas ao estresse, depressão, problemas de circulação, renite alérgica, labirintite, 

problemas cardiológicos e outras. Isso demonstra a precarização do trabalho docente na Rede 

Estadual de educação do Estado de Rondônia, essa realidade é evidenciada novamente no PPP 

da próxima Escola. 

 

5.1.3 A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina (EEEFM-CC) 

 

Em 1984, um grupo de professores atuantes na Rede Municipal de Ensino juntamente 

com alguns moradores do Bairro Setor 05 do município de Ariquemes, organizaram uma 

Associação de Bairro e iniciaram um movimento reivindicando a necessidade de uma Escola 

no referido setor. 

Do mesmo modo, em 1985, com o crescimento demográfico no Setor 05 somado a 

pressão da comunidade, o Governador do Estado Ângelo Angelim (1985-1987) destinou 

recursos para a construção da EEEFM Cora Coralina. Em 1986, a Escola estava pronta e 

iniciou suas atividades, no entanto, seu reconhecimento legal e de autorização só foi 

homologado no ano de 1998, o nome da Escola é em homenagem póstumas a “Ana Lins 

Pretas” que utilizava o pseudônimo de Cora Coralina (EEEFM-CC, PPP, 2016). 

Atualmente, 2017, a Escola atendeu alunos de vários bairros da cidade e oferta vagas 

desde o 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio no período diurno, já no 

período noturno atende somente alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da EJA. O PPP da 

referida Escola não apresenta o quantitativo de alunos matriculados durante o ano de 2016, 

mas, sabe-se que 55% dos alunos do período noturno são do sexo feminino com idades a 

partir de 25 anos.  
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Em relação ao quadro docente a Escola possuía em 2016 exatamente um quantitativo 

de 71 professores, destes, apenas 01 não fazia parte do quadro de funcionários efetivos. Ainda 

sobre os professores, 36% atuava em turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 64% 

em turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio. Maior parte dos 

docentes tem formação em Pedagogia e os outros divididos em diversas áreas de formação, 

conforme apresenta-se na Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Formação Docente da EEEFM Cora Coralina 

 

 

Formação 

 

Quantitativo 

Pedagogia 56% 

Matemática 13% 

Letras 11% 

Biologia 5% 

História 3% 

Educação Física 3% 

Geografia 2% 

Química 2% 

Sem Formação Superior 5% 

Fonte: Adaptação do PPP da EEEFM-CC (2016). 

 

 Em conformidade com a tabela 5 observa-se que a Escola possui pelo menos 3 

professores que não possuem nível superior. Seguindo o padrão dos outros estabelecimentos 

de ensino, 87% dos professores são do sexo feminino e apenas 13% do sexo masculino, 

geralmente esses 13% estão em maior parte atuando nas áreas de exatas, a idade da equipe 

docente varia de 22 a 56 anos. 

 Ao relatar sobre as dificuldades relacionadas a qualidade do ensino, constata-se três 

pontos principais: a) excesso de trabalho pelo docente; b) necessidade de formação 

continuada; e, c) falta de professores devido a licenças médicas. Soma-se a esse tripé a 

ausência da família no contexto escolar, uma vez que: 

 

As necessidades da sociedade contemporânea têm comprometido o tempo 

das famílias para acompanharem os estudos de seus filhos, isso aliado à falta 

de habilidade dos pais para o encaminhamento das relações e educação de 

seus filhos, numa insegurança de si próprios frente às mudanças e evoluções 

tão presentes. Esta situação impacta e compromete direta e 

significativamente o compromisso e a responsabilidade dos alunos com seus 

estudos (EEEFM-CC, PPP, 2016, p. 28). 
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 Diante das dificuldades apresentadas, a Escola busca promover ações que visam 

alcançar na medida do possível a participação da comunidade na Escola e de resgatar algumas 

tradições de cunho familiar e social, dentre as ações desenvolvidas destacam-se: jogos de 

Xadrez, Tênis de mesa na Escola, (Re)vendo e (Re)Vivendo os Valores Cívicos e Sociais na 

Escola, Feira Cultural da Escola Cora Coralina (FECULCC), Biofeira, Projeto sobre Meio 

Ambiente, Festival de Talentos da Escola Cora Coralina (FECORA), Atleta na Escola, 

Viajando pelo mundo da Leitura, Parceria com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Atividade Multidisciplinares 

por Área de Conhecimento (AMAC). 

 Nota-se a dedicação da Escola em promover ações integrativas entre comunidade e 

também na promoção de atividades que motivem os alunos a se interessarem pelas ações 

desenvolvidas pela Escola. No entanto, cabe aqui fazer uma análise da validade dessas ações, 

pois, diante de um quadro de profissionais que se encontra atualmente defasado e 

desmotivado às ações tornam-se consideravelmente válidas, mas, elas por si só, não 

conseguirão resolver as mazelas relacionadas ao ensino público que vem a cada dia sendo 

mais precarizado pelas políticas públicas atuais. Neste sentido, considera-se que, diante de tais 

condições, o cumprimento mínimo da matriz curricular já pode ser atribuído como uma 

grande conquista. 

Essas análises dos dados serão separadas por quatro categorias estabelecidas, sendo 

elas: Concepção de Educação Ambiental, Formação Docente na Educação Ambiental, 

Interdisciplinaridade em Educação Ambiental e Teoria e prática em Educação Ambiental. 

Essas categorias são apresentadas separadamente tendo como base a fala dos diretores, 

coordenadores pedagógicos e professores, respectivamente. 

 

5.2 Concepções de Educação Ambiental: Categoria I 

 

 Esta subseção busca desvendar as concepções dos educadores em relação a Educação 

Ambiental. Mediante a compreensão dos mesmos a respeito do assunto será possível 

compreender quais teorias fundamentam a prática educativa no cotidiano escolar das Escolas 

pesquisadas. 

 Para cada uma das categorias estabelecidas são apresentados três quadros com as falas 

dos diretores, coordenadores pedagógicos e professores, respectivamente. Os mesmos são 

identificados com as letras que representam o cargo que ocupam atualmente, seguidos de um 

número que segue a ordem de apresentação. 
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Para uma melhor visualização e compreensão dos dados obtidos em relação a 

concepção de Educação Ambiental pelos profissionais entrevistados, trazemos primeiramente 

o Gráfico 2 em que especifica o percentual de educadores classificados em cada concepção: 

 

Gráfico 2 – Professores e suas concepções de Educação Ambiental 

 

 
Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

 Os percentuais apresentados no Gráfico 2 correspondem aos dados obtidos nas falas 

dos diretores, coordenadores pedagógicos e professores quando solicitados a fazerem uma 

definição do que seria Educação Ambiental. As falas estão organizadas de acordo com a 

função do educador, pois, entende-se que isso possibilita uma visão ampla a respeito de cada 

grupo.  

 A classificação da concepção de Educação Ambiental Pragmática pelos educadores foi 

baseada nas questões de desenvolvimento sustentável, racionalização dos recursos naturais, 

ou seja, ações imediatistas para solução de problemas sem questionar a origem do problema, 

desconsiderando as relações sociais (LAYRARGUES, 2004; LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

 Para identificação de uma concepção crítica de Educação Ambiental consideramos os 

discursos que direcionam para um entendimento mais complexo a respeito do assunto, por 

conseguinte, uma superação das visões anteriores. Do mesmo modo, com base nas falas dos 

educadores (Quadro 5, 6 e 7) e apontamentos relacionados as três concepções que foram 

apresentadas no Gráfico 2. 
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Quadro 5 – Visão de Educação Ambiental pelos Diretores 

 

Identificação Falas Correspondentes 

D1 A EA interfere diretamente na nossa vida, ela tem várias implicações. Todo 

mundo gosta de estar num ambiente bonito, limpo e que faça bem para a saúde. A 

gente sabe que quanto mais vai desmatando vai consequentemente acabando com 

tudo, o ar vai diminuindo e aumentando o calor. A gente vê, por exemplo, que 

Ariquemes precisa de mais arborização nas ruas. Então, percebo que a questão 

ambiental interfere diretamente na vida do indivíduo. Por isso, aqui na Escola 

sempre pensamos em ajudar os alunos a fazer um mundo melhor para eles. Tudo 

que a gente faz de ruim com a natureza se volta contra a gente mesmo, então se 

eles aprenderem a cuidar, com certeza terão uma vida melhor.  

D2 EA é aquele tipo de educação que a gente tem a respeito do meio ambiente, aqui 

na Escola a gente trabalha muito com reciclar, como preservar a natureza e sobre 

limpeza, mas, eu sei que EA vai muito além disso tudo. Todavia, se conseguirmos 

incentivar nossos alunos a cuidar do meio ambiente, da água e não sujar o 

ambiente aonde eles vivem e estudam já teremos contribuído com bastante coisa. 

D3 No meu ponto de vista, vejo a EA como o maior problema enfrentado nesse novo 

século. A falta de consciência não por parte da população em si, mas, com leis 

mais rigorosas que possam realmente combater e surtir efeito. Porque é muito 

bonitinho falar no papel, mas como que está sendo tratada a Educação Ambiental 

em todos os ângulos? Na reciclagem, por exemplo, o Brasil é um país fraco em 

reciclagem. Se joga muito fora, se desperdiça muito e muito pouco é aproveitado, 

então eu vejo ela como um dos maiores problemas atuais. 

D4 A EA é tudo que envolve o meio ambiente em que vivemos, todo o cuidado que 

devemos ter com o meio ambiente, a questão também de manter o local que a 

gente vive com uma melhor harmonia possível de limpeza. Trabalhar o cuidado 

das plantas, dos jardins, cuidar o lixo do local onde a gente está vivendo, fazer a 

separação do lixo para que eles possam ir para um local apropriado. A EA deve 

desenvolver primeiramente o respeito com o ambiente, às vezes, o aluno em si não 

tem essa consciência de cuidado. Ele não cuida nem do ambiente em que ele está, 

por exemplo, a gente vê como os alunos produzem lixo dentro da Escola (chega a 

ser exorbitante). Nós na verdade se prendemos muito nas questões de natureza e 

esquecemos o lado político da coisa. Damos muita importância para questões de 

preservação e que envolve a produção do lixo, não vamos além disso. Percebo que 

precisamos fazer uma retrospectiva de tudo que vem acontecendo para buscarmos 

inserir esse tema com uma abertura maior ao assunto. A soja, por exemplo, é 

responsável pelo desenvolvimento econômico, porém, e os prejuízos que ela traz 

consigo, então acho que precisamos trabalhar de forma mais acentuada esse 

assunto para que consigamos compreender com maior grandeza o que venha ser a 

Educação Ambiental. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

 Em análise das falas dos diretores é possível perceber que os mesmos não conseguem 

fazer uma definição clara do que seja Educação Ambiental, tal situação fica evidente 

principalmente nos argumentos apresentados pelo D3 com a afirmação de que a Educação 

Ambiental é o “maior problema enfrentado nesse novo século”, a fala remete a ideia de que o 

assunto é a causa do problema e não uma possibilidade de enfrentamento para as questões 

ambientais ao qual a sociedade está inserida. 
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Por conseguinte, em relação a sua concepção de D3 é Pragmática, pode-se perceber 

que esta aponta a o assunto para a resolução de um problema (reciclagem), portanto, a 

compreensão que esta tem sobre os problemas ambientais está interligado a uma falta de 

gerenciamento ambiental, ou seja, trata-se de um trabalho corretivo e não preventivo, 

perpetuando a manutenção do status quo do sistema capitalista (LAYRARGUES, 2004). 

 Como pode-se observar nas falas de D1, D2 e D4 a Educação Ambiental é 

compreendida mediante a ações de “preservação, cuidados com plantas e jardins e sobre a 

limpeza do meio ambiente”. Essa concepção está enraizada na Educação Ambiental 

Conservadora em que o assunto é permeado por ações individualistas partindo de perspectivas 

com objetivos micro dinâmico não alcançado a amplitude da totalidade, uma vez que, está 

centrada na vertente de cunho naturalista (MORALES, 2012). 

Deste modo, compreende-se que ambas as concepções (conservadora e pragmática) 

seguem a lógica da transmissão e reprodução daquilo que é propagado diariamente nos meios 

de comunicação de massa, dificultando ou até mesmo impossibilitando que o indivíduo 

consiga assimilar significados políticos, sociais e culturais na Educação Ambiental. 

Neste sentido, Duvoisin (2002, p. 97) afirma que “A problemática da reprodução e da 

pura transmissão de informação pela educação não é exclusividade da área ambiental, é um 

problema generalizado nas diversas instâncias educacionais”, tal situação propicia a 

perpetuação de um ciclo vicioso, impossibilitando as pessoas de perceberem os conflitos de 

interesses entre o privado e o coletivo. 

Caminhando para uma dimensão crítica da Educação Ambiental, destacamos a fala da 

D4, visto que, essa diretora consegue estabelecer uma relação de dimensão política e 

econômica a respeito do assunto, transcendendo um entendimento baseado somente do ponto 

de vista da natureza, logo, a mesma confirma a necessidade de ampliação da temática na 

escola.   

Em virtude de tudo que foi abordado pelos diretores, afirmamos ser imprescindível 

garantir um ambiente limpo e saudável a todos, todavia, isso só será possível somente com 

uma sociedade justa e igualitária, ou seja, quando todos tenham as mesmas condições sociais. 

Deste modo, a Educação Ambiental torna-se então uma questão de democracia. 

Considerando os diversos contextos sociais da humanidade, torna-se evidente que ações de 

cunho individualistas não conseguem atender a complexidade do assunto. As necessidades e 

particularidades de cada contexto precisam ser levadas em consideração, não dá para igualar 

as ações se as condições para as executar não são as mesmas, portanto, a Educação Ambiental 

que defendemos deve desvendar e questionar as relações sociais dos indivíduos na sociedade. 
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Seguindo essa compreensão Leroy e Pacheco (2006, p. 69) afirmam: 

 

A verdadeira educação ambiental deve ter como preocupação proteger não 

só as águas, o ar, as florestas, a flora e a fauna, mas também, os homens e as 

mulheres que, muitas vezes exatamente por reunirem todas as características 

que os tornam mais suscetíveis à injustiça ambiental – miséria, pobreza, 

situação de risco em todos os sentidos, principalmente falta de (in)formação 

e ignorância -, tornam-se, ao mesmo tempo, vítimas e algozes de seu 

entorno. 

 

 

 Sendo assim, o direcionamento de uma Educação Ambiental voltada unicamente para 

execução de ações pontuais e individualistas, sem desmascarar a disparidade real e excludente 

entre uma e outra classe, trata-se de um discurso hegemônico e planejado pelos proprietários 

dos meios de produção, porquanto, “o discurso dominante prevalece nesses processos, 

fortalecendo o distanciamento entre ação e reflexão” (MORALES, p. 32, 2012). 

 Neste cenário, pode-se afirmar que a Educação Ambiental não é em hipótese alguma 

neutra, mas sim, ideológica. Consequentemente, pode ser utilizada para a manutenção do 

poder estabelecido através dos paradigmas utilitarista, sustentada pela dicotomia homem-

natureza.  Conforme aponta Layrargues (2006, p 81): 

 

[...] apesar de grande parte dos esforços na educação ambiental serem 

dirigidos para a dimensão ética no relacionamento humano com a natureza, 

em que se pretende torná-la um Bem em si, com seu valor intrínseco, ela 

continua sendo uma Mercadoria (seja na forma de produtos ou serviços 

ecológicos), com um valor de troca. 

 

 

Em sentido contrário, é possível identificar a busca pela superação desse poder, 

mediante a ações que problematize a realidade por meio da sua complexidade de tal modo que 

propicie “elementos para a formação de um sujeito capaz tanto de identificar a dimensão 

conflituosa das relações sociais que se expressam em torno da questão ambiental quanto de 

posicionar-se diante desta” (CARVALHO, 2012, p. 165). 

 Então de acordo, com os dados obtidos pelos diretores, percebemos que os mesmos 

possuem uma preocupação com as questões ambientais, mas, que por possuírem uma visão 

ingênua em relação a problemática tornam-se reféns da armadilha paradigmática. De acordo 

com Guimarães (2006) essa ingenuidade vai resultar em práticas educativas consolidadas. Tal 

afirmação ficará evidente na Categoria IV desta pesquisa. 

Nas próximas análises será possível identificar a predominância de discursos 

conservadores, mas, também um início de uma ampliação crítica a respeito do assunto. 
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Quadro 6 – Visão de Educação Ambiental pelos Coordenadores Pedagógicos 

 

Identificação Falas Correspondentes 

 

C1 EA é umas das metodologias que pode ser prática, mas dá trabalho, porque não é 

só falar, muitas vezes o aluno aprende o que é EA e até já sabe, mas a parte difícil 

que a Escola encontra é a parte da prática mesmo. É o aluno se conscientizar que 

aquilo é dele, e que, a Escola estando limpa é ele que vai usufruir. 

C2 EA é aquilo que a gente consegue fazer em prol da conscientização do aluno, em 

relação ao que está vivo e se move inclusive o próprio ser humano, para manter o 

planeta, a sociedade e a vida em si. É importante trabalhar a Educação Ambiental 

no sentido de desenvolver ações relacionadas ao meio com a comunidade, como a 

preservação. 

C3 Educação Ambiental engloba todos os assuntos, refere-se a momentos desde o 

acordar até o momento que a gente vai dormir. Nossas atitudes, dia-a-dia, o que 

fazemos em casa, desde a separação do lixo, escovar os dentes, tomar banho. É 

como você pensa sobre ajudar o meio ambiente. Seria um objetivo para a vida, um 

trabalho de sensibilização, porque conscientizar alguém é bem difícil, porque cada 

pessoa já tem um caráter formado uma atitude ruim não é falta de consciência, 

precisamos mostrar o que é melhor para ele sentir aquilo, porque quando a pessoa 

sente algo é onde ela pode mudar atitude dela, acredito então que é uma questão 

de sensibilização e não conscientização. Por exemplo, os jovens que moram na 

Região Sudeste vêm passear aqui em Rondônia eles ficam impressionados com a 

nossa região por causa da natureza, eles têm um sentimento diferente de nossos 

jovens, isso talvez porque onde eles moram a realidade seja diferente em relação 

ao verde das nossas matas, porque lá tem muita poluição. Os nossos jovens daqui 

não dão tanto valor no lugar onde eles vivem, a natureza que eles têm aqui, por 

isso, que acho que o trabalho deve voltar para um trabalho de sensibilização. 

Fonte: Coleta de Dados, 2017. 

 

 Para uma definição do que seria Educação Ambiental, os coordenadores pedagógicos 

sempre relacionam o assunto com um trabalho voltado a conscientização, exceto o C3 que não 

acredita ser possível uma conscientização das pessoas, já que, de acordo com seu 

entendimento a conscientização está interligada ao caráter de cada um e que uma vez 

adquirido não pode ser mudado, ao contrário da sensibilização. 

Independentemente do termo utilizado na busca por uma definição de Educação 

Ambiental sabe-se que uma conscientização ou sensibilização ingênua favorece ainda mais o 

domínio dos proprietários do capital, por isso, “Não basta ter “consciência ambiental” é 

preciso ter conhecimentos necessários para compreender e transformar a realidade 

socioambiental” (CHAO; PERNAMBUCO 2010, p. 81). 

Neste sentido, torna-se fundamental que a compreensão da temática seja conectada aos 

demais problemas cotidianos em que o homem está inserido e que perante o processo de auto 

alienação ao qual está submetido e não consegue perceber que a organização da sociedade é 

estruturada no modo de produção capitalista favorecendo o dualismo entre homem-natureza.
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 A Educação Ambiental Crítica deve evidenciar os conflitos sociais e promover meios 

para superá-los, conforme aponta Saito (2002, p. 53, grifo do autor): 

 

Devemos lembrar que, ainda que o processo de conhecimento da 

complexidade das interações entre meio ambiente e sociedade seja revelador 

de novas facetas da realidade, e possa tornar-se um meio de denunciar o que 

está oculto, não é o bastante. É preciso ultrapassar a perspectiva da simples 

denúncia ou da mera constatação de fatos, do contrário permaneceremos em 

um posicionamento meramente contemplativo, ainda que “crítico”. 

 

 

 É preciso uma articulação dinâmica entre a apreensão do conhecimento que possibilite 

um redimensionamento de ações que ultrapasse ao simplesmente plantar uma árvore ou fazer 

a separação do lixo. As propostas relacionadas a Educação Ambiental devem desvelar o 

estabelecimento das relações sociais no qual a sociedade moderna está inserida. Assim, 

observa-se nas falas dos coordenadores uma Educação Ambiental Conservadora no qual 

“conscientização” ainda é a palavra, mas de maneira acrítica, porque, não revela as 

contradições existentes. A conscientização ambiental é o caminho para a implantação de uma 

nova ordem ambiental, desde que seja promovida mediante a, 

 

[...] articulação entre conhecimentos, valores, atitudes e comportamentos, 

podendo promover a transformação radical da sociedade atual, rumo à 

sustentabilidade, também radical, que implica transformar a relação homem-

natureza e relação homem-homem ou a relação sociedade-natureza 

(TOZONI-REIS, 2004, p. 100). 

