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Editorial

ACom grande entusiasmo,  apresentamos o quinto volume da Revista Sergipa-
na de Educação Ambiental,  a  qual destacamos a contribuição   de   artigos  
científicos que apresentam discussões acerca de investigações voltadas a 

formação de profissionais comprometidos com a Educação Ambiental. 

O primeiro artigo intitulado:  “A metodologia da problematização na formação de 
reeditores ambientais: conceitos, contextos e possibilidades”, seus autores discutem 
a importância de novas  metodologias para formação de educadores ambientais 
para que estes atuem junto às comunidades  com uma abordagem diferenciada, 
favorecendo a construção coletiva de novos conhecimentos. No trabalho:  "Sensi-
bilização dos discentes da escola Correia Titara, Piaçabuçu/AL para a preservação 
do ecossistema manguezal", os autores realizam uma pesquisa de caráter interven-
tivo a partir de estudos de percepção que os discentes têm em relação ao ecos-
sistema Manguezal, visando ampliar os conhecimentos dos mesmos em relação a 
importância da preservação deste ecossistema. Por sua vez, o  artigo, intitulado: 
“Educação Ambiental para Participação Social”, os autores apresentam uma re-
flexão a partir de pesquisa bibliográfica sobre experiências práticas de  educação 
ambiental na perspectiva de formação para participação social e intervenção 
em espaços sociais. Em:   “Muro das Lamentações” e a “Árvore dos Sonhos” como 
metodologia inicial de elaboração da Agenda 21 do Colégio Estadual Cícero Be-
zerra - Nossa Senhora da Glória/SE, os autores apresentam resultados de oficinas 
pedagógicas realizadas com os discentes daquela escola  tendo como  objetivo 
principal, sensibilizá-los acerca da importância da construção coletiva da Agenda 
21 escolar. No trabalho: “Educação Ambiental na formação do engenheiro agrô-
nomo: reflexões à luz do materialismo histórico dialético e do pensamento freirea-
no”, os autores refletiram à luz do pensamento freireano, inspirado por Karl Marx, 
sobre a fragilidade da abordagem da EA no curso de Engenharia Agronômica. 
Já no artigo, denominado :  “Educação ambiental em uma escola ribeirinha do 
município de Estância, Sergipe”, os autores  realizaram um estudo investigativo so-
bre as concepções e práticas de professores e gestores na Escola Municipal Maria 
Isabel situada na Área de Proteção Ambiental – APA no litoral Sul, no município de 
Estância, Sergipe. No trabalho: "Uma proposta de implantação de coleta seletiva 
no condomínio Recanto Verde, Aracaju/SE", os autores relatam resultados de uma 
pesquisa que teve como objetivo sensibilizar os moradores do referido condomínio 
quanto à importância da implantação coleta seletiva. Por fim, o artigo:  "Mapea-
mento do Campo Socioambiental a partir dos periódicos de Educação Ambiental 
no período de 2010 a 2014", o autor apresenta os resultados de uma pesquisa re-
alizada acerca da abordagem da Educação Ambiental sob o viés da sociologia 
em quatro revistas de Educação Ambiental oriundas de programas de pós gra-
duação, associações de pesquisadores, redes de educação ambiental e análise 
dos currículos acadêmicos dos autores, que apontam a necessidade de pesquisas 



sobre a EA em contextos escolares. 

Esperamos que as pesquisas aqui apresentadas,  possam contribuir para a forma-
ção de educadores que buscam desenvolver uma prática pedagógica alicerça-
da em fundamentos e princípios da Educação Ambiental em uma perspectiva 
crítica.

Agradecemos aos pesquisadores pelo envio dos trabalhos , a equipe editorial pelo 
empenho na organização deste volume e, de forma especial, aos graduandos 
Roberto Meneses de Oliveira e Rodolfo Meneses de Oliveira pela revisão das tradu-
ções dos resumos em espanhol e inglês respectivamente. 

Ressaltamos que todos os artigos passaram por um sistema de avaliação por pares 
e às cegas, assim como as ideias expressas em cada um deles é de exclusiva res-
ponsabilidade dos autores.