 

 

 A análise de Tozoni-Reis (2004) aponta para o direcionamento da consciência crítica 

de apropriação histórica da sociedade e não apenas para transmissão e reprodução do 

conhecimento. Nesta mesma direção Loureiro (2006, p. 132) afirma que uma Educação 

Ambiental com ações conscientes e transformadoras deve ir [..] muito além da aquisição de 

informações, sensibilização, explicação casual de fenômenos e mudança de comportamento”. 

As origens das causas dos problemas ambientais não são resultantes de ações 

singulares, consequentemente, atitudes ecologicamente corretas, porém, singulares pelos 

indivíduos não são capazes de garantir que estes vivam num mundo melhor, uma vez que, os 

resultados dessas ações são limitados diante da amplitude e reais causas do problema 

(GUIMARÃES, 2006; CARVALHO, 2012). 

 A compreensão mais complexa da Educação Ambiental é identificada nas falas de 

alguns professores apresentados no Quadro 7: 
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Quadro 7 – Visão de Educação Ambiental pelos Professores 

(Continua) 

Identificação Falas Correspondentes 

P1 A princípio eu tinha a ideia de que a EA era somente voltada para questões que 

envolve lixo, água, árvore, enfim, a essas coisas. Mas, depois de conversas e 

estudos percebi que o meio ambiente vai, além disso, e é tudo que envolve nosso 

meio e tudo que contribui para que esse ambiente fique mais harmônico. O ser 

humano, animais, plantas, alimento e até mesmo o comércio entra nesse meio 

ambiente, porque deveria ter um equilíbrio entre tudo na natureza. Em qualquer 

tema que eu vá desenvolver na Escola sempre viso na  verdade é a Educação 

Integral, pois, isso sim é o importante, porque uma Educação Integral vai dar 

sentido em todos os temas e fazer com que aluno compreenda que tudo está 

interligado, principalmente no que se refere a EA. 

P2 EA é extremamente importante para criar um senso de conscientização no 

indivíduo/educando de sustentabilidade principalmente. Ela é relevante na Escola, 

porém, ela quase nunca acontece. Não acontece pela falta de empenho da própria 

gestão, porque cobra muitas vezes uso indevidos ou desnecessários de papel, por 

exemplo. 

P3 Para mim EA é aquela educação que você tenta passar para os alunos sobre os 

cuidados com o meio ambiente, com os animais, com a rua da Escola, cuidados 

simples como não jogar papel no chão, não rabiscar uma parede, tudo se relaciona 

com a EA. Para mim EA mesmo é você tentar mesmo conscientizar as pessoas 

sobre o meio ambiente, os animais e as próprias pessoas. Busco sempre uma 

conscientização porque acredito que eles podem frear pelo menos um pouco dessa 

destruição do meio ambiente. Mas, sei que só a Escola ainda é muito pouco, é 

preciso que a mídia, os pais e população em geral e não só aqui. Acho que todos 

são culpados. Porque todo mundo põe um dedinho nessa devastação que vem 

acontecendo. 

P4 A EA que a gente aprende na faculdade é diferente da realidade que a gente vê 

depois que estamos em sala de aula. Então, eu tento trabalhar EA através de 

pequenas atitudes de conscientização do planeta, da água, da moradia, da 

sustentabilidade, mas tudo em volta da realidade deles. A EA deve desempenhar a 

consciência de que isso é nosso, o planeta é nosso e a gente precisa cuidar para 

deixar para futuras gerações. Esse caso crítico da água, muitas pessoas só foram 

acreditar na necessidade de cuidar dela e começou a faltar energia, mas essa 

consciência existe hoje no Sudeste. No Norte que é aqui, nós ainda não temos essa 

consciência porque aqui o povo tem poço em casa e acham que ela não vai acabar, 

mas uma hora querendo ou não ela vai acabar, a gente tenta mostrar na Escola que 

as coisas são finitas. A gente alcança alguns resultados, mas não na rapidez que 

gostaríamos, são muitas coisas implícitas, porque as vezes a gente conversa e 

explica, mas quando eles chegam em casa muitos pais não tem esse mesmo 

conhecimento. Para mim particularmente a EA é para que essa consciência 

ambiental seja multiplicada e que ultrapasse os muros da Escola, que eles levem 

essa experiência para vida deles e para os futuros filhos que talvez um dia eles 

terão. 

P5 Ao meu ver EA é mais do que um simples conceito sobre o assunto. A questão da 

EA na Escola traz ou pelo menos precisa trazer ao aluno a ideia do meio em que 

ele vive, que esse meio precisa ser conservado apesar de ser trabalhado, precisa 

entender como funciona todos os mecanismos do meio onde ele vive, ou seja, 

compreender que tudo está integrado. Então a EA vai de questões que faço na 

minha casa, como eu uso a água, como utilizo os meus produtos e a partir daí ir 

ampliando para um contexto mais geral. O meio ambiente precisa de nós e nós 

precisamos dele é uma relação mútua, assim a EA é responsável por trazer essa 

consciência para o aluno.  
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(Continua) 

Identificação Falas Correspondentes 

P5 A EA está relacionada a necessidade do aluno perceber o outro, ou seja, esse 

enxergar o outro é enxergar o futuro. Precisamos entender que podemos estar 

produzindo, consumindo ou gastando, mas preciso usar tudo isso com consciência 

de maneira racional. Ele precisa ter uma noção de que praticamente tudo vem da 

natureza, ele talvez possa lá na frente pensar e adiar uma compra desnecessária, 

então a consciência ambiental é fundamental dentro da EA. Considero que o 

assunto é uma questão atual, ela aparece todos os dias nas manchetes dos jornais, 

mas ninguém esmiúça ela, para o aluno a EA é chata, porque ele não consegue ver 

tudo aquilo e associar para o dia a dia dele. Se ele não consegue entender, ele não 

consegue prestar atenção, a gente tem essa necessidade de fazer o aluno perceber 

que a EA é o dia a dia dele. Foi isso que me levou a estudar e pesquisar, buscando 

então aprimorar minha prática para que se torne uma coisa simples para ele e 

assim ele começar a entender e o mais importante que é praticar aquilo que 

aprendeu e cobrar dos grandes setores aquilo que deveria ser realmente feito para 

o bem comum do povo. 

P6 A EA trabalha os temas relacionados com o ambiente em que vivemos, no caso a 

consciência do que devemos fazer para que o ambiente permaneça da mesma 

maneira que nós encontramos ou de uma forma melhor para as futuras gerações. 

Considero ela relevante dentro da Escola pelo fato de que se não tivermos 

consciência os recursos serão escassos, eu acredito que nós enquanto educadores 

temos esse intuito de induzir a criança a ter essa consciência ambiental. A EA 

deve desempenhar a função de consciência, de saber que os recursos são escassos 

e que se eu não conseguir preservar eu mesma e não a futura geração, eu mesma 

não conseguirei usufruir dele futuramente. Hoje em dia os livros em si já trazem 

esses temas transversais, trabalha sobre os cuidados com o lixo, sobre o ciclo da 

água, despertando essa consciência de que são temas transversais e ser abrangido. 

P7 Acho que é a consciência de espaço físico, hoje mesmo estava trabalhando com os 

alunos sobre a inundações que vem ocorrendo na região sul. Eu sou da região sul e 

minha cidade era considerada uma das mais limpas da região e mesmo assim era 

tudo muito poluído. Então, acredito que a gente analisar essas situações 

contribuem no auxílio do caráter deles. Eu vejo nossos alunos juntando os papéis 

de bala, às vezes acho que pode ser porque estou me aproximando, mas prefiro 

acreditar que é porque eles estão se conscientizando sobre a necessidade da 

limpeza e manutenção do espaço. 

P8 EA deve ser mostrar para os alunos que eles devem cuidar do meio ambiente e 

onde eles estão vivendo. Não deve ser só as matas ciliares ou outras matas, mas o 

próprio ambiente onde estamos vivendo. Como estamos na Escola deixar esse 

ambiente limpo. Essa Escola aqui é boa neste sentido, porque se você observar o 

pátio daqui é limpo. Eu já trabalhei em Escola que o pátio é extremamente sujo e 

uma bagunça, os alunos jogavam lixo e a sala também era uma bagunça e cheia de 

sujeira. Então, vejo assim, se nós ensinarmos nossos alunos a cuidar daqui eles 

consequentemente vão fazer a mesma coisa lá fora, vão crescer adultos que 

possivelmente não vão jogar os papéis de bala na rua, isso com certeza vai deixar 

nosso ambiente mais limpo. Eu trabalho mesmo é a conscientização deles na sala 

de aula, questão do lixo e tal, eu tenho mesmo é vontade de ampliar o assunto 

como, por exemplo, levar eles para ver um lixão, mas como isso ainda impossível 

a gente mostra vídeo e imagens, mas o foco principal ainda é a limpeza da sala e 

da Escola como uma prática real e agora. Antes a gente tinha a coleta seletiva 

agora não tem mais, não sei se você reparou, mas todas as Escola agora têm 

aquele lixeiro diferente (coloridos) eu falo para eles que cada lixeiro daquele é 

para colocar um tipo de lixo, mas, não mostro para eles que quando o caminhão de 

lixo passa os lixos são misturados novamente. 
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(Conclusão) 

Identificação Falas Correspondentes 

P9 EA ao  meu ver é um modo de agir de cada indivíduo, respeitando o que está a sua 

volta, mesmo sendo vivo ou sendo um ambiente não vivo. 

P10 Para mim EA está relacionada a preservação, cultura, bom senso, amor, 

solidariedade, trabalho, mundo, passado, presente e futuro, porque meio ambiente 

é a nossa casa, somos nós e a nossa relação com o outro e com a vida. 

P11 Vejo a EA como uma espécie de interação social com o meio ambiente, interação 

aluno e meio ambiente. Quando trabalho EA eu busco trazer questões de 

preservação do meio ambiente em geral, utilizo leitura e produção de textos que 

tratam o tema. 

P12 EA é um contexto muito bacana e bom, ela vem se alastrando a nível superior 

também e não só para o Ensino Fundamental. Para você ver que ela é tão 

importante que ela está inserida até no nível superior, porque uma parte do ensino 

de lá deve ser destinada para essa temática. Nós estamos numa região que pode ser 

considerada os olhos da nossa sociedade e do mundo em relação ao assunto, então 

nada mais justo do que a gente bater na tecla “preservação” e começar 

logicamente com os pequenos. EA é então voltada para a preservação, além disso, 

vem o reflorestamento para educar, porque ninguém ensina uma criança a plantar 

uma árvore a não ser na Escola. Você vê pai ensinando o filho a tirar o peixe do 

rio, mas não vê ele ensinando o filho a colocar o peixe lá. Então, tem que começar 

cedo esse ensino de EA, porque se for tarde eles são vão ver somente aquilo que 

interessa no financeiro. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

 Em análise das falas apresentadas constata-se que os professores P1, P5 e P10 

possuem uma compreensão crítica em relação ao assunto. Ao iniciar sua fala o P1 afirma que 

sua visão inicial em relação a Educação Ambiental era bem minimizada, a ampliação da sua 

compreensão aconteceu depois de estudos compreendendo a Educação Integral21 como 

sentido de tudo. A professora ao afirmar que “deveria ter um equilíbrio entre tudo na 

natureza”, caracteriza uma compreensão de inexistência harmônica na natureza, tal situação é 

real. A Educação Integral se realmente contemplada desmonta a omissão de um consenso 

existente a respeito do assunto, pressupondo então a existência de uma concepção crítica. 

 Na definição de Educação Ambiental especificada por P5 assemelha-se a compreensão 

apresentada por Leroy e Pacheco (2006) quando demonstram que a necessidade de sobreviver 

no dia-a-dia faz com que as pessoas se adaptem a determinada situação, porém, não determina 

nossa aceitação às leis ilegítimas deste mundo. Isto é, todo ser humano, independentemente da 

sua cultura precisa manter suas necessidades básicas como alimentação, vestimentas e 

moradia, por conseguinte, os recursos naturais são indubitavelmente fundamentais para a 

efetivação da manutenção da sobrevivência humana. 

                                                           
21 A Educação Integral que P1 retrata pode ser explicada como uma educação que possibilita o educando aos 

mais diversos saberes como: culturais, sociais, econômicos e políticos 
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Entretanto, somos levados por propagandas ilustrativas que nos inculcam a ideia de 

que o padrão vida ideal é aquele divulgado na grande mídia televisiva, contribuindo então 

para a padronização cultural em detrimento da cultura local. Portanto, o desenvolvimento de 

uma Educação Ambiental Crítica pode proporcionar ao educando um entendimento sobre as 

questões que envolve o consumismo, os problemas locais, nacionais e mundial, percebendo 

que realmente tudo está integrado. 

A este respeito, as questões de “preservação, cultura, bom senso, amor, solidariedade, 

trabalho, mundo, passado, presente e futuro” destacados o P10 que considera as características 

integradas da Educação Ambiental devendo fazer parte do cotidiano escolar mediante a uma 

abordagem participativa entre os sujeitos contribuindo para o fortalecimento e expansão da 

democracia na comunidade (CARVALHO, 2012). 

 Os professores P2 e P12 situam-se na dimensão ambiental caracterizada como 

Pragmática, pois, apresentam discursos superficiais e pautados em ações comportamentalistas 

empregados pela dita “Economia Verde”. A esse respeito Guimarães (2013, p. 32) esclarece 

que “No trabalho de conscientização é preciso estar claro que conscientizar não é 

simplesmente transmitir valores “verdes” do educador para o educando”. Ora, apenas bater na 

tecla “preservação e reflorestamento” não é o suficiente para o desenvolvimento da temática 

ambiental na Escola, ao contrário, esse é um artificio muito utilizado para escamotear as 

verdadeiras potencialidades do assunto na aprendizagem dos educandos. 

De acordo com Layrargues e Lima (2014) a ausência de reflexão que possibilite o 

entendimento dos problemas ambientais de maneira politizada com as relações sociais e a 

crença de que ações denominadas como sustentáveis, porém, que não interfiram nas questões 

políticas, que sejam economicamente viáveis e que garantam a manutenção do status quo são 

caraterísticas básicas da Educação Ambiental Pragmática. 

 Seguindo a lógica ambiental conservacionista destacam-se P3, P4, P6, P7, P8, P9 e 

P11, estes por sua vez, compreendem a Educação Ambiental como princípios de atitudes 

meramente ecológicos e não incorporam as relações existentes entre as questões ambientais 

com as políticas, sociais e culturais, consequentemente, por tratar-se de ações individualistas e 

acríticas, esta vertente não contribui para a superação da crise ambiental, tão pouco para a 

existência de um mundo melhor (GUIMARÃES, 2006). 

 A respeito dos livros didáticos que abordam questões a respeito do cuidado com o lixo 

ou sobre o ciclo da água despertando assim a consciência do aluno conforme apontado por P6, 

Azevedo e Fernandes (2009, p. 114) garantem que os livros didáticos são instrumentos 

frágeis, pois, “[...] tendem a fragmentar os problemas, contribuindo para uma formação em 
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que o pensamento integrado e complexo fica restrito a uma intenção e/ou a exemplos e 

iniciativas isoladas”, muitos professores não percebem essa fragilidade devido à falta de 

formação em relação ao assunto, realidade evidenciada na Categoria II desta pesquisa. 

Em uma análise geral das falas, a maioria dos entrevistados não conseguem assimilar a 

própria existência cultural e de vida como um processo histórico entre natureza e sociedade, 

de tal modo que, as suas relações são compreendidas pela busca incessante da harmonia 

social, esquecendo ou nem sabendo que os padrões do modo de produção capitalista são 

antagônicos e propagam condições desiguais, logo, não permitem a existência da harmonia 

(LAYRARGUES, 2002). 

Nas falas dos educadores exposta no Quadro 7, foi possível observar que a palavra 

consciência ou sua derivada apareceu exatamente 19 vezes. Entretanto, sobre o que venha a 

ser conscientização na educação ambiental, corroboramos com a afirmação de Tozoni-Reis 

(2004, p. 100) “Conscientização não é resultados imediato da aquisição de conhecimentos 

sobre os processos ecológicos da natureza, apropriado pelos indivíduos; é a reflexão filosófica 

e política carregada de escolhas históricas”. Deste modo, explica-se a não alocação de alguns 

professores na categoria da concepção crítica. 

A consciência ambiental está relacionada com a participação de todos os alunos e 

professores que evidenciam a dinâmica ambiental com a construção do saber também 

ambiental. Do mesmo modo, as relações entre os seres humanos em contato com a natureza 

visando a construção de sujeitos ecológicos (CARVALHO, 2012; LEFF, 2010). 

Assim, entende-se não ser possível a resolução dos problemas ambientais apenas 

modificando as relações técnicas e instrumentais que estabelecemos no ambiente, ou seja, 

desconsiderando o desequilíbrio em que são estabelecidas as relações sociais, caracterizando-

se assim uma visão de cunho conservador. Neste contexto, Layrargues (2006, p. 100) afirma: 

 

Reconhecemos então, que a educação ambiental com responsabilidade social 

é toda aquela que propicia o desenvolvimento de uma consciência ecológica 

no educando, mas que contextualiza seu planejamento político-pedagógico 

de modo a enfrentar também a padronização cultural, a exclusão social, a 

concentração de renda, a apatia política, a alienação ideológica; muito além 

da degradação do ambiente (sem confundi-la com ‘desequilíbrio ecológico’) 

(grifo do autor). 

 

 

 Apesar da Educação Ambiental ser complexa e abrangendo conflitos políticos e 

socioeconômicos, percebe-se que maior parte dos entrevistados partilham de um discurso 

homogêneo em que percebem o assunto como um meio de transmitir 

atitudes/comportamentos “ecologicamente corretos” aos educandos. 
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De acordo com os resultados obtidos, entende-se que os desafios da Educação 

Ambiental estão interligados a elementos que garantam a superação dos paradigmas 

dominantes, consequentemente, responsáveis pela prevalência da exclusão social, pois, 

impossibilitam o sujeito de transcender o conhecimento empírico, por isso, acabam abarcando 

a Educação Ambiental por meio de um consenso hegemônico de sociedade harmônica, ideal 

e, portanto, deixando de evidenciar as reais causas dos problemas. A construção de uma 

Educação Ambiental Crítica pode privilegiar os valores da ética, do conhecimento e da 

participação política visando a cidadania (CARVALHO, 2006). 

 Essa realidade apresentada demonstra a necessidade de um repensar sobre as questões 

que envolvem a Educação Ambiental no cotidiano escolar das Escolas pesquisadas, 

demonstra também a precariedade da formação docente a respeito do assunto. 

 

5.3 Formação Docente e Educação Ambiental: Categoria II 

 

 Sob a ótica de que a prática educativa de Educação Ambiental é um trabalho complexo 

e, apesar da boa intencionalidade dos docentes em relação ao assunto, nota-se que suas 

concepções demonstram de prática majoritariamente ingênuas, fragmentadas e fundamentadas 

em paradigmas conservadores. Neste sentido, a formação do educador é peça fundamental 

para o desenvolvimento de uma educação que vise a reprodução ou transformação da 

sociedade. Por conseguinte, entende-se que a Universidade tem um papel extremamente 

fundamental na formação de educadores ambientais:  

 

A universidade, como instituição de investigação e centro de educação 

técnica e superior, tem papel essencial na reconfiguração de mundo e, 

portanto, deve assumir a responsabilidade maior no processo de produção e 

incorporação da dimensão ambiental nos sistemas de educação e formação 

profissional (MORALES, 2012, p. 93). 
 
 

 Todavia, nota-se que diante da crise de paradigmas no qual se insere a sociedade, 

influência diretamente o ensino universitário, tornando-se então vazio e reduzido na 

constituição dos saberes. A importância de uma boa formação inicial não diminui a 

responsabilidade do educador e do Estado em prover meios de qualificação profissional 

mediante a formação continuada. 

 A incorporação da Educação Ambiental no Ensino Superior e em todos os níveis da 

educação formal é uma obrigatoriedade instituída na Lei Nº 9795/1999. Entretanto, constatou-

se que a temática não foi contemplada na graduação da maioria dos entrevistados (Gráfico 3), 
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apesar de que apenas 6 entrevistados concluíram sua graduação antes da implantação da 

referida Lei, todavia, nem todos que finalizaram sua licenciatura no decorrer da década de 

2000 tiveram acesso à Educação Ambiental, e quando contempladas, demonstram que os 

resultados foram insignificantes e muitas vezes desconectas da realidade (Quadro 8, 9 e 10). 

 

Gráfico 3 – Contemplação da Educação Ambiental no Ensino Superior dos professores 

entrevistados 

 

 
Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

 O Gráfico 3 deixa incontestável a contemplação da Educação Ambiental na formação 

inicial de pelo menos 44% dos educadores participantes desse processo investigativo. Apesar 

dessa considerável expansão da temática no curso superior, podemos perceber mediante as 

análises que essa inserção acontece de maneira acrítica e que propiciam a instalação de um 

conhecimento assistemático. 

A esse respeito, a renúncia do saber totalizado pela universidade é resultante de um 

processo de criação de departamentos especializados e fechados, consequentemente, 

instrumentalizando as pessoas para finalidades especificas, por meio do conhecimento 

disciplinar. Desta maneira, pensar na Educação Ambiental direcionada para a formação do 

professor, é preciso considerar os desafios sociais no qual se instala a Universidade enquanto 

instituição social que ela pode ser espaço de criação, luta e resistência, ou reproduzir um 

conhecimento sobre as bases capitalistas, resultando em práticas ambientais tendenciosas, 

comportamentalistas, fragmentadas e sem possibilidades de integração entre as disciplinas 

(MORALES, 2012). Deste modo, a Universidade deve estabelecer uma formação docente de 
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modo que as falas dos diretores, a seguir demonstram uma análise a respeito deste processo 

formativo: 

Quadro 8 – Educação Ambiental na Formação dos Diretores 

 

Identificação Falas Correspondentes 

D1 Não tive durante minha graduação aulas que abordavam EA, seria interessante ter 

EA nos cursos de todas as licenciaturas, apesar de que as pessoas precisam ir muito 

além daquilo aprendem ali. Eu sou da primeira turma da faculdade, então na 

verdade nós dessa turma fomos muito cobaia ali. Pois, muitos professores nem 

sabiam o que fazer. Não sei se hoje tem, mas acredito que sim, afinal, é uma 

questão muito atual. 

D2 Não me lembro se EA estava contemplada dentro do currículo da graduação, mas 

devo ter estudado. Acho que os cursos de graduação deveriam valorizar mais esse 

tema nos cursos de licenciatura, para assim poder a pessoa sair de lá com uma visão 

mais crítica sobre o assunto. 

D3 No período que fiz pedagogia já se tratava muito de queimadas e da preservação 

nas beiras dos rios (porque já estavam desmatando). Mas, não se tratava com tanta 

ênfase como agora, até mesmo porque o problema hoje é muito maior. Naquela 

época se queimava muito e hoje a gente percebe a diminuição das queimadas. Hoje 

eu vejo uma certa preocupação com a preservação das matas, talvez seja porque 

elas estão acabando. A gente percebe no reflexo da temperatura e na extinção dos 

animais. Então, na minha graduação a Educação Ambiental era tratada de maneira 

mais simples, mas tratava. 

D4 A consciência que eu tenho hoje sobre Educação Ambiental adquiri na minha 

família, no meu curso de graduação (Pedagogia) não tive a oportunidade de estudar 

o assunto. Quando vim morar aqui em Rondônia só existia mata, no bairro onde 

morava não havia nem casas, então ali mesmo iniciava minha formação, porque foi 

ali que aprendi o pouquinho do que sei. Entendo que ela envolve tudo, não só as 

matas, mas todo o contexto do meio ambiente. Comecei a ter consciência ambiental 

a partir do momento que vim morar aqui (Rondônia) ainda enquanto criança. Essa 

falta de Educação Ambiental nos cursos de graduação acaba influenciando 

negativamente no desenvolvimento das práticas do professor no futuro. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

Assimilando as respostas obtidas desses educadores em relação a Educação Ambiental 

nos cursos de graduação correspondente a formação de cada um, é possível compreender que 

estes decorrem de uma formação que não contemplava no currículo os saberes ambientais que 

abrangem uma perspectiva crítica. No que diz respeito a abordagem do tema ambiental nos 

cursos de graduação Tozoni-Reis (2004, p. 72) afirma que “são iniciativas muito tímidas, não 

existe preocupação oficial”, por isso, há uma grande valorização dos conhecimentos técnicos-

cientifico em busca da relação harmoniosamente equilibrada com o meio ambiente. 

Os professores D1 e D4 o afirmam que em nenhum momento do curso a Educação 

Ambiental foi contemplada, porém, as mesmas demonstram reconhecimento da importância 

da inserção da temática no currículo dos cursos. 
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No relato de D2 é possível perceber que a mesma não tem certeza se a temática foi 

abordada ou não, porquanto, apresentamos duas situações que podem explicar a situação 

exposta pela educadora. Primeiro, refere-se ao fato de que D2 não teve contato com o assunto, 

por isso, não lembra. Segundo, apesar do curso ter inserido questões de dimensão ambiental, 

estas foram realizadas de simplória como exposto por D3, e consequentemente, 

insignificantes a tal ponto que D2 se quer lembra que ocorreu. 

Deve-se ressaltar que D1, D2 e D3 fizeram a graduação em período anterior Lei 

9597/1999, talvez isso justifique não terem contanto com a Educação Ambiental. 

Independentemente da real situação, pode-se afirmar que em ambas situações 

prevalece a descaracterização com compromisso social em relação ao assunto, visto que, 

somente a inserção da temática no currículo não corresponde aos objetivos de abrangência 

social. Isto é, uma educação com compromisso social deve desvelar as desigualdades, 

injustiças, exploração e opressão social estabelecidas pelo modo de produção capitalista. 

Nessa perspectiva, Layrargues (2009, p. 28) faz a seguinte definição: 

 

Educação Ambiental com compromisso social é aquela que articula a 

discussão da relação entre o ser humano e a natureza inserida no contexto 

das relações sociais. É aquela que propicia o desenvolvimento ecológica no 

educando, mas que contextualiza seu projeto político-pedagógico de modo a 

enfrentar também a padronização cultural, exclusão social, concentração de 

renda, apatia política, além da degradação da natureza. [...] É aquela que 

expõe as contradições das sociedades assimétricas e desiguais. 

 

 

 Assim, percebe-se que não é possível uma perspectiva crítica sem a apropriação de 

uma consciência de dimensão política. É importante reiterar-se que os discursos apresentados 

pelos diretores são superficiais e acríticos, resultado de uma formação também acrítica, 

conforme pode ser constatado nas falas acima.  Ressalta-se, a análise de Guimarães (2012, p. 

125) que “Esses professores foram ou estão sendo formados, em sua maioria, na mesma 

perspectiva conservadora de educação que reproduz a e se reproduz na armadilha 

paradigmática”. 

Entretanto, não estamos afirmando que a predominância do conservadorismo na 

Educação Ambiental dos sujeitos participantes da pesquisa seja resultante somente de uma 

formação inicial fragilizada e despolitizada, mas, sim devido a isto somado a desvalorização 

docente, o acarretamento de trabalho, falta de infraestrutura para a consolidação de práticas 

interdisciplinares, entre outros fatores. 

Na descrição das falas dos coordenadores pedagógicos (Quadro 9) pode-se observar a 

inexistência da Educação Ambiental na formação inicial: 
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Quadro 9 – Educação Ambiental na Formação dos Coordenadores Pedagógicos 
 

Sujeitos Falas Correspondentes 

C1 Na época que fiz graduação não tinha esse assunto em destaque, os temas 

transversais ainda estavam iniciando. Eu conheci os temas transversais em 1998 e 

como terminei minha graduação em 1996. Se falava em Meio Ambiente, mas 

dentro do meu curso tinha mais questões voltadas para minha área que é gestão e 

supervisão escolar, ou seja, questões de aprendizagem. 

C2 Vejo que a Educação Ambiental foi de certa maneira contemplada no meu curso, 

porque lembro da parte de políticas públicas que foi falado da ECO 92, a questão 

do aquecimento global, mas quando a gente chega na Escola dá para perceber que 

ela acontece de maneira muito superficial na faculdade. 

C3 Na minha graduação não se abordava esse assunto, inclusive no final do curso 

fizemos um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre “Merenda Orgânica”, foi 

com esse trabalho que comecei a me interessar sobre a Educação Ambiental. Nessa 

época a Educação Ambiental não era tão cobrada, mas deveria porque ela engloba 

tudo até o lado financeiro da gente. Dependendo do cuidado que a gente tem ao 

escovar o dente para não gastar tanta água, economizar energia tudo isso a gente 

sente no bolso. Hoje o tema é mais cobrado, a sociedade cobra mais sobre isso, a 

dez anos atrás eu não percebia essa cobrança, nossa própria consciência mudou, não 

se tinha tantas doenças. Hoje as pessoas já estão com a mente aberta, até na hora de 

comprar um alimento as pessoas começam a analisar o que esse alimento 

(industrial) pode causar, até as crianças estão pensando sobre isso. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

Mediante a fala do C1, é possível evidenciar a dificuldade do educador em associar a 

Educação Ambiental com questões da aprendizagem. Sua fala demonstra a resistência no 

estabelecimento de novas articulações entre as disciplinas do curso, como se o assunto 

coubesse somente a outras áreas afins e não no curso de Pedagogia. Essa compreensão é 

característica de uma formação calcada na fragmentação do saber, no isolamento das 

disciplinas de tal modo que as questões ambientais são entendidas pela especificidade das 

partes e não pela totalidade a respeito do assunto (GUIMARÃES, 2013). 

Fica perceptível que C2 teve contato com relacionados a Educação Ambiental, pois, o 

mesmo consegue citar algumas abordagens do curso que tratava das políticas públicas como a 

ECO 92. Todavia, o educador deixa claro que ao se deparar com a realidade educacional 

durante sua atuação na Escola percebeu a superficialidade do tema durante a graduação. A 

fala da educadora corrobora com o argumento apontado por Tozoni-Reis (2004, p. 72) “O 

tema ambiental é tratado como inciativa individual, como tema periférico das disciplinas nos 

cursos de graduação”, isso pressupõe uma abordagem realmente superficial. 

Em referência ao discurso de C3, identifica-se apesar de os conhecimentos sobre a 

temática partissem de interesses e objetivos pessoais reúne uma pluralidade de integrações 

como questões econômicas, sociais, consumismo e ecológicos. Através do relato dessa 

coordenadora fica notório os vários campos que se insere o assunto, entretanto, para uma 
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associação crítica dessa conexão tornam-se necessário um aporte teórico por parte do 

indivíduo, é neste sentido que os conhecimentos acadêmicos poderiam fomentar as práticas 

pedagógicas do professor, pois, uma somatória entre o conhecimento individual e 

conhecimento acadêmico seria o ponto de partida para uma apreensão da totalidade na 

educação, superando gradativamente seu caráter fragmentado (LEME, 2006). 

De tal modo, entende-se que o coordenador pedagógico deve atuar diretamente com o 

professor, colaborando e contribuindo para melhoria do aprendizado dos alunos. Por 

conseguinte, se este não possui uma formação condizente para exercer um trabalho de 

colaboração com o professor este de nada poderá contribuir numa perspectiva de melhorias, 

tal afirmação vai ser confirmada durante a fala de P11 (Quadro 13). 

Devemos considerar a escola especificamente, é organizada internamente seguindo 

uma estrutura interna hierarquizada pelo diretor, coordenador pedagógico e professor.  

Neste sentido, o diálogo e a adoção de estratégias coletivas nem sempre são reais 

dentro do contexto educativo. Não obstante, por várias vezes um professor capacitado não 

consegue avançar na sua prática educativa por esbarrar-se na divergência existente entre seus 

objetivos e o da escola, conforme explicita P11 e P12 (Quadro 13) e P2 (Quadro 17). 

Partindo dessa perspectiva, a Educação Ambiental para ser significativa nas escolas 

necessita de um projeto que incorpore a participação coletiva de todos os sujeitos 

responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem envolvendo os diretores, coordenadores 

pedagógicos e professores uma vez que o movimento a respeito da Educação Ambiental deve 

ser coletivo e não individual, conforme afirma Leroy e Pacheco (2006, p. 27) “Acredito que é 

pela práxis de uma educação ambiental crítica, promotora de um movimento coletivo 

conjunto, que a Educação e seus educadores possam contribuir de fato na superação dessa 

grave crise ambiental que atravessamos em nosso pequeno planeta”. 

Esta participação representa a necessidade de um compromisso sociopolítico de todos 

os educadores. Deste modo, mediante a uma formação inicial fragmentada em torno da 

temática ambiental, somente através de um trabalho pautado na coletividade pode permitir a 

existência de uma Educação Ambiental que realmente possibilite um movimento em 

construção e apreensão do conhecimento, da aprendizagem, da ação política e, 

consequentemente de transformação social (LEME, 2006; LOUREIRO, 2006). 

Durante as entrevistas com os professores pode-se certificar que mesmo tratando de 

cursos de graduação distintos dos diretores e coordenadores pedagógicos as realidades durante 

a formação dos mesmos assemelha-se, consoante ao apresentado no Quadro 10: 
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Quadro 10 – Educação Ambiental na Formação dos Professores 

 

Identificação Falas Correspondentes 

P1 No curso de letras a gente viu textos que abordam a questão do meio ambiente, 

músicas como “Xote ecológico” e filmes, mas isso não foi suficiente para que eu 

adquirisse uma conscientização crítica sobre a EA. 

P2 Considero que minha formação foi boa porque no meu caso fiz especialização em 

Gestão Ambiental. Mas, a parte de Gestão Ambiental nos cursos de licenciaturas é 

muito complicado porque a gente consegue abordar o mínimo possível dos 

conteúdos em relação ao assunto. 

P3 Durante minha graduação a EA foi muito pouco abordada. As contribuições foram 

poucas e não tiveram relevância. Só tive uma aula que eu lembro que realmente 

chamou minha atenção. 

P4 Na faculdade é tudo muito lindo muita teoria, você sai muito deslumbrado e na 

verdade não está pronto para realidade nem para situação da educação em si e nem 

para educação da Escola. Na Escola, é bem diferente do se imagina quando o 

professor estava lá no quadro explicando. Posso dizer que teoricamente tudo foi 

abordado lindamente, mas, se tudo que vi foi exequível, aí é uma outra questão. 

P5 Os conhecimentos adquiridos na graduação em geografia relacionados a este 

assunto considero como um ponto norteador. Saí da graduação sabendo que existia 

EA e que era importante. Mas, sabia que para trabalhar EA de uma maneira 

significativa no meu dia a dia em sala de aula eu ia precisar estudar e pesquisar 

muito. Os conhecimentos que eu tenho hoje e minha percepção em EA é fruto de 

estudos que partiu de mim mesma depois de concluída a faculdade, a necessidade 

em saber mais me fez pesquisar o assunto. 

P6 Na minha graduação esse tema não foi abordado, apesar dele está nos PCNs e de 

ser um tema transversal nós não trabalhamos, não vi nem na graduação nem na pós-

graduação. 

P7 Minha graduação foi tudo muito específico e tudo muito fechado. Eu vi a 

importância e que precisaria pesquisar mais sobre Educação Ambiental na realidade 

diária de sala de aula. 

P8 A formação que tive na graduação é suficiente para que eu inicie um trabalho de 

Educação Ambiental, ela me deu um norte para que eu busque mais 

aperfeiçoamento, mais materiais para que eu possa trabalhar isso. Mas, assim, eu 

não saí da faculdade pronto para falar de Educação Ambiental, não isso não. 

P9 Mesmo cursando Ciências Biológicas não tive uma disciplina de Educação 

Ambiental, o que sabemos de meio ambiente são de áreas afins como: Ecologia, 

Seres vivos, Evolução, mas não tivemos uma disciplina que caracterizasse a 

Educação Ambiental com uma abordagem mais ampla. O que o professor sabe 

geralmente de suas leituras ou convivência. 

P10 Não tenha nada durante meu curso de graduação que me lembre sobre Educação 

Ambiental ou que pelo menos relacionasse ao assunto, se teve não ficou marcado 

na minha mente. Essa falta de formação na graduação pode influenciar ou não na 

prática docente. 

P11 Não tive Educação Ambiental dentro dos conteúdos que foi desenvolvido na 

graduação. 

P12 Quando me formei a Educação Ambiental não estava contemplada no currículo, me 

formei no Paraná e hoje o que tinha que derrubar por lá já foi derrubado, hoje o que 

tem de mata lá é por causa de reflorestamento e tem as matas que são protegidas 

por lei. Lá ainda existe derrubada, mas, quando comparamos com aqui (Rondônia) 

podemos dizer que a derrubada de lá é mínima. Hoje o assunto é mais abordado no 

currículo do Ensino Superior porque é uma exigência do próprio MEC. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 
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Na análise das falas, verificou-se que os professores P1, P2, P3, P4, P5, P8 e P9 

afirmam que durante o processo de formação inicial, os cursos correspondentes a sua 

formação contemplaram em seu currículo a Educação Ambiental, entretanto, não podemos 

aprofundar nossa análise em relação as propostas desenvolvidas durante cada curso. 

Entretanto, os termos como: não foi suficiente, a gente consegue abordar o mínimo 

possível dos conteúdos, pouco abordada, não tiveram relevância, teoricamente tudo foi 

abordado tudo lindamente saí da graduação sabendo que existia EA, não tivemos uma 

disciplina que caracterizasse a Educação Ambiental com uma abordagem mais ampla, 

utilizados por P1, P2, P3, P4 e P9 certifica a predominância da disseminação de uma 

Educação Ambiental opaca e sem compromisso com a transformação social, levando o 

educador a uma visão ingênua e, consequentemente,  limitada e incapaz de superar à 

reprodução de práticas educativas consolidadas aos interesses dominante da sociedade.  

Essa realidade corrobora para a compreensão de que “Os professores de hoje são fruto 

de uma educação excessivamente formal, centrada na memorização e na transmissão do 

conhecimento, desenvolvida em uma relação unilateral de ensinar-aprender, pela qual foram 

reduzidos aluno-objeto, adestrados e domesticados” (DUVOISIN, 2002, p. 98). Assim, por 

não conseguirem perceber as armadilhas inerentes do modo de produção capitalista, acabam 

por tornar-se produto e produtores dos paradigmas dominantes. 

No sentido oposto aos colegas acima, P5 considera que os conhecimentos de Educação 

Ambiental advindos da sua formação inicial no curso de Geografia serviram como um ponto 

de partida para uma compreensão a respeito do assunto e que somado ao trabalho de pesquisa 

realizado após a faculdade contribuiu para apreensão da dimensão ambiental que ela tem hoje. 

Com os apontamentos de P5 conseguimos perceber que o conjunto de saberes sistematizados 

dos professores não decorre somente de uma formação inicial, mas, principalmente da 

apreensão do conhecimento sistematizado na universidade somado a sua na ação da prática 

docente. De acordo com Guimarães (2012, p. 158) a formação crítica do educador “não se dá 

apenas em um momento, mas que de forma permanente poderá provocar a ruptura da 

armadilha paradigmática por parte desses educadores”. 

Para tanto, independentemente da formação inicial as práticas educativas se tornarão 

ações vazias e ultrapassadas caso esse educador não reconheça a necessidade e não tenha a 

oportunidade de continuar aprimorando seu conhecimento, e consoante a isso a sua prática 

educativa. Deste modo, concordamos com o enunciado por Leme (2006, p. 32): 

 



110 

De fato, a melhoria da Escola não pode depender somente do conhecimento 

produzido nas universidades, como também não pode só depender do 

conhecimento produzido pelos docentes individualmente, cada qual 

reinventando saberes. É crucial que se faça a somatória de ambos, 

estabelecendo um diálogo contínuo e permanente entre os conhecimentos 

acadêmico e os conhecimentos práticos dos professores. 

 

 

 Observa-se que a necessidade do estabelecimento de uma relação recíproca entre 

conhecimento prático e o acadêmico. Ainda assim, não podemos desconsiderar o campo do 

conflito que se infiltra na universidade, fazendo com que esta torne-se apenas formadora de 

mão de obra qualificada para o mercado capitalista (MORALES, 2012). Seguindo essa lógica 

nota-se que a fragmentação dos saberes por departamentos disciplinares não se restringe 

somente a educação básica, neste contexto, o escamoteamento ou a superficialização da 

Educação Ambiental no Ensino Superior constitui-se na legitimação paradigmática do 

capitalismo em todas as esferas educacionais. 

 Essa fragmentação no Ensino Superior fica totalmente constatada nos discursos dos 

professores P6, P7, P10, P11 e P12 quando afirmam que durante o processo de formação 

inicial dos mesmos não contemplou propostas que relacionavam-se com a Educação 

Ambiental. Isso demonstra a instauração de políticas públicas que desvela, 

 

A valorização da educação na perspectiva da sociedade de classes na atual 

fase de reestruturação do capital é acompanhada pelo esvaziamento da 

educação escolar, desintelectualização do professor, precarização, 

aligeiramento, fragmentação da formação inicial e esvaziamento do 

conteúdo no processo de formação docente, com a prevalência das chamadas 

teorias pós-modernas (CAÇÃO, 2010, p. 383). 

 

 

 A análise apontada por este autor revela que as políticas públicas do Governo Federal 

demonstram serem elas impregnadas de um discurso neoliberal que atende os interesses do 

mercado, e como tal, adentram-se imperceptivelmente no sistema educativo, compondo uma 

função capitalista diante do contexto sócio-econômico. 