Maria Ivanilde Meneses de Oliveira 

Nádia Batista de Jesus 



Sumário
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A METODOLOGIA DA 
PROBLEMATIZAÇÃO NA FORMAÇÃO 

DE REEDITORES AMBIENTAIS: 
CONCEITOS, CONTEXTOS E 

POSSIBILIDADES

Luiz Ricardo Oliveira Santos
Rosemeri Melo e Souza
Jailton de Jesus Costa

Resumo:

A metodologia da problematização parte da ob-
servação da realidade concreta de determinada 
comunidade e culmina em intervenções que ge-
rem uma resposta positiva à situação observada, 
modificando a visão dos discentes envolvidos no 
processo, instigando ações de cidadania. O pre-
sente estudo tem por objetivo discutir a relação 
entre a metodologia da problematização e a for-
mação de reeditores ambientais. Para tanto, foram 
realizados levantamentos bibliográfico e docu-
mental, sendo consultadas políticas ambientais e 
educacionais, livros e artigos digitais e analógi-
cos. Os educandos formados por esse processo 
podem se tornar reeditores ambientais ao passo 
que são estimulados a interagir com os aspectos 
socioambientais das comunidades, adaptando o 
conhecimento construído ao longo da formação 
à sua realidade. Assim, observa-se as múltiplas 
dimensões da Educação frente à formação ativa 
dos educandos e à construção de sociedades sus-
tentáveis.

Palavras-chave: Arco de Maguerez. Educação 
Ambiental. Metodologias Ativas.

THE PROBLEMATIZATION 
METHODOLOGY IN THE FORMATION 

OF ENVIRONMENTAL REEDITORS: 
CONCEPTS, CONTEXT AND 

POSSIBILITIES

Abstract:

The problematization methodology parts from 
the observation of a specific community's con-
crete reality and it culminate in interventions 
that generate a positive response to the observed 
situation, modifying the view of the students 
involved in the process, instigating citizenship 
actions. The objective of the present study is to 
discuss the relation between the problematization 
methodology and the environmental reeditors 
formation. For this purpose, bibliographic and 
documental surveys were done, with education-
al and environmental politics, books and both 
digital and physical articles been consulted. The 
learners formed by this process may become en-
vironmental reeditors as they are stimulated to in-
teract with the socioenvironmental aspects of the 
community, adapting the knowledge built during 
their training. Thus, the multiple dimensions of 
the Education ahead of the active training of the 
learners and the construction of sustainable soci-
eties are observed.

Key words: Maguerez's Arch. Environmental 
Education. Active Methodologies.
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LA METODOLOGÍA DE LA 
PROBLEMATIZACIÓN EN LA 

FORMACIÓN DE REEDITORES 
AMBIENTALES: CONCEPTOS, 

CONTEXTOS Y POSIBILIDADES

Resumen: 

La metodología de la problematización parte de 
la observación de la realidad concreta de una 
determinada comunidad y culmina en interven-
ciones que generen una respuesta positiva a la 
situación observada, cambiando la visión de los 
discentes involucrados en el proceso, instigando 
acciones de ciudadanía. Este estudio tiene como 
objetivo discutir la relación entre la metodología 
de la problematización y la formación de reed-
itores ambientales. Para eso, han sido realiza-
dos un estudio bibliográfico y documental, con-
sultando políticas ambientales y educacionales, 
libros y artículos digitales o impresos. Los edu-
candos formados por ese proceso pueden tornase 
reeditores ambientales mientras son estimulados 
a interactuar con los aspectos socio ambientales 
de las comunidades, adaptando el conocimiento 
construido en la formación para su realidad. Así, 
se observan las múltiples dimensiones de la Edu-
cación frente la formación activa de los educan-
dos y la construcción de sociedades sostenibles.

Palabras clave: Arco de Maguerez, Educación 
Ambiental, Metodologías activas.