  

5.4 Educação Ambiental e Interdisciplinaridade – Categoria III 

 

 A interdisciplinaridade é um assunto permanente nas pautas do contexto educacional, 

várias atribuições surgem em favor dessa prática no fazer educativo na Escola. Entretanto, 

simplesmente fazer a junção de uma disciplina com outras não garante a interdisciplinaridade, 
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o diálogo entre as disciplinas é realmente se faz necessário para a efetivação de práticas 

interdisciplinares. 

 Vários documentos como PNEA (1999), PCN (1999) e a Lei 9795/1999 defendem a 

inserção da Educação Ambiental por meio da interdisciplinaridade no contexto educacional. 

Partindo dessa premissa buscamos verificar como os educadores percebem e/ou estabelecem 

essa relação das práticas interdisciplinares na Educação Ambiental realizada na Escola. O 

gráfico 4 corresponde a classificação das respostas obtidas em relação ao assunto. 

 

Gráfico 4 – Existência de Práticas Interdisciplinares nas Escolas 

  

 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

De acordo com o Gráfico 4, fica evidente que 63% dos educadores afirmam a 

existência de práticas interdisciplinares na escola no qual atuam. Sendo eles: D1, D2, D3, D4, 

C1, C2, C3, P1, P4, P5, P6 e P7, isto é, todos os diretores, todos os coordenadores 

pedagógicos e cinco professores. Em contrapartida, P2, P8, P9, P10, P11 e P12 negaram a 

existência da interdisciplinaridade nas escolas, por conseguinte, devido a não compreender o 

assunto P3 não soube se posicionar sobre a existência ou não dessas práticas interdisciplinares 

na escola, portanto, esses dados demonstram que o assunto ainda é conflituoso no âmbito 

educativo, desmontando a ideia do consenso a respeito dessas práticas. 

Com base nas respostas (Quadro 11, 12, e 13) buscamos verificar como ou quais as 

dificuldades para a concretização dessa abordagem. 

 



112 

Quadro 11 – Interdisciplinaridade e Educação Ambiental Sob a Ótica dos Diretores 

 

Sujeitos Falas Correspondentes 

D1 Acredito que os professores conseguem trabalhar a EA de maneira interdisciplinar, 

até porque a forma que se ensina hoje leva a essa pluralidade de ideias em todas as 

matérias realmente. Se você vai trabalhar um texto, você vai trabalhar da forma que 

preparem esses alunos para vestibulares, concursos, ENEM22, etc. Na verdade está 

tudo muito interligado, não tem como você fugir da interdisciplinaridade. 

D2 Todos os professores deveriam trabalhar sobre esse tema, pois, é um tema 

importante para nós que vivemos nesse mundo cheio de coisas que estão 

acontecendo e o meio ambiente sendo destruído a cada dia. Se todos os professores 

tirassem um momentinho ali para conscientizar esses alunos, seria de grande valia. 

Acredito que 90% dos professores da minha Escola trabalham a EA e consideram 

que é importante a abordagem do assunto. Inclusive temos uma professora de 

Língua Portuguesa que desenvolve um projeto onde os alunos são responsabilizados 

pela limpeza das salas. Acredito que quando um professor de ciências ou geografia 

trabalha o tema, os outros professores de sociologia, arte, inglês ou de outras 

disciplinas acabam abraçando a causa e ajudam e a interdisciplinaridade acontece 

assim. 

D3 Na verdade, os professores de Ciências, Geografia e História são os que mais 

desenvolvem os trabalhos de Educação Ambiental, geralmente por meio de 

exposições. A dificuldade maior é com a áreas das exatas, o envolvimento dos 

professores de exatas é muito pouco, mas a interdisciplinaridade acontece sim. 

D4 A gente trabalha a interdisciplinaridade quando vem um projeto que é 

interdisciplinar, aí a gente envolve todas as disciplinas, assim a maioria trabalha 

com aquele tema específico porque ele é interdisciplinar. Na verdade, o tema da 

questão ambiental não precisa ser voltado só para área das ciências ou da geografia, 

ela pode ser trabalhada em língua portuguesa ou matemática porque eu posso fazer 

trabalhar os próprios conteúdo da grade com esse tema. Posso trabalhar texto, o 

quantitativo de lixo que tem na Escola, a gente pode mostrar várias coisas dentro de 

cada disciplina relacionada a Educação Ambiental. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

Em referência a fala do D1 em relação ao “preparar alunos para o ENEM”, 

questionamos a veracidade de que a Escola tem realmente conseguido preparar os alunos para 

terem um bom desenvolvimento no ENEM, principalmente tratando-se da Escola pública, 

entretanto, não vamos nos aprofundar nessa discussão, pois, esse assunto merece uma 

pesquisa particular. Porém, concordamos com D1 no que se refere ao fato de que a 

contextualização do ENEM caminhe pelo universo da interdisciplinaridade, talvez esteja aí 

uma das grandes dificuldades dos alunos em relação a essa avaliação. 

Quanto ao exemplo de interdisciplinaridade apresentado por D2 em que afirma a 

realização de um projeto pela Professora de Língua Portuguesa direcionado a limpeza da sala, 

indubitavelmente podemos reiterar que essa prática não corresponde a práticas de uma 

Educação Ambiental Crítica, tampouco, interdisciplinar. Sustentamos nossa afirmação na 

                                                           
22 Exame Nacional do Ensino Médio, criado em 1998 e tem como objetivo verificar o desempenho dos 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio ou daqueles que já finalizaram. 
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compreensão de que a apreensão do conhecimento supõe sua delimitação, porém, isso não 

significa que o conhecimento, neste caso a Educação Ambiental, seja esvaziado de seu sentido 

amplo e de suas múltiplas determinações. Conforme pode ser analisado na afirmação de 

Frigotto (1995, p. 44): 

 

Delimitar um objeto para a investigação não é fragmentá-lo, ou limitá-lo 

arbitrariamente. Ou seja, se o processo de conhecimento nos impõe a 

delimitação de determinado problema isto não significa que tenhamos que 

abandonar as múltiplas determinações que o constituem. É neste sentido 

que mesmo delimitado um fato teima em não perder o tecido da totalidade 

de que faz parta indissociável. 

 

 

Compreende-se então que a interdisciplinaridade está correlacionada a compreensão 

da dimensão complexa em que se dá determinado assunto, por isso, torna-se fundamental a 

superação do ensino fragmentado que esconde as relações e conflitos de classe, fazendo-nos 

cair nas armadilhas paradigmáticas do conformismo. Seguindo essa perspectiva, percebemos 

na fala de D2, a continuidade de uma Educação Ambiental ingênua, fragmentada, de cunho 

comportamentalista e denominada como interdisciplinar somente pelo fato de ser 

desenvolvida por um professor de Língua Portuguesa. 

Por conseguinte, D3 destaca que geralmente os professores que mais desenvolvem 

ações associadas a Educação Ambiental são os professores de Ciências, Geografia e História. 

Entretanto, “apoiar-se em trocas sistemáticas e no confronto de saberes disciplinares que 

incluam não apenas uma problemática nas interfaces entre as diversas ciências naturais e 

sociais e isto só se concretizará a partir de uma ação orgânica das diversas disciplinas 

(JACOBI, 2005, p. 247). 

Concordamos com D4, a Educação Ambiental pode ser incluída em várias disciplinas, 

todavia, a inclusão do tema considerado ambiental não pressupõe a existência da 

interdisciplinaridade, pois, não garante o rompimento disciplinar. 

Nota-se que os diretores ainda não conseguem perceber a temática da Educação 

Ambiental e Interdisciplinaridade de modo crítico, pois, apesar de afirmarem a relevância do 

assunto, de que tudo na Escola está interligado havendo uma pluralidade ideias em todos os 

componentes curriculares, quando comparamos esses discursos com às questões sobre as 

concepções de Educação Ambiental já analisadas nesta pesquisa e com às práticas realizadas 

denominadas de “Educação Ambiental” (Categoria IV). 

Percebemos a fragilidade dos apontamentos, uma vez que, o diálogo entre as 

disciplinas precisa acontecer de maneira dialética, isto é, a interdisciplinaridade torna-se se 
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fundamental na apreensão de conceitos que englobam princípios psicológicos e sociológicos, 

por isso, não dá só para juntar, é preciso planejar e prever os caminhos possíveis 

(GUIMARÃES, 2012). 

Ao analisar as falas dos coordenadores pedagógicos (Quadro 12) conseguimos 

perceber similaridades e algumas divergências em relação as falas dos diretores. 

 

Quadro 12 – Interdisciplinaridade e Educação Ambiental Sob a Ótica dos 

Coordenadores Pedagógicos 

 

Sujeitos Falas Correspondentes 

C1 A gente consegue maior destaque nas disciplinas de ciências, história e geografia. 

Em língua portuguesa na questão de escrita de textos, mas, também pode haver a 

questão da matemática na questão de fazer gráficos, quadros, maquetes, retratando a 

situação ou até mesmo por fotografias. A Escola busca inserir o trabalho 

desenvolvido dentro da realidade do aluno eles fazem entrevistas com a comunidade 

(acompanhados por uma professora), faz entrevistas com os pais, depois vão às 

casas conscientizando os moradores sobre a questão do lixo, ajudando a limpar e 

tirando foto. Há uma relação de interdisciplinaridade nesses projetos desenvolvidos. 

C2 Olha a gente busca levar a Educação Ambiental para todos os eixos, inclusive no 

PIPE a gente tem o trabalho das regiões onde trabalhamos sobre as lendas, biomas e 

vegetação de cada região, aí o aluno vai lá e pesquisa sobre o tema proposto pelo 

professor. Sobre o Bioma de cada região brasileira, outra questão ambiental a gente 

faz distribuição de muda, o aluno vai lá e pesquisa as mudas da nossa região, vamos 

ao Parque Botânico com os alunos, aí no “Dia da Árvore” é feito o plantio das 

mudas e também a doação de mudas na Escola, é feito apresentação na sala de aula. 

O aluno faz pesquisa sobre cada muda que a Escola conseguiu, pesquisa tudo 

daquela muda, qual a região que ela é propicia, qual a altura dessa muda, qual a 

função dela no meio ambiente, da onde ela é originária, apresenta para outra turma 

sobre aquilo que pesquisou e faz o sorteio da muda que conseguimos lá no Parque 

Botânico em uma parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA). 

Esse é o melhor exemplo de interdisciplinaridade aqui da Escola, mas, se não tiver 

um professor que levanta a bandeira para o “VAMOS FAZER ISSO” ela não 

acontece. 

C3 Nosso Projeto Excelência desse ano é sobre “Nutrição e Saúde” com alunos dos 9ºs 

anos, porque essas foram as turmas de mais retenção no ano anterior. As disciplinas 

que fazem parte do projeto são: história, matemática, língua portuguesa, ciências e 

outras. Escolhemos esse tema devido à baixa estima dos alunos, os vários casos de 

obesidade na Escola. Acredito que isso engloba a Educação Ambiental por meio da 

interdisciplinaridade. 

Fonte: Coleta de dados, 2017 

 

A fala de C1 vai de encontro com o já exposto por D3 no qual percebe que a Educação 

Ambiental é mais abordada com mais frequência nos componentes curriculares de Ciências, 

História e Geografia, entretanto acrescenta a possibilidade de realizar atividades a respeito do 

assunto também em outros componentes, situação apontada por D4. 
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Os exemplos de atividades utilizados por C1 e C2 são válidos para a existência de uma 

Educação Ambiental por meio de práticas interdisciplinares, desde que supere as questões 

puramente de identificação e resolução imediatista dos problemas ambientais, devendo 

consequentemente, serem planejadas e realizada por meio da participação coletiva tendo em 

vista a compreensão ampla a respeito do assunto. Entretanto, ainda se percebe que os 

exemplos seguem uma direção naturalista. Isso não significa que não sejam importantes, mas, 

são insuficientes e ineficazes no enfrentamento da problemática ambiental (GUIMARÃES, 

2012). 

A distinção entre os exemplos citados por C1 e C2, é percebida pelo fato de que 

durante a análise dos argumentos utilizados pelos coordenadores percebemos a coerências das 

atividades, o estabelecimento de objetivos coletivos e a possibilidade de apreensão de 

diversos saberes no projeto elencado por C2, já em relação ao primeiro cita-se algumas 

atividades, mas, que não tem uma sequência didática organizada pelo coletivo. Neste sentido, 

uma abordagem interdisciplinar faz-se imprescindível a realização do trabalho pedagógico 

pautado numa abordagem dialógica e participativa de vários sujeitos, desta maneira, 

abrangerá vários aspectos que envolvem o meio ambiente (LAYRARGUES, 2004). 

A proposta apresentada por C3 com tema de “Nutrição e Saúde” também é uma boa 

referência de interdisciplinaridade e Educação Ambiental, esse projeto será comentado 

posteriormente, por P1 (Quadro 13). 

Apesar de compreendermos o enfoque interdisciplinar como necessário para a inserção 

da Educação Ambiental na escola, sabemos que são muitas as dificuldades para que esta se 

constitua numa prática eficaz na apreensão da problemática complexa que se insere a temática 

ambiental. Entre os fatores básicos destacamos: visão ingênua de interdisciplinaridade, 

carência de pessoal qualificado, falta de espaço/horário para integração e interação dos 

educadores, acúmulos de trabalhos, metodologias ineficazes somado a falta de material e 

suporte pedagógico para o professor, enfim, a própria organização da escola não permite que 

a interdisciplinaridade se torne uma prática real e significativa no espaço educativo 

(CARVALHO, 2012). 

Nas falas dos professores sobre interdisciplinaridade e Educação Ambiental (Quadro 

13) será possível constatar algumas visões ingênuas sobre o assunto, além de identificar 

algumas situações que impedem que o professor realmente consiga desenvolver um trabalho 

por meio de um trabalho coletivo. 
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Quadro 13 – Interdisciplinaridade e Educação Ambiental Sob a Ótica dos Professores 

(Continua) 

Sujeitos Falas Correspondentes 

P1 Eu trabalho com o tema “Saúde e Educação na Escola”, e quando a gente trabalha o 

cuidar do corpo e ajudar o outro, a gente trabalha tudo. Houve resistência dos pais 

em aceitar que uma professora de Língua Portuguesa abordasse esse assunto, pois 

eles queriam aqueles conteúdos “sujeito e predicado”, por exemplo. Pouco a pouco 

mostrei a eles que aquelas nomenclaturas da disciplina estavam inseridas no projeto, 

porém, de forma diferenciada. E que o trabalho era importante para atingir outros 

objetivos que ultrapassam essas formalidades, como se comportar, como se 

alimentar melhor e saber escolher aquilo que é melhor para seu bem-estar. Essa 

prática envolve a interdisciplinaridade e geralmente acontece em forma de projetos. 

P2 O pouco trabalho que acontece sobre o meio ambiente aqui na Escola é o pessoal do 

PIBID que desenvolve, não vejo nada de interdisciplinar. 

P3 Não compreendo muito bem essa questão de interdisciplinaridade. Não sei 

responder se existe ou não a interdisciplinaridade na Escola. 

P4 A gente tem vários projetos aqui na Escola sobre a limpeza do ambiente e o que isso 

pode influenciar no ambiente lá de fora. Tem uma horta aqui na Escola onde a gente 

troca experiências com eles. Mas interdisciplinar??!!! Acho que a Biofeira23 é 

interdisciplinar porque envolve todas as turmas e praticamente todos os professores, 

é um projeto muito bom e já está na 4ª edição. 

P5 A interdisciplinaridade é interessante, tenho um exemplo, estou trabalhando com EA 

em arte, vamos trabalhar as formas de se expressar arte como: poesia, arquitetura, 

fotografia, etc. Nas atividades de fotografia, os alunos vão estudar um bairro X aqui 

da nossa cidade, que até quatro anos atrás era uma fazenda, nesse trabalho eles vão 

identificar as alterações que esse espaço sofreu, apontando onde tinha córregos e 

pequenas matas que hoje não tem. Você percebe que mesmo em arte eu estou 

trabalhando geografia, história e também produção textual utilizando como 

referência a EA. Os alunos se interessam por esse tipo de atividade, porque eles 

entram em ação. Outros alunos estão fazendo um curta metragem sobre as águas 

subterrâneas de Ariquemes e como é tratada a água que chega nas torneiras da maior 

parte da população ariquemense. 

P6 Nossa Escola tem um projeto que se chama “Semana do Meio Ambiente” então 

nessa semana cada professor desenvolve dentro da sua área (independentemente da 

área em que atua) alguma atividade relacionada ao meio ambiente. A gente fez a 

limpeza ao redor da Escola, trabalhamos a conscientização da preservação da área da 

Escola e aos redores também. 

P7 Tem dois projetos interdisciplinares que sempre cito como relevante aqui da Escola 

Um é o Projeto da Restauração do Igarapé Quatro Nações e outro é a questão da 

Jardinagem na Escola. A jardinagem aqui deu muito certo. A questão da limpeza do 

entorno da Escola, colocamos nossos alunos para limparem esses ambientes, cuidar, 

plantar grama e chamar a comunidade para essa responsabilidade deu muito certo. 

Em relação ao Igarapé posso dizer que foi muito importante porque vejo muitos pais 

falando sobre esse projeto, dizem que ali tinha muito lixo, era um matagal e jogavam 

até animais mortos no Igarapé. A Escola procurou trabalhar a questão do lixo não só 

por causa do lugar, mas, por causa de tudo. O lixo é feio e nojento, mas, é 

principalmente perigoso. Agora a prefeitura fez até um espaço para o pessoal do 

bairro fazer caminhada lá pertinho. Para mim esse projeto foi revolucionário, esse 

sim transcendeu os muros da Escola de verdade. 

 

 

                                                           
23 Projeto aplicado nas disciplinas de Ciências e Biologia, com propostas específicas a cada Ano Escolar com 

exposição no decorrer do 3º ou 4º bimestre (EEEFM-CC, PPP, 2016, p. 34). 
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(Conclusão) 

Sujeitos Falas Correspondentes 

P8 Para o 6º ano estou dando aula de história e geografia, então eu uso quase as mesmas 

coisas. Em sociologia eu trabalho 7º, 8º e 9º ano então já muda bastante, mas ainda 

está bom, já fiquei com matéria de Arte, sociologia, filosofia, geografia e uma 

“micharia” de história (que no caso é minha área). Você dar aula de geografia, 

história e sociologia num mesmo dia é difícil demais. Trabalhar com EA dentro 

dessas condições é quase que impossível porque você já está quase louco para 

cumprir aquilo que está no currículo e você ainda conseguir inserir outras questões 

não dá mesmo. Aí você faz o que? Deixa de lado, a verdade é essa. Com certeza que 

não dá tempo para pensar e muito menos trabalhar de maneira interdisciplinar. A 

ideia é contemplar o assunto em todas as disciplinas, mas, a gente apesar de tentar a 

gente não consegue. 

P9 

 

Na minha opinião a EA aqui fica geralmente restrito aos professores de Ciências. 

Acredito que ainda é assim, mas acho que deveria ser diferente. Mas, a carga 

horária do professor é muito alta e dificilmente sobra tempo para que os professores 

se reúnam e conversem sobre suas aulas ou disciplinas, os horários não batem, os 

períodos não são os mesmos para todos os professores, muitos professores dão aula 

em até 3 Escola diferentes. Então eu te pergunto, você acha que dá para trabalhar 

com interdisciplinaridade? Para mim, o sistema é feito para que a qualidade do 

ensino não esteja em primeiro lugar. 

P10 Não temos condições de trabalhar com interdisciplinaridade. Para começar nossa 

carga horária, porque eu sinto falta de poder sentar e planejar uma aula de verdade, a 

nossa profissão é assim, quando eu falo desvalorização não me queixo do salário, 

mas, do tempo, porque eu gostaria de ter condições de ao invés de lavar uma bela 

trouxa de roupa eu pudesse ler um bom livro para ter certeza de que aquilo que estou 

levando é o melhor para meu aluno. Já fiz um trabalho interdisciplinar sobre a água, 

posso dizer que esse trabalho me oportunizou dias gratificantes, mas, tive dias muito 

estressante, porque não teve um só dia que do bimestre que dei uma aula silenciosa, 

aí minhas aulas incomodava porque as paredes da Escola não tem uma acústica boa, 

então o barulho dos meus meninos atrapalhava a sala do lado, mas isso era 

necessário porque eles estavam felizes com suas leitura e descobertas, nossa Escola é 

feita para turmas silenciosas e padronizadas, se você vai contra essa organização 

você incomoda a todos. 

P11 Não consigo trabalhar com interdisciplinaridade. Nos dias de hoje tem muita falta de 

interesse do aluno e também o suporte pedagógico que não existe aqui para gente. A 

gente na verdade entra cru em sala de aula e se a gente não tem ajuda como vamos 

poder chamar a atenção do aluno com aulas interessantes. São tantos fatores que não 

deixam a interdisciplinaridade acontecer, deveria acontecer porque talvez até 

facilitaria nosso trabalho. Não sei a realidade de outras Escola, mas aqui, é cada um 

por si e Deus por todos, então aquilo que fiz no meu planejamento, faço, elaboro e 

aplico sozinha e não tenho apoio de ninguém. Não consigo perceber algum trabalho 

aqui que possa ser considerado interdisciplinar. 

P12 Não digo que a interdisciplinaridade é impossível, porque como eu acabei de falar 

quando há um interesse é possível acontecer. Mas, se não for através de um interesse 

político a interdisciplinaridade não vai acontecer não. Todos os cursos que a gente 

vai eles falam disso e é tudo tão bonito, mas na prática não vai. Não há um mediador 

que  nos ajude e ele precisa ser um superior, porque eu já tentei implantar um projeto 

e não consegui. Olha que tentei em 3 Escola e não obtive resultado em nenhuma 

delas. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 
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Sobre o trabalho mencionado por C3, a professora P1 explicou que o projeto proposto 

aborda questões como: a produção de alimentos orgânicos, a grande veiculação na mídia 

induzindo a população de um modo geral ao consumo dos Fast Food e que isso contribui 

consideravelmente para o aumento gradativo da obesidade e interfere negativamente na 

qualidade de vida da população, diminuição da população que pratica atividades físicas e da 

falta de políticas públicas que visem a construção de espaços públicos para práticas 

esportivas. 

Consideramos esse trabalho atende uma perspectiva crítica de Educação Ambiental, 

pois, de acordo com P1 os objetivos alcançam uma dimensão ampla e complexa ao investigar 

questões relacionadas a saúde. A problemática apontada pela professora vai de encontro com 

as indagações de Guimarães (2006; 2012) sobre a padronização da cultura norte-americana, 

baseada expansão da crença do modelo de vida perfeita pautada no consumismo exorbitante. 

Nessa mesma perspectiva Leroy e Pacheco (2006, p. 33, grifo dos autores) enfatizam: 

 

Assistimos quase que impotentes (ou, às vezes cúmplices) ao fortalecimento 

do imperialismo norte-americano, fundado sobre uma defesa do american 

way of life que faz acompanhar de um profundo desconhecimento do mundo; 

à imposição consentida de um ersatz cultural hollywoodiano e de uma 

ideologia consumista individualista; à quebra das solidariedades tradicionais 

num mundo hoje predominantemente urbano. 

 

 

Deste modo, a padronização cultural mencionada por Guimarães (2006; 2012) e por 

Leroy e Pacheco (2006) correspondem também às questões alimentares como exemplo dos 

Fast Food citado por P1. Segundo P1, alguns professores devido a não compreenderem a 

interdisciplinaridade, resistem para não participar, mas, ela durante a apresentação do projeto 

conseguiu demonstrar a necessidade desse trabalho, consequentemente, conseguiu o apoio da 

equipe gestora, dos professores e dos pais para implementação e execução do projeto. É nesse 

contexto que apoiamos nossa compreensão que a interdisciplinaridade pode auxiliar também 

no processo de formação dos professores, porque, nessa relação dialógica torna possível a 

troca de saberes docentes. 

Em relação as atividades realizadas, P1 afirmou que sempre objetiva oferecer uma 

Educação Integral alunos, para tanto, sabe das suas limitações enquanto professora, mas, 

questões como a baixa remuneração, a falta de recursos pedagógicos, as salas superlotadas e 

outros fatores não são suficientes para uma prática sem compromisso. Parafraseando Viégas e 

Guimarães (2004, p. 62) acreditamos que propostas como estas que “se fizerem presentes no 

cotidiano escolar, nos fazem acreditar na possibilidade da associação entre crianças e 
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educação ambiental nas Escolas para a construção de um mundo melhor”, pois, 

compreendemos que a atividade desenvolvida por essa Educadora realmente caminha na 

perspectiva de uma Educação Integral em que sua disciplina não se resume ao 

desenvolvimento de conhecimentos fracionados e despolitizados. 

Seguindo essa mesma lógica acrescentamos P5 e P7, acreditamos que as atividades 

mencionadas por ambos indicam uma Educação Ambiental por meio da interdisciplinaridade. 

Deste modo, a Educação Ambiental Interdisciplinar: 

 

Constitui-se numa prática intersubjetiva que associa conhecimentos 

científicos e não-científicos relacionando o intuitivo, o cognitivo e o 

sensorial, buscando a construção de objetos de conhecimentos que se abram 

para novas concepções e compreensões do mundo e para a constituição do 

sujeito integral. Assim, se traduz como trabalho coletivo que envolve 

conteúdos, disciplinas e a própria organização da Escola (COSTA; 

LOUREIRO, 2013, p. 14). 

 

 

 Não obstante, a Educação Ambiental deve ultrapassar o campo do generalismo 

conceitual, dos consensos hegemônicos e, portanto, compreender criticamente a dinâmica 

inerente entre sociedade, homem e natureza. Neste aspecto a interdisciplinaridade enquanto 

uma prática intersubjetiva deve ser observada pelo trabalho educativo durante o 

desenvolvimento da Educação Ambiental. 

O “Projeto da Restauração do Igarapé Quatro Nações” mencionado por P7, foi 

lembrado por todos os educadores entrevistados da EEEF-AMS. Todos afirmavam que esse 

projeto foi muito relevante não só para a Escola, mas, principalmente para os moradores do 

bairro. É nesse tipo de prática que fundamentamos nossa concepção de Educação Ambiental, 

ou seja, uma prática que não fique só em valores, mas que tragam resultados significativos aos 

envolvidos. 

O único professor que afirmou não saber se a interdisciplinaridade acontece ou não na 

Escola foi o P3. A afirmação pautou-se na justificativa de que não compreende o que 

realmente seja interdisciplinaridade, isso demonstra que, apesar do assunto ser bastante 

veiculado na esfera educacional de maneira crítica ou não, ainda existem professores que não 

conseguem estabelecer significados nas práticas denominadas como interdisciplinares. Esta 

situação também revela a necessidade de um fazer pedagógico mais eficaz em relação a 

formação pedagógica dos docentes. 

Com base na fala de P4 e P6 enfatizamos mais uma vez, simplesmente o 

desenvolvimento de atividades sobre um determinado tema por variadas disciplinas não é 

garantia de ações interdisciplinares, visto que, “Instituir a interdisciplinaridade não é o mesmo 
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que defender um pluralismo sem criticidade, em que o complexo se dilui na simples 

convivência do diverso. Compreender o complexo exige método, e método exige coerência 

epistemológica e intencionalidade explicitada (COSTA; LOUREIRO, 2015, p. 696). 

Para compreender a totalidade complexa da Educação Ambiental, é preciso ir além da 

realização de atividades relacionadas ao meio ambiente em diversos componentes curriculares 

e em dias específicos, isso trata-se na verdade de um mascaramento das verdadeiras 

potencialidades que englobam o assunto. As atividades dessa natureza demonstram a 

desvalorização e/ou desconhecimento dos docentes pelo assunto, e não corresponde a 

interdisciplinaridade, por conseguinte, trata-se na verdade de ações conservadoras, apolíticas e 

que não conseguem atingir a complexidade real do assunto. 

Analisando a fala de P8, P9 e P10 conseguimos evidenciar nitidamente a 

desvalorização docente em que se encontra o professor da rede de ensino estadual de 

Rondônia, assim como o descontentamento dos mesmos com as condições de trabalho em que 

atuam. Concordamos plenamente com o professor P8 em relação a impossibilidade de dar 

uma aula capaz de transcender os limites impostos pela fragmentação do conteúdo disciplinar, 

uma vez que, este é responsável por vários componentes curriculares e por turmas diversas, 

somando-se a isso o tempo para planejamento das aulas é muito pequeno, conforme já 

ressaltado anteriormente nesta pesquisa. 

O P10 confirma o exposto por P9 ao afirmar que o professor estadual não tem 

condições de trabalhar com interdisciplinaridade, para fazer isso, ele se sobrecarrega e acaba 

ficando doente, porque o trabalhar diferente é como destacado por Guimarães (2013) “nadar 

numa contracorrente” e como tal, aponta para uma realidade de que é necessário trabalhar 

coletivamente enquanto crítica interdisciplinar. Entretanto, esse é o grande desafio, pois, 

somos induzidos a competitividade e ao individualismo. Assim somos necessariamente 

enfraquecidos enquanto classe. 

Finalizamos essa subseção parafraseando P9 e P12, respectivamente “o sistema é feito 

para que a qualidade do ensino não esteja em primeiro lugar”, “se não for através de um 

interesse político a interdisciplinaridade não vai acontecer não”, “Em todos os cursos que a 

gente vai eles falam disso e é tudo tão bonito, mas na prática não vai”. 

Partindo dessa perspectiva percebe-se que o discurso sobre Educação Ambiental e 

interdisciplinaridade apesar de serem utilizados nas pautas políticas que envolvem a 

educação, são geralmente carregadas de valores mecanicistas e que tendem obviamente a uma 

reprodução de uma ordem já estabelecida pelo modo de produção capitalista. A análise da 

próxima categoria vem de encontro ao já afirmado em todas as análises realizadas. 
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5.5 Teoria e Prática da Educação Ambiental – Categoria IV 

 

Nesta categoria trouxemos uma análise dos PPP de cada Escola, bem como dos planos 

de curso correspondente ao componente curricular e falas de cada professor participante da 

pesquisa. O objetivo em utilizar esses três instrumentos (PPP, Plano de Curso e entrevistas) 

foi conseguir trazer o contraste entre o que está descrito nos documentos e na realização da 

prática pelos educadores, demonstrando as dificuldades e possibilidades do fazer Educação 

Ambiental nas Escolas pesquisadas, principalmente no que concerne a relação entre teoria e 

prática. 

 

5.5.1 Educação Ambiental no PPP das Escolas 

 

Partimos da concepção de que o PPP é um instrumento que busca garantir a 

democracia no âmbito escolar, portanto, deve ser construído coletivamente, levando em 

consideração os aspectos particulares de cada Escola sem desconsiderar o disposto da 

legislação vigente para a Educação Nacional. 

Deste modo, consideramos que o PPP dentro do seu aspecto político deve envolver um 

percentual significativo dos sujeitos pertencentes a comunidade escolar. Caso seja elaborado 

somente pela equipe gestora não poderá constituir-se como instrumento democrático e 

possivelmente tornara-se mais um documento meramente teórico sem probabilidades reais de 

transcender da teoria à prática. 

Nesse contexto, para Veiga (2002) o PPP deve ser construído e vivenciado por todos 

os envolvidos com o processo educativo da escola, não deve ser elaborado simplesmente para 

atender uma obrigatoriedade demandada pelas Secretarias de Educação (SEDUC) e depois 

engavetado, se assim for deixa de ser um Projeto Político Pedagógico, visto que perde a sua 

essência política e pedagógica. 

Partindo desse pressuposto buscamos verificar se os educadores tinham conhecimento 

relacionado a inserção da Educação Ambiental no PPP da Escola em que atuavam. 

Por conseguinte, o Gráfico 4 apresenta percentual de professores que responderam 

SIM, NÃO, ACHO QUE SIM ou NÃO SABE responder se a Educação Ambiental está 

inserida no PPP das referidas Escolas. 
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Gráfico 5 – Educação Ambiental no PPP das Escolas pesquisadas 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 De acordo com o Gráfico 5 percebe-se que apenas 53% dos educadores tem a certeza 

de que a Educação Ambiental está inserida no PPP da Escola em que atua, estes, 

correspondem a D2, D3, D4, C1, C2, C3, P5, P7 e P12. Em contrapartida, D1, P1, P2, P4, P6, 

P8 e P11 totalizam os 31% que se situam no campo das incertezas com discursos do “Eu acho 

que sim ou Acredito que sim”. Por fim, P3, P9 e P10 perfazendo os 16% afirmaram não saber 

se a temática estava ou não incluída no PPP. 

Tal realidade evidencia que a Educação Ambiental é assunto recorrente nos 

estabelecimentos educacionais, e percebida como importante, pela maioria dos educadores. 

No entanto, em relação a inclusão do assunto no PPP observa-se que pelo menos 47% dos 

educadores não possuem muita familiaridade com o documento. A esse respeito, é 

indiscutível que a equipe gestora (diretores e coordenadores pedagógicos) conhecimento mais 

amplo atribuído ao documento, pois, somente D1 não ficou com dúvidas. Entretanto, 75% dos 

professores desconhecem o PPP integralmente. 

Para tanto, através do Plano de Curso e entrevistas analisamos às práticas educativas 

planejadas e desenvolvidas com turmas do 6º ao 9º do Ensino Fundamental, não que as 

modalidades de ensino anteriores e posteriores não sejam importantes, mas, pelo fato de que 

esta pesquisa é direcionada fundamentalmente para os educadores que atuam nessa etapa da 

Educação Básica. 
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Consideramos palavras ou frases que nos remetem a concepção ou práticas 

interdisciplinares de Educação Ambiental pelos educadores, apresentadas anteriormente nesta 

pesquisa, todavia, sabemos que a temática pode estar inserida nos diversos componentes 

curriculares do Ensino Fundamental, todavia, nossa análise considerou apenas as questões 

explicitas no PPP de cada Escola. 

No documento da EEEF-AMS foi possível identificar que a Educação Ambiental é 

compreendida como um dos objetivos básicos do Ensino Fundamental, justificada então pelo 

entendimento de que “a compreensão do ambiente natural e social, sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade” é indispensável” para a 

formação do cidadão (EEEF-AMS, PPP, 2016, p.18). 

O documento também aponta que apreensão do meio ambiente pelo aluno é um dos 

requisitos para que este seja preparado para viver em sociedade. Para isto, a Escola direciona 

uma Formação Continuada em Gestão Ambiental, tendo em vista “A inclusão de temas 

socioculturais no currículo transcende o âmbito das diversas disciplinas e corresponde aos 

Temas Transversais, preconizados pelos PCN para o Ensino Fundamental” (EEEF-MAS, 

PPP, 2016, p. 53). 

De acordo com o PPP a abordagem dos temas dispostos no PCN como ética, 

diversidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo e temas 

locais favorecem na compreensão da realidade social, por isso, devem fazer parte da realidade 

escolar.  

Em análise do PPP da EEEFM-AT constatou-se que a Educação Ambiental realmente 

está contextualizada no documento, o assunto é destacado como um dos vários objetivos 

necessários para a formação básica do cidadão. Contudo, em nenhuma parte do documento a 

nomenclatura “Educação Ambiental” foi utilizada, por isso, nossa referência baseou-se nos 

termos relacionados às questões ambientais. 

Dentre os componentes curriculares do 6º, 7º, 8º e 9º ano apresentados no PPP da 

EEEFM-AT identificamos que nos componentes curriculares de Ciências e Geografia as 

questões ambientais, ou melhor, os “problemas ambientais” são abordados de maneira mais 

direta, conforme pode-se constatar a seguir. 

No componente curricular de Ciências do 6º ano, o principal objetivo apresentado em 

relação a temática é a “conscientização dos alunos sobre a importância do meio ambiente na 

terra e de cuidar do meio ambiente”. Os conteúdos elencados para atingir os objetivos 

propostos são intitulados de: Haverá amanhã?; Meio ambiente; O que fazer para prorrogar a 
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vida na terra? Ar e Solo; Impactos ambientais. A equipe escolar acredita que com o 

desenvolvimento desses conteúdos o aluno poderá: 

 

Ser capaz de utilizar-se das informações a respeito do meio ambiente e tomar 

decisões que possam ajudar a melhorar o planeta; Entender que o planeta 

Terra está se acabando e que tem que tomar uma decisão hoje, a respeito de 

salvar ou não o planeta; Respeito ao meio ambiente; Aplicar os 

conhecimentos adquiridos em sua vida cotidiana (EEEFM-AT, PPP, 2016, p. 

89). 

 

 

No objetivo geral do componente curricular de Ciências do 7º ano nota-se a 

semelhança ao exposto nas turmas do 6º ano, em que as atividades propostas devam gerar 

“uma expectativa real de mudança de comportamento em seu habitat natural” (EEEFM-AT, 

PPP, 2016a, p. 90). Percebe-se que os conteúdos destacados seguem uma lógica puramente 

biológica relacionada a organização dos seres vivos, do mesmo modo em que são 

apresentados nos livros didáticos dessa etapa da educação.  

No componente de Geografia do 6º e 9º ano o objetivo geral de ambos é 

“Compreender o espaço geográfico como produto de uma organização socioeconômica que se 

transforma a partir de um conjunto de contradições e conflitos que se resolvem e se 

recompõem constantemente” (PPP, 2016, p. 77-146). 

No entanto, os conteúdos mencionados para o 6º são: Paisagem, espaço, tempo e 

lugar; Orientação e localização no espaço geográfico; Planeta terra e suas características; 

Mapas e sua linguagem cartográfica; Os movimentos da Terra: rotação e translação; Clima e 

vegetação; O campo e a cidade (espaço rural, urbano, suas paisagens e problemas); Atividades 

econômicas e recursos naturais; Extrativismo, agricultura e pecuária; Comercio, indústria e 

prestação de serviços. 

Levando em consideração os objetivos específicos nota-se uma perspectiva de 

Educação Ambiental Crítica, pois, propõe-se que os alunos consigam a apreensão de 

conhecimentos que ultrapassam o meramente natural/ecológico, atingindo uma dimensão de 

totalidade. 

Conhecer aspectos do meio ambiente, relacionando o espaço geográfico ao 

tempo histórico e aos homens que nele habitam e interferem modificando-o; 

Compreender as relações entre o processo histórico de formação das 

sociedades humanas e o funcionamento da natureza através do estudo das 

paisagens naturais. Conhecer e compreender o mundo em seus aspectos 

físicos, sociais, políticos, econômicos, estabelecendo relações. Reconhecer 

as contradições e os conflitos econômicos, sociais e culturais, o que permite 

comparar e avaliar qualidade de vida, hábitos, formas de utilização e/ou 

exploração de recursos e pessoas, em busca do respeito às diferenças e de 

uma organização social mais equânime (EEEFM-AT, PPP, 2016, p. 79). 



125 

 Em relação aos conteúdos de Geografia do 9º ano destacam-se de assuntos mais 

específicos como: mundo multipolar, bipolar e unipolar; Questões econômicas de nível 

global; União Europeia; Estados Unidos; Oceania e outros contextos mundiais. Acredita-se 

que a abordagem desses conteúdos possa desenvolver competências nos estudantes a tal ponto 

que os mesmos consigam: 

 

Compreender a dinâmica do espaço mundial, a dominação dos países com 

maior desenvolvimento formando polos de poder e dividindo o espaço 

mundial. Analisar criticamente os meios de produção e as tecnologias dos 

países desenvolvidos; Entender a organização do espaço europeu, desde sua 

regionalização á aspectos econômicos dos países que compõem esse 

continente. Conhecer e compreender o mundo em seus aspectos físicos, 

sociais, políticos, econômicos, estabelecendo inter-relações entre os mesmos 

(EEEFM-AT, PPP, 2016a, p. 146). 

 

 

Nota-se que em Geografia os objetivos vão um pouco mais além dos aspectos naturais 

e superficiais, tendo como pressuposto a busca pela compreensão dos “processos sociais 

utilizando conhecimentos históricos e geográficos do espaço brasileiro, bem como a 

construção e reconstrução desse território, sendo o principal agente transformador o 

“homem”. 

De acordo com o PPP da EEEFM-AT (2016) entre as competências almejadas pelos 

professores de Geografia destacam-se: a compreensão complexa do espaço e do processo de 

regionalização no Brasil, análise das transformações ocorridas no espaço geográfico dando 

ênfase nas questões dos povos indígenas e a identificação que envolvem situações 

econômicas, natural e social na atualidade, ressaltando as fontes de energia utilizadas e mais 

importantes no Brasil. Em análise dos conteúdos propostos é possível identificar a 

contemplação de todos os temas elencados. 

 Diante dos objetivos elencados para o componente curricular de Ciências do 8º ano 

evidencia-se a atribuição da Educação Ambiental por meio de temas como “Terra e ambiente, 

Ser Humano: desenvolvimento e saúde, Universo”. A proposta do planejamento é que esse 

conteúdo seja desenvolvido mediante uma organização que garanta ao aluno a compreensão 

de que a natureza é um processo dinâmico que se estabelece pela relação homem/natureza, 

sendo o homem responsável por transformações do mundo em que vive. Para tanto, o aluno 

deverá ser capaz de fazer a identificação das relações existentes entre ambiente e condições de 

vida (EEEFM-AT, PPP, 2016). Todavia, os conteúdos apresentados só trazem as 

nomenclaturas utilizadas no livro didático e não confirmam se essa amplitude dos objetivos 

vai ser contemplada. 