Introdução

A Educação Ambiental (EA) se constitui como 
processo de formação cidadã no tocante à sen-
sibilização quanto ao uso dos bens naturais e a 
posição da sociedade frente a processos políticos 
e participativos no desenvolvimento da socieda-
de. De acordo com Leff (2009) a EA assume um 
saber que prepara o indivíduo para a construção 
de uma nova racionalidade socioambiental, supe-
rando a crise, desesperança e alienação, de ma-
neira que sejam permitidas novas formas de rea-
propriação do mundo e melhoria na convivência 
com os outros. Portanto, a EA não se diferencia 
dos demais processos educativos, uma vez que 
suas práticas se voltam à formação holística1  dos 
cidadãos, visando a tomada de decisão e enfren-
tamento de problemas por meio da construção de 
sociedades sustentáveis2 .

Como forma de garantir a formação integral do 
cidadão, com ênfase nos estudos relacionados 
ao meio ambiente em espaços formais de ensi-
no, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
trazem este tema como transversal, o qual deve 
perpassar por todos os componentes curriculares 
e não se caracterizar como disciplina específica 
e isolada, garantindo a discussão dos aspectos 
socioambientais, promoção da sensibilidade e, 
principalmente, fornecer subsídios para práticas 
interdisciplinares (BRASIL, 1997, 1999). No 
entanto, como ainda sugere a Política Nacional 
de Educação Ambiental (PNEA), é garantida a 
oferta de disciplinas em cursos que se voltem à 
discussão de aspectos metodológicos que visem 
a formação de sujeitos aptos a trabalhar com a es-
pecificidade ambiental em seus múltiplos campos 
(BRASIL, 1999).

A interdisciplinaridade, nesse sentido, pode ser 
entendida para além de uma reunião de várias 
áreas que conversam entre si sob a observação 
de um fato, objeto ou fenômeno, e sim como 
ideologias que se complementam na busca pela 
resolução de problemas e integração de saberes 
das mais variadas áreas, levando-se em consi-
1 De acordo com Araújo (1999), o holismo na Educação prioriza a forma-
ção do ser humano em sua totalidade, superando os paradigmas cartesia-
nos-newtonianos. Nesse contexto, projeta experiências transdisciplinares, 
proporcionando o desenvolvimento da compreensão do universo como 
um todo.

2  Para Irving (2014, p. 35), sociedades sustentáveis são “[...] sociedades 
fluidas, capazes de adaptação, orientadas por suas especificidades culturais 
e sua maneira de interpretar o mundo e a natureza.”
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deração os valores de todos os envolvidos como 
parte constitutiva do processo de ensino-aprendi-
zagem, de forma que se complementem e sejam 
construídos constantemente.

Consoante Leff (2000), a interdisciplinaridade é 
um processo amplo, que transcende os campos 
de ensino e pesquisa, indo além das disciplinas 
científicas comuns, articulando-se entre os vários 
campos do saber. Ademais, tal processo também 
abriga as ações educativas em espaços não-for-
mais, onde o contato direto com a natureza e com 
a comunidade fundamentam a interação entre 
múltiplos saberes. Desse modo, a interdiscipli-
naridade também pode ser caracterizada pela in-
tegração entre as várias disciplinas ou ciências, 
indo desde a simples comunicação de ideias à 
formatação de conceitos fundamentais.

As práticas interdisciplinares aportam-se também 
no pensamento complexo, contribuindo para es-
tender (ou entender) os estudos e reflexões das 
ciências em conjunto, não apenas como objetos 
dissociados de seu contexto, mas também en-
tendendo a essência dos sujeitos. Desprende-se, 
portanto, da forma positivista de conhecimento e 
abre espaço para a construção de novos limites 
conceituais, quebrando paradigmas científicos de 
simplificação de saberes não só da área ambien-
tal, mas também em todas as esferas (MORIN, 
2011).

Outrossim, as atuais demandas da sociedade, que 
buscam por cidadãos críticos e capazes de resol-
ver problemas de maneira hábil, podem ser mais 
facilmente resolvidas através de metodologias 
ativas, inovadoras e participativas, nas quais os 
educandos interagem com os processos de aula, 
que tendem a ter uma dinâmica diferenciada, 
considerando seus valores culturais, fundamen-
tados nas características locais, e associando os 
conteúdos ao cotidiano da comunidade urbana/
rural em que a escola se insere de maneira contí-
nua, gradativa e interdisciplinar.