126 

 O objetivo de Geografia do 8º ano é idêntico ao do 7º ano, todavia, as diferenças estão 

interligadas a abrangência dos conteúdos. Enquanto, a segunda refere-se as questões 

nacionais, a primeira tem uma abordagem de amplitude mundial e traz algumas situações a 

mais, como: 

Capitalismo comercial, colonialismo; Capitalismo industrial, 

neocolonialismo; Fatores internos e ideias falsas sobre o 

subdesenvolvimento; América Latina: regionalização; Aspectos físicos da 

América latina. Agropecuária, indústria e o bloco MERCOSUL. Economias 

americanas com base: mineral, agropecuária, pesca. As metrópoles 

capitalistas europeias na África. África: Aspectos físicos e problemas 

ambientais (EEEFM-AT, PPP, p. 212). 
 
 

 Nota-se que os temas elencados são relevantes na busca pelo desenvolvimento de uma 

educação emancipatória, mas, para isto o professor precisa também dispor de uma consciência 

crítica, caso contrário vai ser objeto de transmissão e reprodução dos conteúdos dispostos no 

livro didático. 

 Quanto aos aspectos relacionados ao componente curricular de Ciências do 9º ano, 

pode-se afirmar que corresponde igualmente aos do 8º ano, inclusive nos aspectos que se 

refere aos objetivos, metodologia, competências e habilidades, a diferença então é identificada 

então somente no conteúdo disponibilizado a cada turma. 

 Dentre os vários projetos desenvolvidos na Escola destacamos dois que abordam a 

Educação Ambiental, sendo eles denominados: Semana do Meio Ambiente e Semana da 

Cidadania e Conhecimento. O primeiro não é contextualizado na integra no PPP, por isso, não 

pudemos analisá-lo. Já o segundo, conseguimos identificar algumas associações com a 

temática ambiental, entre elas, a utilização do termo “sustentabilidade” como referência aos 

saberes necessários para efetivação do exercício à cidadania. 

Na finalização da contextualização do PPP na subseção intitulada de “A Escola que 

queremos” é atribuído como missão da Escola formar “Alunos que sejam agentes de 

transformações e sua aprendizagem; que sejam responsáveis, críticos, criativos, 

pesquisadores, comprometidos, conscientes do que buscam no conhecimento científico, 

tecnológico, ambiental e elaborado” (EEEFM-AT, PPP, 2016, p. 243). 

A Educação Ambiental no PPP da EEEF-CC aparece de maneira bem singela quando 

comparada com as outras Escolas apresentadas. Destacamos três momentos distintos em que 

conseguimos visualizar questões ambientais no documento desta Escola. Sendo eles: a) 

Projeto Meio Ambiente; Parceria com o PIBID, e; c) Estratégia de ação e escolha de solução. 
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No projeto denominado “Meio Ambiente” o objetivo referente a Educação Ambiental 

está relacionado a ações de aproveitamento e a melhoria do aspecto físico da Escola”. Na 

Parceria com o PIBID o documento afirma que um dos objetivos das ações dessa parceria é 

“modificar os hábitos que contribuam no desenvolvimento de novos valores, práticas 

ambientais e cidadania” (EEEFM-CC, PPP, 2016, p. 35). E, por último a Escola elenca 

algumas ações correspondentes aos seus interesses e necessidades como a promoção, 

participação e sucesso dos alunos por meio de aulas diferenciadas onde serão sujeitos ativos 

do processo ensino e aprendizagem, para isso, três dos seus objetivos está diretamente ligado 

a Educação Ambiental. 

 

Oferecer para o aluno a oportunidade de leituras de temas transversais em 

relação ao lado nocivo da Química para o meio ambiente; 

Formar alunos com capacidade de interpretação da importância para a 

realidade de vida de forma sustentável; 

Reconhecer que o desenvolvimento de determinadas tecnologias tem seu 

preço em relação ao meio ambiente (EEEFM-CC, PPP, 2016, p. 38). 

 

 

Percebe-se que a EEEFM-CC traz a Educação Ambiental por meio dos temas 

transversais, das questões sobre sustentabilidade e sobre o desenvolvimento de tecnologias 

assim como seus prejuízos relacionados ao meio ambiente. 

Após apresentação desses dados, buscamos demonstrar alguns contextos em que a 

Educação Ambiental é evidenciada nos PPP de cada Escola. De antemão, podemos afirmar 

que a temática está inserida no PPP de todas as Escolas pesquisadas, algumas vezes de 

maneira mais tímida e outras de maneira mais específica e contundente. 

Sabendo que o ensino da Rede Estadual de Educação de Rondônia deve ter seu 

planejamento fundamentado no RCRO, e consequentemente, que a Educação Ambiental se 

faz presente no referido referencial, buscamos verificar quais professores seguem este aporte 

teórico durante o planejamento anual das atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano 

letivo. 

O Quadro 14, apresenta a Educação Ambiental nos componentes curriculares de 

Língua Portuguesa (6º ao 9º ano), História (7º ano), Geografia (8º e 9º) e Ciências (7º ao 9º 

ano). A escolha desses componentes corresponde a associação de um ou mais professores que 

as lecionam em determinadas turma, não entrevistamos professores que ministram aulas de 

outros componentes curriculares como Matemática e Educação Física do Ensino 

Fundamental. 
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Quadro 14 – Educação Ambiental nos Componentes Curriculares do RCRO 

Componente 

Curricular 

Série/ano Eixo Temático Conteúdo ou Competências relacionadas 

 

 

 

 

 

 

 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

6º 

 

Meio ambiente e 

Diversidade 

Cultural 

- As relações globais em tempo de 

multimídias; 

- Estudo das manifestações culturais do/no 

Estado de Rondônia. 

 

 

7º 

 

 

Meio ambiente e 

Diversidade 

Cultural 

-As relações entre as diversas etnias: 

intolerância, radicalismo, ações humanitárias e 

agregações das diferenças; 

- Compreensão da pluralidade, na relação com 

a singularidade que nos constitui. 

 

8º 

Meio ambiente e 

Diversidade 

Cultural 

- Leitura de textos normativos/legais acerca do 

meio ambiente e da diversidade cultural; 

 

9º 

Múltiplas 

Linguagens 

- As diferentes linguagens na representação 

dos direitos dos povos e da preservação do 

meio ambiente; 

 

 

História 

 

 

7º 

Relações Sociais, 

culturais, de trabalho 

e poder 

- Desenvolver relações de compromisso com o 

outro, com a sociedade e com o planeta; 

- Características econômicas e de uso da terra e 

prejuízos ao meio ambiente; 

- Exploração e meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

 

7º 

 

Vida, ambiente e 

diversidade 

- Relacionar conhecimento científico e 

tecnológico com questões sociais e ambientais, 

do sistema produtivo e dos serviços propondo 

estratégias de enfrentamento, identificando os 

riscos e os benefícios de sua aplicação; 

 

 

 

7º, 8º e 9º 

 

 

Interação e 

Múltiplas 

Linguagens 

- Estabelecer relações da interdependência 

entre os fenômenos físicos, químicos, 

geológicos e biológicos que ocorrem 

naturalmente ou por ação humana, destacando 

aspectos estéticos, éticos e técnico científicos, 

bem como os impactos ambientais dos 

processos tecnológicos e modelos econômicos; 

- Relacionar a ocorrência de doenças 

veiculadas pela água, destacando o descuido 

com o saneamento ambiental; 

 

 

 

Geografia 

 

8º 

Nações, povos, 

lutas, guerras e 

revoluções 

- Interações entre sociedade e natureza na 

organização do espaço histórico, envolvendo a 

cidade e o campo. 

 

 

9º 

 

Cidadania e cultura 

no mundo 

contemporâneo: 

relações de poder, 

nações e cotidiano 

- Analisar interações entre sociedade e 

natureza na organização do espaço histórico, 

envolvendo os espaços urbano e rural; 

Fonte: Adaptação do RCRO (2013). 

 

Não acrescentamos esse componente de Sociologia no Quadro 14, uma vez que, o 

RCRO não especifica o conteúdo ou competências relacionadas a esse componente curricular. 

Observa-se no Quadro 14 a contemplação da Educação Ambiental nos componentes 
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curriculares apresentados. Entretanto, em análise dos Planos de Curso dos professores 

participantes da pesquisa, foi possível identificar que os professores P1, P3, P9, P10, P11 e 

P12 não seguiam na íntegra o RCRO, por conseguinte, nenhum desses professores abrangiam 

questões de caráter ambiental. 

 

5.5.2 A Prática na Educação Ambiental  

 

O objetivo desta subseção é apresentar as falas dos Diretores, Coordenadores 

pedagógicos e dos Professores. Apresenta-se no Quadro 15, 16 e 17, respectivamente, a as 

falas dos entrevistados sobre a utilização do RCRO, desenvolvimento das práticas de 

Educação Ambiental e quais as principais dificuldades e facilidades encontradas. 

 

Quadro 15 – Educação Ambiental nas Escolas – Diretores 

(Continua) 

Sujeitos Falas correspondentes 

D1 Nossos professores têm conseguido desenvolver as atividades de EA de acordo com o 

Referencial Curricular de Rondônia, talvez não na sua totalidade, uma vez que o 

tempo é muito corrido, mas eles vão adaptando dentro daquilo que ele vai 

trabalhando. Acredito que nossa principal dificuldade em desenvolver a EA esteja 

relacionada a “Cultura” que eles já trazem de casa, pois, por mais que você ensine 

como cuidar e separar o lixo ou como cuidar das plantas, alguns resistem. Quando 

iniciamos nosso projeto de jardinagem aqui na Escola, muitos alunos passavam e 

arrancavam as plantas, hoje raramente a gente vê uma criança arrancando uma folha 

que seja, na verdade acontece ao contrário. Uma vez cortamos nossas rosas do 

deserto no zero, fizemos isso em um dia que a diretora não estava aqui, aí as crianças 

ficaram lá no portão esperando ela chegar para dizer que tínhamos destruído as 

plantas. A gente percebe que aos pouquinhos eles vão aprendendo. A questão de 

jogar lixo no pátio hoje é bem menor. Não é fácil trabalhar com EA, por causa da 

cultura das pessoas de fora da Escola, por isso, a gente coloca placas de orientação ao 

redor da Escola, para que as pessoas conscientizem sobre essa necessidade. 

D2 Talvez os professores não consigam cumprir os 100% que está especificado no 

Referencial Curricular de Rondônia, mas eles seguem as diretrizes expostas lá. 

Nossos professores trabalham desde o início do ano seguindo seu planejamento anual 

que é feito baseado em cima do Referencial. Não acho que é difícil trabalhar EA, o 

professor quando põe a mão na massa mesmo, eu creio que não há nenhum tipo de 

impedimento. A nossa Escola é uma Escola muito grande e muitas vezes não 

conseguimos deixar ela bem limpinha porque aqui chove muito, o mato cresce muito 

e suja tudo, mas isso é um fator próprio da natureza. A cultura é um fator decisivo na 

nossa prática, porque aqui temos água filtrada em todas as torneiras, mas, do que 

adianta eles beberem água filtrada aqui, se quando chegam em casa eles não dispõem 

disso? Nós, incentivamos eles a alertarem os pais sobre a necessidade de filtro para 

beber uma água de qualidade, mas, sabemos que isso é insuficiente. A parceria do 

PIBID com a Escola é muito importante para as práticas de EA, os professores 

juntamente com sua turma do dia são convocados para ajudar os acadêmicos durante 

alguma atividade como plantar ou replantar as mudas de plantas. Acreditamos que o 

aluno que desenvolve práticas de EA aqui na Escola pode querer executar suas 

práticas em casa também. 
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(Conclusão) 

Sujeitos Falas correspondentes 

D3 A grande dificuldade da EA é que nem todos professores percebem que é de sua 

responsabilidade está trabalhando este assunto. Esse assunto precisa ser diariamente 

trabalhado em sala de aula, mas, isso não acontece. A EA precisa começar dentro da 

Escola mesmo, começando pelo próprio lixo que é produzido dentro dela, como o 

papel, o copo descartável. Sei que fazemos muito pouco e são poucos profissionais 

que tem o compromisso com esse assunto. 

D4 A maior dificuldade que vejo para os professores trabalhar o assunto é a formação da 

própria família. Essa educação deveria vir de casa, mas, essa responsabilidade tem 

ficado para nós. Não vejo que a Escola tem esse papel de dar essa educação para o 

aluno. A gente até pergunta aos alunos: Vocês mantem sujo o lugar onde vivem? A 

gente sabe que esse é o problema, aí a gente fica de pés e mãos amarradas. Muito dos 

nossos alunos não tem uma estrutura familiar, quanto mais fragilizada a família, mais 

fragilizada é a consciência ambiental do aluno. Outra questão importante é que 

geralmente voltamos nosso trabalho para as avalições externas porque precisamos 

elevar IDEB da Escola, isso tem deixado a gente um pouquinho amarrada, porque 

não expandimos nossos temas. Precisamos de uma estratégia que supere isso, mas, o 

grande problema é que isso já vem do próprio sistema. As políticas públicas 

existentes para o desenvolvimento da EA não são suficientes, deveríamos realizar um 

trabalho mais árduo das questões ambientais, porque vivemos atualmente num tempo 

difícil em que aquecimento global está muito alterado, por isso, devemos ser atuantes 

em nossas Escola com esse tema, para que assim a EA seja direcionada para que o 

aluno aprenda a amar e cuidar do ambiente em que ele está. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 

 

Sabe-se a Educação Ambiental vem a cada dia ganhando seu espaço no contexto da 

educação, todavia, isso não tem sido suficiente para que esta seja realmente concebida de 

maneira significativa na prática educativa. 

A respeito do RCRO as diretoras D1 e D2 afirmaram que os professores de sua Escola 

utilizam o referencial durante o planejamento do Plano de Curso. Entretanto, convém destacar 

que em análise dos referidos documentos identificou-se que nenhum professor atuante na 

Escola de D2 utilizou o RCRO para inserir a Educação Ambiental no currículo, em 

contrapartida, tal realidade foi confirmada na Escola de D1. Em relação aos diretores D3 e 

D4, ambos não comentaram nada referente a esse referencial. 

No que se refere as dificuldades do desenvolvimento de práticas que abordam a 

temática ambiental D1, D2 e D4 associam a cultura como principal fator que impossibilita a 

concretização significativa da Educação Ambiental na Escola. 

No tocante ao assunto D4 enfatiza que “quanto mais fragilizada a família, mais 

fragilizada é a consciência ambiental do aluno”. A ideia defendida pela educadora direciona a 

um entendimento de que a pobreza é a responsável pelos problemas relacionados aos 

impasses ambientais. 
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Deste modo, compreende-se que tal educadora não consegue perceber as armadilhas 

paradigmáticas que envolve o assunto, e por atribuir a Educação Ambiental apenas ações de 

aspectos com a natureza não questiona as relações sociais, consequentemente, não percebe 

que essas famílias denominadas de “fragilizadas” são vítimas de uma sociedade dominada 

pela ideologia capitalista. Seguindo essa perspectiva Guimarães (2006, p. 25) enfatiza: 

 

Os professores, ao não perceberem que os problemas ambientais manifestam 

um conflito entre os interesses privados e o bem coletivo, o que estabelece, 

por um referencial paradigmático, o mote da relação entre sociedade 

moderna versus natureza, não questionam e não problematizam as causas 

profundas da crise ambiental. 

 

 

Todos os diretores apresentam visões ingênuas de Educação Ambiental, o que justifica 

ao desenvolvimento de práticas simplistas como cuidar do lixo, das plantas, da limpeza, da 

água, etc.  Tais atividades visam atitudes/comportamentos ecologicamente corretos dos 

indivíduos, criando um consenso hegemônico de que essas ações são capazes de resolver toda 

a problemática instalada na crise ambiental. Todavia, sabe-se que mundialmente uma maioria 

de pessoas consideram fundamental a conservação ambiental, porém, atualmente 

presenciamos uma degradação do meio ambiente muito maior que antes, quando essa visão de 

preservação ainda era defendida por uma minoria de pessoas (GUIMARÃES, 2006). 

Continuando, em relação ao enunciado por D4 de que “Essa educação deveria vir de 

casa, mas, essa responsabilidade tem ficado para nós. Não vejo que a Escola tem esse papel de 

dar essa educação para o aluno”. Partimos da concepção de que, “[...] educação ambiental é 

educação. Educação em suas várias dimensões: portanto, é preciso considerar a formação do 

homem no espaço educacional mais amplo ou no campo educacional mais restrito – a Escola” 

(TOZONI-REIS, 2004, p. 13). 

Para finalizar, D3 afirmou que a principal dificuldade está relacionada ao desinteresse 

do professor e pela inexistência de práticas regulares que abordem o tema. Partindo desse 

pressuposto, concordamos que o professor é indubitavelmente um agente de grandes 

responsabilidades e possibilidades com a Educação Ambiental. Mas, devemos considerar o 

contexto em que se dá a prática docente, pois, uma boa prática é resultante de boas condições 

de trabalho e de uma boa preparação que permita transcendência do discurso à prática 

(SAITO, 2002). Entretanto, sabemos que nem sempre a realidade é essa. 

O Quadro 16 que descreve a falas dos coordenadores Pedagógicos, por conseguinte, 

representa as visões dos mesmos no que concerne as questões relacionadas a teoria e prática 

da Educação Ambiental. 
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Quadro 16 – Educação Ambiental nas Escolas – Coordenadores Pedagógicos 

 

Sujeitos Falas correspondente 

C1 A maior dificuldade em na realização de práticas ambientais na Escola é levar os 

alunos para uma aula de campo, no dia a dia de sala de aula a gente consegue 

desenvolver alguma coisa. Temos vários projetos aqui na Escola em relação ao 

assunto, em alguns projetos buscamos levar os alunos para ambientes fora da Escola 

é nesse momento que surge a dificuldade, porque não tem transporte os pais não 

autorizam os filhos a saírem da Escola. É possível realizar uma EA de acordo com o 

que está no RCRO, mesmo porque ela está lá de uma maneira muito prática, mas, 

mesmo assim, requer que a equipe da Escola planeje e organize as atividades. Acho 

que as crianças valorizam muito mais que os adultos e são as atitudes dos adultos 

que deixam eles confuso, por exemplo, ele vê na Escola alguma coisa que é 

considerada ruim para o meio ambiente e em casa seus pais ou outros familiares 

fazem justamente o oposto que foi apresentado na Escola. 

C2 Não vejo dificuldade em trabalhar EA na Escola, a grande questão é trabalhar de 

forma interdisciplinar. Isso devido à resistência de alguns professores em abordar o 

tema. Nós (equipe gestora) realizamos reuniões e orientamos os professores sobre 

essa necessidade. Em relação a nossa prática tem uma situação que considero 

interessante que aconteceu aqui na Escola. Em 2016 fizemos um concurso de 

redação com o tema “O lugar onde eu moro”, vários alunos escreveram sobre a 

Praça do Açaí que fica aqui do ladinho da Escola. Ficamos impressionados com a 

visão de vários alunos em relação a essa Praça. Nós (educadores) achamos que a 

construção da Praça melhorou o espaço, porque foi urbanizado e bonito. A gente 

leva os alunos lá para fazer trabalho de Combate à Dengue e de conscientização 

ambiental. Porém, nos textos dos nossos alunos a gente viu outra visão. Nossos 

alunos que moram na comunidade não têm essa visão de melhora, eles na verdade 

falam da destruição que aconteceu lá, que lá antes tinha um rio onde muitas mães 

lavavam roupa enquanto os filhos se divertiam tomando banho e que era um trajeto 

agradável durante a caminhada de ida e volta da Escola. Hoje eles afirmam que está 

tudo mudado e que não passam mais por esse lugar porque tornou-se um lugar 

perigoso, devido ao grande quantitativo de usuários de drogas que ficam ali. Olha só 

a visão de mundo que esses meninos é uma visão antimodernista, para mim isso foi 

surpreendente. 

C3 Vejo que a prática de EA é muito mais fácil que a teoria da mesma. A teoria exige 

uma linha de pensamento e a gente pode não ter esse conhecimento, a prática já é a 

vivência da EA em si. Na sala de aula o professor está a todo momento educando 

eles. Temos um lema aqui na Escola “você viu um papel no chão pegue” é uma 

prática que está dando certo. A teoria exige um planejamento, um estudo ou uma 

leitura a mais para o professor entender o tema, por isso, acho a prática bem mais 

fácil porque é aquilo que já realizo todos os dias. Se a Educação Ambiental 

estivesse mais clara no RCRO de modo que especificasse o que o professor tem que 

incluir sobre esse tema nas disciplinas talvez seguissem mais esse documento. O 

fato é que os professores fazem mais quando são cobrados. Eles não dão tanta 

relevância para EA a não ser se tiver cobrança, eles sabem da importância, mas não 

vivenciam isso aqui na Escola. Para o professor perceber a relevância do tema 
não é uma tarefa fácil de fazer, porque já são profissionais e adultos, penso que por 

parte da gestão teria que fazer um trabalho com eles (se o assunto for um objetivo da 

escola). 

Fonte: Coleta de dados, 2017.  
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Observa-se que os três coordenadores possuem compreensões distintas entre si a 

respeito das dificuldades em trabalhar Educação Ambiental nas suas respectivas Escolas. 

O primeiro afirma que a grande dificuldade da Escola está condicionada a inserção de 

práticas com aulas de campo, em que os alunos consigam vivenciar situações que envolvem a 

Educação Ambiental. Seguindo esse pensamento, as visitas a aterros sanitários e jardins 

botânicos são sempre citados como locais propícios para ações dessa natureza. 

Concordamos com o pressuposto de que as aulas em ambientes externos são 

interessantes para os alunos, pois, superam a rotina da sala de aula e permitem que os alunos 

vivenciem e identifiquem fenômenos relacionados a vários temas, inclusive e principalmente 

na Educação Ambiental. 

No entanto, devemos compreender que ao relacionar a teoria com a prática na 

Educação Ambiental, não estamos necessariamente estar falando de aula de campo, uma vez 

que, o professor também pode promover aulas práticas na sala de aula tanto como fora dela. 

Por conseguinte, pode-se afirmar que as aulas de campo são uma ferramenta a mais na prática 

educativa, porquanto, esta não substitui, tampouco, elimina a importância das aulas em sala. 

Neste ponto de vista, independentemente do desenvolvimento da prática educativa 

(interno ou externo à sala de aula) o que não se pode negar é que ambas situações precisam 

ser realizadas por intermédio de um planejamento, ou seja, a consolidação de uma prática 

consolidada se dá por meio da teorização. 

Sobre teoria e prática na educação, Saviani (2007, p 131) afirma “Ora, o ato de 

antecipar mentalmente o que será realizado significa exatamente que a prática humana é 

determinada pela teoria. Portanto, quanto mais sólida for a teoria que orienta a prática, tanto 

mais consistente e eficaz é a atividade prática”. Partindo dessa afirmação acreditamos na 

importância do planejamento, compreendo-o como uma base teórica orientadora para atingir 

determinados objetivos. 

Ainda sobre esse assunto, C3 afirma que a prática é muito mais fácil que a teoria, 

porquanto, a primeira consiste apenas em atividades ou ações que “ensinam a fazer e como 

fazer certo, transmitindo uma série de procedimentos ambientalmente corretos” 

(CARVALHO, 2012, p. 182). Isto é, a coordenadora compreende que essas ações práticas não 

necessitam de planejamento ou estudos, enquanto que a teoria demanda disponibilidade de 

tempo pelo professor na busca de aquisição do conhecimento sobre determinado tema, neste 

caso, Educação Ambiental. Então, pelo enunciado conclui-se que a educadora percebe os dois 

momentos como ações distintas que não se relacionam entre si. 
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A problemática apresentada entre teoria e prática é um dilema compartilhado por 

vários professores e alunos da esfera educacional.  A respeito do assunto, Saviani (2007) traz 

apontamentos que esclarece algumas considerações sobre teoria e prática no contexto 

educativo, exemplificando, que ambas as situações possuem especificidades que as 

diferenciam, como também pode-se perceber que as distinções das mesmas são inseparáveis 

de tal modo que, teoria e prática são definidas e caracterizadas mediante a realização de uma 

para com a outra. Isso significa que: 

 

[...] a prática é a razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só se 

constituiu e se desenvolveu em função da prática que opera, ao mesmo 

tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade. A teoria 

depende, pois, radicalmente da prática. Os problemas de que ela trata são 

postos pela prática e ela só faz sentido enquanto é acionada pelo homem 

como tentativa de resolver os problemas postos pela prática (SAVIANI, 

2007, p. 108). 

 

Entende-se, deste modo, que o desenvolvimento de uma prática sem a teoria torna-se 

uma atividade vazia, inconsistente e provavelmente ineficaz no sentido de proporcionar uma 

educação preocupada em superar os reducionismos impostos hierarquicamente, assim, é 

válido esclarecer que toda teoria é fundamentada numa determinada concepção, logo, a 

prática busca legitimar os objetivos de uma teoria (SAVIANI, 2007). 

A respeito das dificuldades em desenvolver atividades de Educação Ambiental na 

Escola, C2 destaca que alguns professores não percebem a temática como pertencente ao seu 

componente curricular, consequentemente resistem em abordar o assunto. A prática 

interdisciplinar é realmente uma questão desafiadora no campo educativo, porque, “trata-se de 

mudarmos as lentes e sermos capazes de novas leituras do real, mesmo que ainda sejamos 

aprendizes desta nova gramática de sentidos que nos permita chegar aos novos territórios de 

um saber interdisciplinar” (CARVALHO, 2012, p. 123, grifo da autora). Ao assumir a 

interdisciplinaridade na sua prática educativa o educador deve estar disposto a sair da sua 

zona de conforto em busca de novos saberes. 

Como já foi ressaltado anteriormente, o RCRO traz algumas orientações de como 

trabalhar a Educação Ambiental em vários componentes curriculares, mas, alguns professores 

não seguem esse material como referência ou até mesmo desconhecem o conteúdo desse 

documento em relação ao assunto, tal situação será apresentada no próximo tópico. 

Acreditamos que o RCRO é um ponto de partida, afinal, é um documento orientador e 

não uma lei incontestável. Deste modo, pressupõe-se que o professor deve adequá-lo de 

acordo com os objetivos a serem atingidos, reafirmando então a importância do planejamento. 
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A respeito da inserção da Educação Ambiental no referido documento, C1 considera 

que o assunto está organizado de uma maneira muito compreensível e consequentemente fácil 

de colocar em prática. Em sentido oposto C3 acredita que o RCRO é vago e não especifica 

como trabalhar Educação Ambiental em cada componente curricular, e que talvez isso 

dificultasse a utilização do mesmo na prática docente. 

Ao examinar, o Quadro 15, apresentado anteriormente, pode-se constatar que a 

Educação Ambiental está não só contemplada, mas também especificada no RCRO. 

Entretanto, a problemática que consideramos as condições da que envolve a Escola, professor 

e aluno são propícias para legitimação dessa Educação Ambiental de maneira crítica: 

 

[...] não basta boas formulações gerais, leis e documentos oficiais ou 

princípios aprovados em grandes encontros, é necessário que estes se 

transformem em práticas sociais, assumidos pelos grandes agentes da 

educação e legitimados pelo coletivo, pois é nesta dimensão que se opera 

objetivamente a mudança, reconhecendo que é insuficiente querer mudar o 

indivíduo sem mudar a realidade social em que este se situa como sujeito 

(LOUREIRO, 2006, p. 109). 

 

 

Tendo em vista a complexidade e as múltiplas características da Educação Ambiental, 

o grande desafio da educação escolar é superar a simplificação do assunto durante práticas 

imediatistas que dissemina um discurso hegemônico desconsideram as relações sociais dos 

seus alunos. Nos relatos de prática de Educação Ambiental descrito por C1 e C2 confirma a 

disparidade do tema com questões sociais dos próprios alunos. 

A argumentação utilizada por C1 em relação a criança/adulto, Escola/família revela 

que a transmissão de procedimentos ambientalmente corretos não corresponde a uma prática 

significativa fora da Escola. Carvalho (2012, p. 180) exemplifica “Muitas vezes os alunos se 

comportam de acordo com a expectativa do professor mais para agradá-lo – e com isso obter 

uma gratificação afetiva imediata – do que por acreditarem nas razões daquele 

comportamento”. Isto é, o comportamento do aluno pode atender a expectativas e regras do 

espaço social em que se encontra. 

O contexto citado por C2, os alunos são caracterizados como “antimodernistas” por 

questionarem a melhoria vislumbrada pela maioria das pessoas (inclusive pelos professores) 

em relação a construção de uma Praça no bairro onde moram e por conseguirem perceber as 

contradições na falácia do consenso. A coordenadora não nega que ficou surpresa ao se 

deparar com o posicionamento desses alunos, isso é compreensível, afinal “Fomos ensinados 

a desejar a velocidade, o asfalto, as luzes” (LEROY; PACHECO, 2006, p. 41). Libertar-se ou 
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pelo menos questionar, ingenuamente ou não, a viabilidade dessas armadilhas impostas pelo 

capitalismo em cada contexto é realmente surpreendente, principalmente tratando-se crianças. 

Então, podemos afirmar que os coordenadores apesar de bem-intencionados não 

conseguem estabelecer relações afins entre natureza e sociedade, por isso, acabam 

reproduzindo a lógica hegemônica, e consequentemente limitada. Esta relação se estabelece 

nas análises elaboradas por Carvalho (2012, p. 155): 

 

A visão de EA como espaço de convergência de boas intenções ambientais 

parece silenciar [...] a complexidade dos conflitos sociais que se constituem 

em torno de diferentes modos de acesso aos bens ambientais e de usos desses 

bens – os quais, ao mesmo tempo em que garantem na Constituição como de 

usufruto comum, têm sido cada vez mais disputados por interesses 

particulares e setoriais em detrimento dos interesses coletivos. 

 

 

Neste contexto, a Educação Ambiental por uma perspectiva crítica busca romper com 

essa ingenuidade dos consensos, no qual pressupõe a realização de boas práticas e bons 

comportamentos (CARVALHO, 2012). 

Conforme, já destacamos anteriormente, a desvalorização docente, a precarização do 

ensino superior e a falta de investimento nas escolas públicas são exemplos significativos de 

que uma educação emancipadora não em hipótese algum interesse das classes dominantes, por 

conseguinte, a Educação Ambiental segue essas diretrizes impostas pelo capitalismo. 

 Em relação a essa formação fragmentada Duvoisin (2002, p. 98) enfatiza que não há 

dúvidas de que a maioria dos professores, “não estão preparados [...] não têm consciência dos 

diversos problemas que estão imbricados, nem têm tempo ou condições para se manterem 

atualizados com leituras que pudessem levá-los à reflexão”, essa realidade afirmada pela 

autora vai ser confirmada nas falas dos professores e apresentados no Quadro 17. 

Ao entrevistar os professores constatou-se similaridades entre os discursos dos 

mesmos com diretores e coordenadores, todavia, foi possível identificar também outras 

perspectivas que correspondem a instauração de uma Educação Ambiental Crítica, conforme 

apresenta-se no Quadro 17. 
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Quadro 17 – Educação Ambiental na Escolas – Professores 

(Continua) 

Sujeitos Falas correspondente 

P1 O nosso problema não é o RCRO, porque ele é bem claro nas questões que 

envolvem EA. O problema é que a Escola virou nos últimos tempos um lugar de 

receptar temas. Toda semana temos que abordar uma coisa, é assunto de trânsito, 

saúde e mais um monte de coisas. O professor muitas vezes planeja uma atividade 

para fazer e de repente chega um projeto de última hora para abordar determinado 

assunto. Aí você tem que parar de trabalhar aquilo que estava no planejamento para 

iniciar um sem planejamento. Querendo ou não você perde a linha de raciocínio, o 

tempo é curto e tem outros assuntos a ser abordado e tal, isso significa que a 

qualidade do trabalho desse professor fica prejudicada. Vejo que o trabalho de EA 

na Escola tem que acontecer por meio da interdisciplinaridade mesmo. Essa é outra 

dificuldade aqui na Escola, todo trabalho interdisciplinar que vou desenvolver 

preciso convencer alunos, pais e até mesmo os próprios professores de que aquilo 

faz parte daquela disciplina. Isso é desgastante, mas eu não desisto, porque acredito 

que a gente não tem que preparar aluno para esse conteudinho aqui de sala de aula, 

mas sim, para prepará-lo para o mundo fora da Escola e que obviamente vai 

requerer esse conteúdo, mas não desse jeito quadradinho. Por isso, busco 

conscientizá-los de que eles podem sim fazer a diferença, estimulo eles a 

pesquisarem, porque pesquisas, leituras e experimentos fazem possibilitam o aluno 

perceber a dinâmica da sociedade, sei que é um processo. Todo processo precisa de 

um início e o início é aqui na Escola, porque é durante a fase escolar que os alunos 

são curiosos e entusiastas, por isso, nós professores não podemos perder essa 

oportunidade. 

P2 A EA no RCRO Rondônia é muito vazia em relação as que envolvem nossa 

realidade. Outra questão é que gente prega uma coisa no discurso e na prática 

fazemos outra. Um exemplo, desenvolvemos um trabalho aqui que buscava 

demonstrar para os alunos a importância de preservação das árvores, nesse mesmo 

ano a direção mandou cortar umas árvores que tinham no terreno na Escola, essas 

árvores tinham mais de 30 anos que estavam ali. Imagina a minha situação quando 

os alunos vieram me questionar sobre isso. Acho que esse tipo de ação vale mais do 

que 1000 palavras. Enquanto estou em sala de aula falando para meu aluno não 

ficar arrancando folha de caderno a direção está lá fora derrubando árvores com 

mais de três décadas. A própria evolução da humanidade pressiona o nosso agir em 

sala de aula. Estamos formando indivíduos capitalistas que precisam correr atrás 

dos seus interesses, que precisam trabalhar para sobreviver e que são consumidores. 

Vivemos num país capitalista e se meu aluno não correr atrás ele vai passar fome. 

Não há como viver em cavernas, não há como viver de sustentabilidade, não tem 

como eu fingir para eles que tudo são flores. Essas caixas aqui foram deixadas para 

que os alunos trouxessem garrafas pets, elas ficaram um mês esperando doações, 

para falar que não trouxeram garrafas, olha ali, tem quatro. O trabalho com EA 

depende do público que a Escola tem. O público é mais carente não se importa, ele 

não está preocupado. Essa visão que tenho não é só desta Escola, mas de outras que 

já trabalhei. Não tenho lembrança algum projeto que eu tenha visto alguma 

diferença não. Em relação a prática de EA eu poderia fazer uma aula sobre 

saneamento básico e poderia levar meus alunos até o aterro sanitário, mas, não faço. 

Aí você me pergunta por quê? Porque eu não posso tirar meu aluno de dentro da 

Escola. Lembro de um projeto daqui sobre a necessidade da reciclagem. Na 

culminância do projeto os alunos usavam roupas feitas com materiais novos (Papel, 

copos descartáveis, TNT), acho esse tipo de atividade sem sentido e demonstra que 

discurso diz uma coisa e a prática é outra. 
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(Continua) 

Sujeitos Falas correspondente 

P3 Não tenho conhecimento sobre como a EA está inserida no RCRO, na verdade nem 

sei se tem ela lá. Temos pouca prática de EA aqui na Escola, eu inclusive ainda não 

trabalhei o tema esse ano.  Acho que a EA depende mesmo do conteúdo que você 

queira aplicar. Tem coisas que a gente quer fazer, mas, trabalhos externos da Escola 

eu não faço, eles são bem agitadinhos e não dá para sair. O comportamento deles 

dificulta até tirar eles de sala, pois, são muitos alunos e a gente se esbarra nesse 

problema comportamental. Como eu não tenho um acompanhamento pedagógico, 

me sinto insegura, por isso, só dou meu conteúdo mesmo. Acho que se eu tivesse 

um acompanhamento eu pudesse melhorar minha própria prática, porque sei que 

preciso melhorar, só não sei como. As questões de IDEB acaba prejudicando nosso 

trabalho porque a gente sofre uma pressão para que os índices aumentem 

positivamente, mas, você vê muitos alunos por aí que não interpretam, não fazem 

multiplicação e para que haja um entendimento nas outras matérias tem que ter essa 

base de aprendizagem em leitura, escrita e raciocínio lógico. Querendo ou não 

gente fica muito preso a notas, porque o aluno tem que passar mesmo sem ter 

condições. Então, eu penso: “Se eu colocar o conteúdo transversal, será que 

conseguirei dar conta do currículo obrigatório? ”. Então, nem arrisco. 

P4 No referencial eles colocam que tem que trabalhar, mas não te dá mecanismo de 

como você vai trabalhar. Na verdade, eu acho que não estamos preparados mesmo 

para trabalhar o tema, porque até nós da área de biologia e ciências temos muitas 

dificuldades. Não trabalho com EA no 9º ano porque nessa série só trabalho com 

química e física. Mas, no 7º ano eu trabalho com EA, já fizemos vários cartazes 

quando trabalhei com Reino Planta e onde os alunos apresentaram trabalhos sobre 

os cuidados com as plantas, já fiz cartazes sobre a importância da água, Floresta 

Amazônica. 

P5 Eu não consigo perceber um ponto em que a EA aconteça da maneira como está 

esboçada no RCRO. Porque ela é realizada de maneira muito superficial e em 

disciplinas especificas. Perceber da importância da EA os professores até percebem, 

mas, da percepção à prática é um caminho muito longo, porque adaptar um tema a 

uma atividade X não é algo fácil, então, muitos professores até querem, mas não 

conseguem. Acho que temos muita dificuldade em fazer uma ponte entre teoria e 

prática. Acho que o acompanhamento pela coordenação pedagógica deveria ajudar 

nossos professores a melhorarem neste sentido temos acompanhamento pedagógico 

deficiente. 

P6 A EA no RCRO é muito fechada deveria ser ampliado para todas as disciplinas, 

através de relações realmente interdisciplinares. Infelizmente ainda temos no nosso 

meio profissionais que não consideram a EA importante. Mais trabalhos 

direcionados aos professores, como palestras, debates e oficinas relacionadas ao 

tema ajudaria para que todos percebessem a importância do assunto. Algumas 

questões fora de sala de aula atrapalham meu trabalho. Vou dar um exemplo, 

oriento meus alunos ao colorem sobras de gordura em uma garrafa pet. Muitos 

alunos me falaram que os garis não levaram o óleo. Outro exemplo é, demonstro 

para eles a importância da separação do lixo seco do lixo orgânico, eles separam, 

mas todo lixo é misturado no caminhão que faz a coleta, isso complica nosso 

trabalho. Explico para eles que isso é reponsabilidade do setor público, mas, que 

essa consciência ambiental precisa existir porque só assim poderemos cobrar ações 

que ajudem a melhorar. 

P7 Como trabalho inglês não vejo nada específico para trabalhar educação ambiental 

no RCRO, mas eu busco adaptar. Os livros didáticos também são muito fora da 

nossa realidade, se for acompanhar a risca não saímos do lugar. 
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(Conclusão) 

Sujeitos Falas correspondente 

P7 Os professores sabem da relevância da EA, mas, devido a exigência de conteúdo 

obrigatório, a pressa e a cobrança de resultados deixamos a EA para depois e 

depois. Nosso currículo é tudo amarradinho sair dessa zona de conforto é difícil. A 

maior dificuldade nas atividades práticas, é não poder mostrar e analisar os fatores 

que envolvem a poluição do nosso “Igarapé Quatro Nações”, por exemplo. Um 

professor sozinho não consegue sair da Escola acompanhado por 30 ou 35 alunos, 

não temos transporte para isso, vejo que transmitir uma teoria pode ser mais fácil do 

que mostrar essa teoria na prática. Na faculdade questionávamos a distância entre 

teoria e prática e hoje somos produtores desse discurso. 

P8 Para ser sincero acho nosso RCRO deveria ser mudado, acho que ele não 

contextualiza nossa realidade, aquilo que nós vivemos. Durante minhas aulas busco 

trabalhar o que está acontecendo na nossa região. Muitos professores não veem 

importância na EA, querendo ou não somos como espelhos para eles, mas, muitos 

professores não acreditam nisso, acham que nossa função é passar conteúdo e 

pronto. Uma formação continuada seria importante para mostrar a importância que 

isso tem. Minhas maiores dificuldades são falta de material, sair da teoria discursiva 

de mostrar em prática EA e falta de tempo para fazer um bom planejamento. 

P9 As Escolas estaduais têm diversas carências, a Escola que eu trabalho, por exemplo, 

não tem laboratório, nunca tivemos, estou na Escola a mais de 10 anos. Não temos 

recursos para excursões ou para visitas. Ainda estamos agarrados ao conteúdo 

específico de cada disciplina e atividades extraclasse casariam bem com a EA, 

porém, não temos condições de fazer. Acho difícil a inclusão do assunto nas 

práticas das Escolas de Rondônia, a tendência é continuarmos fingindo que 

fazemos. Hoje se fala muito é professores conteudistas,  acredito que todos somos 

assim, porque mesmo que você queira inovar e ser um professor diferente, o que 

acontece internamente e externamente faz você seguir esse caminho, então na 

verdade é isso que é uma imposição do sistema. 

P10 Como EA é uma questão cultural a gente pouco consegue contribuir para que o 

aluno alcance uma conscientização sobre questões de desperdício, por exemplo, a 

Escola diz e os pais desdiz. Lidamos com várias culturas e talvez também por nossa 

Escola ser na periferia vejo pouca EA aqui. As crianças não têm muita consciência, 

a preservação, a economia fica muito vaga aqui. Você vê isso no hábito das 

crianças que joga água fora, que possuem objetos caros, mas que não tem ideia da 

onde aquilo vem e quais as consequências para o meio ambiente. 