Conforme reflexões acima mencionadas, o pre-
sente estudo tem por objetivo discutir a relação 
entre a Metodologia da Problematização com 
o arco de Maguerez e a formação de reeditores 
ambientais. Para atingir tal proposta, foram rea-
lizados levantamentos, tanto de natureza biblio-
gráfica quanto documental, em bases indexa-

das, sendo consultada a legislação ambiental, 
por meio da PNEA e documentos de orientação 
curricular, como os PCN. De igual forma, foram 
consultados artigos e livros analógicos e digitais 
que tiveram relação com as temáticas de EA e 
metodologias ativas.

Dessa forma, primeiramente, foi abordada uma 
discussão conceitual acerca de metodologias ati-
vas e sua relação com as possibilidades de forma-
ção de reeditores ambientais, conceito esse abor-
dado ao longo da discussão, que sua utilização 
potencializa. Em seguida, foram elucidadas as 
etapas em que se baseia a Metodologia da Pro-
blematização, sendo discutidos aspectos da EA 
que se relacionam com os instrumentos ativos da 
referida metodologia e a possibilidade de forma-
ção de reeditores ambientais como subsídio para 
incentivar e promover a criticidade, participação 
cidadã e a sustentabilidade ambiental.

Reedição ambiental: construção crítica da ci-
dadania e protagonismo discente por meio de 
metodologias ativas

As metodologias ativas podem ser definidas 
como instrumentos de ensino-aprendizagem pau-
tados na (re)construção e reflexão de estratégias 
que estimulem a criticidade do educando e os 
posicione ativamente para o enfrentamento de 
situações características da vida em sociedade, 
através da discussão de situações-problema . Em 
consonância com Costa et al. (2011, p. 14), “as 
metodologias ativas, diferentemente da pedago-
gia tradicional, situam os educandos no centro do 
processo pedagógico, como protagonistas de sua 
própria formação”. Nessa perspectiva, ao asso-
ciar o conteúdo do cotidiano, frente à realidade 
problematizada, é essencial que o educando tenha 
seus valores considerados no processo educativo, 
valorizando o conhecimento prévio como apor-
te para o diálogo. Assim, “[...] a aprendizagem 
se torna efetiva quando o conteúdo está presente 
no cotidiano dos educandos, sendo fundamental 
considerar o conhecimento que eles trazem da 
sua vivência e realidade” (FUJITA et al., 2016, 
p. 231).

Na sala de aula, é observada a utilização de pro-
cedimentos voltados à construção da autonomia 
discente, que são essenciais para o desenvolvi-
mento cognitivo dos educandos, mas que, do 
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ponto de vista da promoção à autonomia e (cri)
atividade, ainda possuem insuficiências teóricas 
para serem caracterizados como metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem, ao passo em 
que melhor sejam caracterizados como estraté-
gias ou instrumentos de ensino. Segundo Paiva 
et al. (2016), tais procedimentos são observados 
sob a forma de seminários, trabalhos em equipe, 
pesquisas, dentre outros. Do mesmo modo, vale 
ressaltar que a utilização de tais instrumentos 
pelos professores é imprescindível como forma 
de transição entre o ensino tradicional e as novas 
metodologias de ensino pautadas no protagonis-
mo discente.

As diferentes estratégias utilizadas na escola, por 
sua vez, apesar de inserir outras formas de abor-
dagem, ainda têm no professor, o único ideali-
zador dos encontros de aula e seu planejamento 
pode refletir pouca relação entre alunos-profes-
sor/professor-comunidade. Tais práticas, apesar 
de serem interessantes do ponto de vista peda-
gógico ao incentivar a comunicação e atividade 
dos docentes, refletem o principal idealizador e 
condutor do ensino. Com isso, ao analisar quem 
de fato seria recompensado ao ter seus objeti-
vos propostos alcançados e que realidade seria 
modificada a curto prazo, pode-se questionar da 
seguinte forma: Quem propôs os temas dos se-
minários e seus objetivos? Caso os trabalhos não 
surtam os efeitos esperados, existirá reflexão so-
bre os motivos? Existe auto avaliação?