P11 Nós temos agora a Semana do Meio Ambiente onde eu vou trabalhar com alguns 

alunos trabalhar na visitação de casas, onde vamos recolher lixos e orientar sobre o 

mosquito transmissor da Dengue e também sobre arborização. A falta de incentivo 

e apoio da gestão é o maior problema, porque de nada adianta eu buscar e fazer se a 

gestão não der suporte. 

P12 Em relação ao RCRO o que posso dizer é que eu não consigo segui-lo, na verdade 

eu só vi esse material quando trabalha numa outra Escola, depois que estou aqui 

nunca nem vi ele aqui. Colocar a Educação Ambiental no dia a dia da Escola é 

difícil, porque, com o tempo escasso que temos não dá para ficar atribuindo outras 

questões. Esse negócio do professor lecionar fora de sua área é uma vergonha e um 

problema muito sério. Já trabalhei em Escola que professor de língua portuguesa 

dava aula de matemática e vice-versa, aí é lógico que nunca vai sobrar espaço para 

EA, não tenha dúvida disso. 

Fonte: Coleta de dados, 2017. 
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Dentre os professores pesquisados, pode-se identificar que estes pertencem a grupos 

diversos e como tal, possuem características próprias, portanto, existem aqueles que 

apresentam um maior envolvimento e compromisso com as práticas educativa, enquanto 

outros se limitam apenas a desenvolver o conteúdo básico e obrigatório do componente 

curricular que atua. 

No quadro 17, pode-se perceber as distinções entre a prática de um e outro professor, 

logo, isso confirma que ao os discursos que envolvem o ser professor não pode acontecer de 

maneira generalizada, uma vez que, são vários fatores que os distinguem. Sendo assim, 

buscaremos demonstrar os caminhos de dificuldades e possibilidades que os professores 

entrevistados encontram na realização ou não de uma Educação Ambiental durante suas aulas. 

Sobre a utilização do RCRO para o planejamento do Plano de Curso, e 

consequentemente, para o planejamento diário de sua prática, observamos pelo discurso que 

que P3, P9, P10, P11 e P12 desconhecem o conteúdo da Educação Ambiental no referido 

documento, essa constatação explica o fato dos mesmos não contemplarem o assunto nos seus 

Plano de Curso, seguindo a orientação do referido referencial. 

O único professor que compreende a Educação Ambiental maneira muito clara no 

RCRO foi P1. Em contrapartida os professores P2, P4, P6 e P7 utilizam argumentos 

diferentes para expressarem que apreendem o referencial como um instrumento vazio, 

fechado e que não deixa especifico como e o que trabalhar. Já P5 aponta para uma outra 

questão que é sobre a inaplicabilidade de desenvolver as atividades no cotidiano escolar 

conforme orientado no referencial. 

Com base nos argumentos acima fica evidente a distância entre o que é disposto no 

RCRO do que é realmente realizado nas Escolas. Como já afirmamos em outro momento, o 

fato de determinado assunto estar comtemplado em documentos, diretrizes, leis, referenciais 

ou outros materiais que visam o que deve compor o currículo escolar não garante que o 

mesmo seja exequível em todas as Escolas, tampouco, por todos os professores, uma vez que, 

cada contexto educativo assim como os sujeitos que o compõem, possuem singularidades 

específicas que facilitam ou não as práticas educativas em si, entretanto, devemos 

compreender que a fragilidade da Educação Ambiental não corresponde a um determinado 

fator. 

A esse respeito Guimarães (2012) destaca que falta de formação dos professores para 

tratar o assunto, a falta de espaços de discussão que assegure uma formação continuada para 

os docentes e a falta de materiais didáticos para o desenvolvimento das práticas educativas 

são alguns fatores que influenciam diretamente a disseminação de uma abordagem 
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fragmentada da temática ambiental. Os elementos, citados pelo autor ficam evidentes nas 

falas de P3, P4, P5, P6 e P8 quando destacam suas inseguranças, despreparo, anseios por 

apoio pedagógico, por formação continuada, por palestras, oficinas ou debates sobre 

Educação Ambiental. 

Considerando a fala de P1 no qual afirma: “a Escola virou nos últimos tempos um 

lugar de receptar temas” podemos perceber a descaracterização da Escola enquanto espaço 

organizado para a transmissão e assimilação do saber sistematizado. Por conseguinte, não 

estamos radicalizando e excluindo esses temas denominados como transversais do currículo 

escolar, uma vez que, a Educação Ambiental se insere nesse campo. Estamos afirmando que a 

inserção da Educação Ambiental, por exemplo, não pode neutralizar a especificidade da 

educação que é “transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado” (SAVIANI, 

2011, p. 15). Assim, a Educação Ambiental deve contribuir para que o aluno tenha acesso ao 

saber elaborado, por isso, não pode ser reduzida a simples ações pontuais em datas 

comemorativas. 

Buscando esclarecer o enunciado acima vamos utilizar como exemplo as práticas dos 

descritas especificamente pelos professores P2 (Projeto Reciclagem), P4 (Importância da 

Água), P6 (Separação do Lixo) e P11 (Lixo, Dengue e Arborização). Todas as práticas 

apresentadas podem ser consideradas superficiais e realizadas de maneira pontuais, muito 

possivelmente pelo discurso “Hoje vamos falar sobre meio ambiente”, por isso, utiliza-se a 

denominação Educação Ambiental, para isso o professor deixa de lado a sequência 

pedagógica de algum conteúdo especifico. 

Deste modo, as práticas elucidadas não correspondem com a Educação Ambiental que 

defendemos nessa pesquisa, pois, não partimos da perspectiva de que ela é capaz de resolver 

todos os problemas ambientais e sociais da sociedade, uma vez que, que as causas desses 

problemas são de ordem social. Sendo assim, a Educação Ambiental que defendemos é aquela 

que considera as relações sociais durante a prática educativa, isto é, não permite: 

 

Discutir conservação sem considerar os processos sociais que levaram ao 

atual quadro de esgotamento e extinção; falar em mudanças de 

comportamentos sem pensar como cada indivíduo vive, seu contexto e suas 

possibilidades concretas de fazer escolhas; defender uma forma de pensar a 

natureza, ignorando como cada civilização, sociedade e cada comunidade 

interagiam nela e definiam representações sobre ela; como produziam, 

geravam cultura e estilos de vida e como isso se dá hoje (GUIMARÃES, 

2012, p. 70). 
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 Consideramos que as práticas educativas de Educação Ambiental devem ser 

concebidas e inseridas conforme exposto acima, portanto, podendo estar inserida no currículo 

de Geografia, Ciências, História, Língua Portuguesa ou outro componente curricular. 

Entretanto, o que não podemos afirmar é se a Escola e os professores estão preparados para 

esse desafio. Acreditamos que é aí que se instaura o grande desafio “teoria versus prática”, 

pois, uma educação que visa superar as dicotomias entre sociedade e natureza não depende 

somente da boa vontade do professor, este também precisa dispor de uma boa formação e 

condições para realização de aulas significativas. 

 Contudo, levando em consideração a precarização do trabalho docente evidenciada nas 

falas de P8, P9 e P12 em que o professor não tem tempo suficiente sequer para um bom 

planejamento, responsabilizado por ministrar aulas que não correspondem a sua área de 

formação em Escolas precárias e com uma equipe docente com formação inicial e continuada 

fragilizada “a tendência é continuarmos fingindo que fazemos” (P9). 

 Mesmo sabendo que o sistema nos impõe um modelo único a seguir, gostaríamos de 

finalizar nossa análise com uma parte da fala da professora P1: 

 

[...] a gente não tem que preparar aluno para esse conteudinho aqui de sala 

de aula, mas sim, para prepará-lo para o mundo fora da Escola e que 

obviamente vai requerer esse conteúdo, mas não desse jeito quadradinho. 

Por isso, busco conscientizá-los de que eles podem sim fazer a diferença, 

estimulo eles a pesquisarem, porque pesquisas, leituras e experimentos 

fazem possibilitam o aluno perceber a dinâmica da sociedade, sei que é um 

processo. Todo processo precisa de um início e o início é aqui na Escola, 

porque é durante a fase escolar que os alunos são curiosos e entusiastas, por 

isso, nós professores não podemos perder essa oportunidade. 

 

 

 Neste sentido, não nos iludimos na utopia de que nós professores podemos transformar 

o mundo pelas nossas práticas e concepções, mas, também não podemos nos rendermos 

cegamente aos interesses privatistas, precisamos nos situamos no campo de lutas contra um 

sistema discriminatório, predatório e desigual. Não nos conformamos com os consensos 

hegemônicos, por isso, nossa luta inicia-se em buscar desvelar as contradições nesses 

discursos, portanto, a Educação Ambiental Crítica é uma prática educativa essencial nessa 

luta, pois, faz parte de um processo de construção de uma educação mais crítica e ética, 

visando a formação de educadores e educandos que compreendam a natureza por meio das 

suas relações sociais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendendo que a Educação Ambiental não se limita a ações relacionadas a 

degradação ou aspectos de cuidados com a natureza, esta pesquisa esteve direcionada a 

analisar as práticas de Educação Ambiental desenvolvidas em turmas do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental de três Escolas Estaduais de Ariquemes, sendo elas: a) Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Albina Marció Sordi; b) Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Anísio Teixeira, e; c) Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina. 

Portanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, pesquisa documental a partir do 

Referencial Curricular de Rondônia, Projeto Político Pedagógico de cada Escola, Plano de 

Curso dos componentes curriculares ministrados pelos professores participantes da pesquisa, 

entrevistas com 1 (um) diretor, 3 (três) vice-diretores e 12 (doze) professores atuantes em pelo 

menos uma das três escolas investigadas. Os dados foram organizados acordo com as quatro 

categorias estabelecidas, a saber: I) Concepção de Educação Ambiental; II) Formação 

Docente e Educação Ambiental; III) Educação Ambiental e Interdisciplinaridade, e; Teoria e 

Prática da Educação Ambiental. Para a análise dos dados utilizou-se o método da Análise 

Textual Discursiva proposta por Galliazzi. 

Mediante ao referencial teórico e análise dos dados foi possível constatar o alcance 

dos objetivos propostos inicialmente na pesquisa: a) As práticas e dificuldades relacionadas a 

Educação Ambiental existentes nas escolas; b) As concepções de Educação Ambiental dos 

educadores do Ensino Fundamental das Escolas Estaduais Albina Marció Sórdi, Anísio 

Teixeira e Cora Coralina, de Ariquemes-RO; c) Verificação das práticas de Educação 

Ambiental e sua inserção no currículo Escolar das pesquisadas. Sendo assim, esta seção traz 

algumas considerações a respeito dos resultados obtidos e de suas referidas análises com base 

numa perspectiva de que este trabalho contribua para a apreensão complexa no qual situa o 

assunto, tornando-se subsídio para pesquisas posteriores, visto que, o trabalho deve ser 

contínuo e sempre inacabado, tal como as relações sociais. 

Na Categoria I foi possível identificar que a Educação Ambiental Conservadora é 

predominante nas falas dos sujeitos entrevistados, mas, têm aqueles que caminham para uma 

perspectiva mais crítica ou para uma visão pragmática do discurso da sustentabilidade 

As concepções desses professores subsidiam suas práticas durante o desenvolvimento 

de suas atividades.  
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Durante o desenvolvimento da pesquisa houve avanços a respeito da temática 

ambiental desde a Conferência de Estocolmo realizada em 1972. Entretanto, a elevação da 

Educação Ambiental como assunto pertinente no âmbito educativo não foi suficiente para que 

chegássemos em 2018 com práticas educativas integradas nas escolas investigadas e com 

compromisso social, conforme fica constatado nas análises dos dados. 

Deste modo, na categoria II, constatou que alguns professores foram privilegiados ao 

terem sido contemplados com a inserção da Educação Ambiental durante o curso superior, 

mesmo assim, os próprios professores afirmam a superficialidade do assunto no Ensino 

Superior. Tal realidade, contribui para que o assunto seja secundarizado ainda mais na escola, 

no entanto, a supressão de saberes nessa etapa da educação faz parte de um mecanismo de 

precarização do conhecimento sistemático no país, correspondendo a um aligeiramento e 

simplificação do ensino. 

Assim, formar um cidadão crítico e emancipado é cada vez mais difícil, uma vez que, 

a cada dia se reduz mais o investimento/tempo com educação. Sabemos que não existe receita 

pronta para uma educação de qualidade, todavia, sabemos que a educação pública de um 

modo geral não está dando certo, portanto, não dá para associar a produção da educação por 

meio de um consenso generalizado. Percebemos na interdisciplinaridade a possibilidade do 

desenvolvimento de práticas educativas coerentes para o desenvolvimento do conhecimento. 

Porém, esta precisa ser compreendida na sua totalidade pelos professores. 

Na categoria III, conseguimos perceber que a interdisciplinaridade ainda não é uma 

realidade nas escolas pesquisadas. Apesar de todos os gestores conformarem a existência de 

práticas interdisciplinares no cotidiano escolar, foi possível perceber que as práticas não são 

interdisciplinares. Existem algumas práticas que caminham positivamente para essa realidade, 

como, por exemplo, o Projeto “Nutrição e Saúde” mencionado por P1. Os professores 

apresentam as dificuldades na realização de práticas interdisciplinares como: desmotivação 

docente, falta de apoio pedagógico, incompatibilidade de horários para planejamentos 

coletivos, entre outros fatores. 

A análise do PPP, RCRO e planos de curso possibilitou verificar o contraste existente 

entre teoria e prática (Categoria IV). Em resumo o que prevalece na maioria das vezes é uma 

prática sem teoria ou uma teoria sem prática. 

O RCRO tido como um documento norteador das práticas educativas a serem 

realizadas na escola contempla a Educação Ambiental em maior parte dos componentes 

curriculares, entretanto, devido a fatores internos e externos vários professores não 
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conseguem colocar em prática aquilo que está no documento, outros até desconhecem a 

existência da Educação Ambiental no referencial. 

 Em relação as concepções dos Professores de um modo geral, fica evidente que a 

maioria situa-se no campo da Educação Ambiental Conservadora. Todavia, compreendemos 

que por mais simples que sejam essas ações, são realizadas mediante a um interesse 

individual, sem apoio pedagógico e por várias vezes sem um referencial teórico condizente 

que propicie a apreensão de uma perspectiva crítica. 

Portanto, diante da precarização do ensino no Brasil, mediante a implementação de 

políticas que acarretam cada dia mais responsabilidade para educação, no entanto, sem 

disponibilização de recursos que garantam que escola, professor e aluno saia da redoma em 

que se encontra. Sendo assim, a execução de práticas fragmentadas é resultante de políticas 

educacionais que não visam uma educação transformadora, pelo contrário, objetivam garantir 

uma educação reprodutivista visando formar mão de obra barata, por isso, denominamos 

como “políticas de disciplinação”. 

Nas falas de alguns professores é possível evidenciar a insatisfação dos mesmos no 

que concerne a valorização profissional da classe e também com projetos destinados a escola. 

Cita-se como exemplos, a baixa remuneração do professor, as condições de trabalho em que 

estes se encontram atualmente, geralmente com sala superlotadas, acarretado de componentes 

curriculares que não coincide com a área de formação do docente, despreparo para abordar a 

temática, falta de acompanhamento pedagógico. As próprias equipes pedagógicas das escolas 

também seguem a perspectiva conservadora de ensino e também sobrecarregadas, pois, 

geralmente o sucateamento da escola inicia pela diminuição de profissionais para atender um 

quantitativo cada vez maior de alunos. 

A Educação Ambiental nesse cenário segue a ótica da reprodução e as dificuldades 

encontradas para desenvolvê-la está correlacionada ao despreparo do professor mediante a 

uma formação inicial superficial, falta de apoio pedagógico com formações continuadas a 

respeito do assunto, acúmulos de temas a serem desenvolvidos pela escola, falta de 

consciência crítica dos próprios educadores em relação a pertinência do assunto, 

desconhecimento sobre práticas interdisciplinares e incompreensão da relação entre teoria e 

prática. No entanto, não se pode afirmar que tal situação é resultante de falta de políticas 

públicas, mas, sim pela a falta de viabilização dessas políticas de modo que garantam a 

integração da universidade com as reais causas ambientais, falta de planejamento escolar que 

realmente aborde o assunto com seriedade, necessidade de uma formação continuada que 

permita a existência de uma Educação Ambiental Crítica na escola. 
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No que concerne sobre a Educação Ambiental no currículo das escolas pesquisadas, 

ficou evidente que o PPP de cada uma delas aborda o assunto, uns de maneira mais específica 

outros de forma mais singela, porém, durante as entrevistas ficou evidente que os gestores 

(diretores e coordenadores pedagógicos) das escolas conhecem o documento, já em relação 

aos professores essa realidade no sentido inverso, visto que, poucos afirmaram certeza sobre a 

abordagem do assunto no PPP das escolas em que atuavam. 

A Educação Ambiental por fazer parte dos temas transversais dispostos no PCN 

(1998) e por ser considerada importante na visão dos professores, seria previsível que o 

assunto fosse contextualizado no PPP de cada Escola, todavia, observou-se que muitos 

professores demonstraram que não tinham certeza sobre essa inserção, deste modo, 

pressupõe-se que o documento não consegue ser concretizado enquanto instrumento 

democrático, isto é, ser elaborado e vivenciado por todos do contexto escolar, 

consequentemente, isso interfere nas práticas educativas, pois, o mesmo não consegue romper 

com as barreiras do campo teórico, atendendo somente uma perspectiva de atendimento as 

normas e obrigatoriedades instituídas por uma ordem hierárquica. 

Nos Planos de Curso dos componentes curriculares dos professores participantes desta 

pesquisa a situação é semelhante, porquanto, a inserção do assunto no plano não significa que 

o mesmo está sendo inserido na prática, muitas vezes estes só relacionam a temática porque 

ela está lá no RCRO, cumprindo então com uma normativa estabelecida. Convém ressaltar 

mais uma vez que a Educação Ambiental contextualizada no referencial pode ser utilizada 

como subsídio para a inserção do assunto por uma perspectiva crítica. Notoriamente, utilizar o 

RCRO como subsídio não significa que as escolas devem padronizar suas práticas e sim, 

perceber que o documento tem falhas e isso é indiscutível, mas, ele também tem vários 

assuntos pertinentes que correspondem com reais possibilidades de uma Educação Crítica. 

 Em relação às práticas constatou-se que algumas correspondem uma visão crítica da 

Educação Ambiental, principalmente pelos professores de Geografia, Arte e Língua 

Portuguesa. No entanto, as questões ainda são muito pontuais não havendo diálogos entre as 

disciplinas, isto é, apesar de alguns professores conseguirem desenvolver ações, elas 

geralmente acontece de maneira individualizada, pois, as escolas não estão preparadas para a 

realização de um trabalho coletivo, somando-se a isso, muitos professores ainda 

compreendem a interdisciplinaridade como atividades externas ao conteúdo obrigatório de 

determinado componente curricular, assim, tudo aquilo que “não seja da sua disciplina”, é 

considerado como interdisciplinar. 
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 Deste modo, podemos afirmar que as escolas pesquisadas realizam Educação 

Ambiental, os professores por mais dificuldades que tenham buscam inserir o assunto nas 

suas aulas, mesmo que seja por meio de ações comportamentalistas que envolvem somente 

questões sobre “lixo, limpeza e economia dos recursos naturais”. Entretanto, isso já demonstra 

que a problemática relacionada a Educação Ambiental na escola não é a falta de consciência 

sobre questões de preservação, o embate é fazer que o assunto seja abordado de uma maneira 

que não secundarize as relações sociais que envolve as questões ambientais. 

 Enfim, os educadores precisam estar mais preparados para abordarem o assunto nas 

escolas, entretanto, conforme já vimos anteriormente, o sistema educacional é permeado por 

uma precarização do ensino, as políticas públicas estão sempre preocupadas em reduzir os 

gastos com a educação, neste sentido, a qualidade do ensino é sempre acompanhada de 

redução de investimento. Por conseguinte, fazer mais e melhor com menos, é a própria 

contradição do sistema. 

 Neste contexto, a consolidação de uma prática em Educação Ambiental nas escolas 

por uma perspectiva crítica não é tarefa fácil, na verdade esse é o grande desafio, pois, isso 

traz à tona a emergência de novos saberes que ultrapassam a organização de um currículo 

fechado e pautado na mecanização dos conteúdos que não expõem as circunstâncias que se 

instauram os problemas sociais, econômicos, culturais e políticos da sociedade. 

Deste modo, uma abordagem da Educação Ambiental na escola deve ser um espaço 

propício a interações de pessoas, que desvele as reais causas instaladas sob essa problemática. 

Ela deve ser compreendida e desenvolvida de modo crítico na práxis educativa. Entendemos, 

portanto que a Educação Ambiental crítica pode realizar este trabalho educativo nas Escolas 

de modo quem venha a contribuir para as análises das contradições existentes nas relações 

entre sociedade e natureza. 
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