É possível imaginar que os seminários e trabalhos 
em grupo sigam estritamente o currículo e não 
incitem o aluno a buscar problemas associados à 
sua realidade, tampouco incentivam a comunica-
ção entre estudantes e membros da comunidade 
da qual a escola faz parte. Pergunta-se, com isso, 
a quem a escola serve? Qual a formação dada aos 
alunos? Para qual sociedade os alunos são for-
mados? Estão preparados para enfrentar as situa-
ções-problema a nível local, uma vez que exames 
de referência e a própria escola abordam caracte-
rísticas ambientais a nível global?

Nesse sentido, quando o professor tem dificulda-
de em ampliar o leque de informações pelo se-
guimento preciso do currículo tradicional, tendo 
em vista o desenvolvimento da matriz de exames 
de referência como o ENEM é provável que se 
encontre uma limitação em tratar de assuntos de 

escala local, esbarrando também na autonomia 
docente em selecionar e debater conteúdo dessa 
natureza, devido à limitação de carga horária e 
direcionamento curricular (SANTOS; COSTA, 
2017; SANTOS; COSTA; MELO E SOUZA, 
2017). Ainda segundo os autores, que abordam as 
implicações de exames de avaliação da Educação 
Básica, em temáticas socioambientais, é necessá-
rio dar vez e voz aos educandos e ampliar o de-
bate para a escala local, visando a inserção deste 
recorte nos processos educacionais e no currículo 
escolar.

Contrapondo os estudos de Paiva et al. (2016), 
é viável que sejam diferenciadas metodologias 
ativas das já mencionadas estratégias de ensino, 
uma vez que é extremamente necessária a ampla 
fundamentação teórica acerca do objeto/sujeito 
de estudo por parte do professor que se propõe 
a trabalhar com tais metodologias, de forma que 
seja oferecido melhor aporte teórico, reorganiza-
ção da infraestrutura escolar e aperfeiçoamento 
institucional e docente, visando a adaptação ao 
novo método de ensino.

Os fatos discutidos acima podem encontrar possí-
veis soluções quando os educandos são formados 
como protagonistas diante da reedição de valores 
socioambientais, cujo conceito parte da reflexão 
acerca da interpretação dos termos “dissemina-
ção” e “multiplicação”, característicos dos estu-
dos em EA. Pergunta-se, com isso: é viável que 
sejam formados disseminadores/multiplicadores 
de um conhecimento produzido em outras reali-
dades? O processo de disseminar/multiplicar traz 
consigo apenas os êxitos das ações desenvolvi-
das?

O ideal na construção de saberes ambientais é 
que a partir do conhecimento global, tanto dos 
êxitos quanto das lacunas existentes, sejam adap-
tados os conceitos e práticas para que a Educação 
se torne significativa para determinada comuni-
dade, garantindo a participação comunitária nas 
ações escolares e a construção do conhecimento 
local de maneira integrada para, assim, criar-se 
conhecimentos reais.

Essa integração entre o conhecimento escolar e 
os saberes populares, levando em consideração 
as interações sujeito-meio, é denominada aborda-
gem relacional, na qual o contexto social da Edu-
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cação auxilia na busca pela superação da degra-
dação socioambiental. Além disso, por relacionar 
a ciência aos saberes populares locais, através da 
interação entre conteúdos, devido à complexida-
de da temática, é que se deve integrar e reedi-
tar o conhecimento ambiental de compreensão 
de mundo em todos os espaços de Educação de 
natureza formal ou não-formal (GUIMARÃES; 
VASCONCELLOS, 2006).

Nesse contexto, os reeditores ambientais são su-
jeitos holísticos, pautados na (re)formulação de 
conceitos e práticas que, pela característica ativa 
de sua formação, são capazes de enfrentar pro-
blemas da vida em sociedade, principalmente 
no tocante à sensibilização ambiental, de manei-
ra crítica, criativa e participativa. Tal formação 
crítica permite ao reeditor ambiental considerar 
a coletividade como instrumento essencial para 
a construção da sociedade, fazendo com que os 
problemas das comunidades sejam externados e 
enfrentados, na busca pela cidadania. Assim, a 
capacidade de adaptar posturas e valores de de-
terminado lugar, de maneira contínua, pautadas 
em participação e resolução de problemas são 
instrumentos essenciais para a reedição ambien-
tal.

Com base nas premissas de formação de ree-
ditores ambientais aqui expostas, é impossível 
dissociar o processo de formação de reeditores 
ambientais e adotar o que se tem na literatura en-
quanto multiplicação/disseminação de práticas e 
conceitos ambientais. A partir da observação da 
realidade local e da diversidade de problemáticas 
e saberes das comunidades envolvidas é que po-
der-se-á fazer uso da teoria pré-existente e adap-
tá-la à prática, criando, assim, novos conceitos. 
Portanto, para fins desse estudo e da observação 
do processo de formação de reeditores ambien-
tais faz-se necessária a utilização de metodolo-
gias ativas eminentemente práticas, que façam 
uso da observação, do diálogo e que estimulem o 
senso crítico dos educandos, a exemplo da Meto-
dologia da Problematização.

Metodologia da problematização e protago-
nismo discente

O arco de Maguerez foi proposto por Charles 
Maguerez e difundido na primeira edição do li-
vro “Estratégias de ensino-aprendizagem” de au-

toria de Bordenave e Pereira (1989). No entanto, 
a obra pouco informou do histórico de Maguerez, 
sobre o qual pouco se sabe atualmente, bem de 
que maneira foi realizada a construção do arco. 
Mas, pesquisas iniciais sobre a metodologia pôde 
possibilitar que, no Brasil, a partir dos parâmetros 
do arco, a professora da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), Neusi Aparecida Berbel, uti-
lizasse a metodologia em disciplinas do ensino 
superior, passando a ser denominada Metodolo-
gia da Problematização (BERBEL, 1998, 1999, 
2011).

Em oposição à Educação bancária, esta já refe-
renciada por outros teóricos, onde os princípios 
se aportam na transformação do indivíduo en-
quanto parte integrante do processo educacional 
de forma ativa e dialógica. Diante de uma situa-
ção-problema, o educando é instigado a tentar 
buscar sua resolução através de uma análise am-
pla e profunda, passando a ter uma visão global 
do processo (BORDENAVE; PEREIRA, 2008). 
Objetiva instigar o surgimento de outras manei-
ras de ensinar e aprender, dividindo a responsa-
bilidade do processo entre discentes e docentes, 
substituindo a memorização de conteúdos e valo-
rizando a construção do conhecimento pela asso-
ciação entre teoria e prática de maneira indisso-
ciável (FUJITA et al., 2016).

Como mencionado, no Brasil, a referida meto-
dologia é amplamente utilizada no Ensino Supe-
rior, com grande ênfase para os cursos da área 
de saúde (PAIVA et al., 2016), que ultimamente 
prima pela formação de profissionais capazes de 
resolver problemas da sociedade de maneira in-
tegrada, participativa e em conjunto com os de-
mais profissionais da área assistencial. No entan-
to, estudos com aplicação dessa metodologia na 
Educação Básica e em áreas distintas à saúde, a 
exemplo da Educação Ambiental, ainda carecem 
de informações mais detalhadas e dedicação à 
pesquisa (SANTOS; MELO E SOUZA, COSTA, 
2017).

Ainda segundo Bordenave e Pereira (2008), o di-
ferencial da proposta de Maguerez, ilustrada por 
um arco (Figura 1), com cinco etapas, assim de-
nominadas: observação da realidade; pontos-cha-
ve, teorização, criação de hipóteses de solução 
e aplicação à realidade, é o fato de o professor 
acompanhar mais de perto a aprendizagem do 
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aluno em detrimento do conteúdo a ser ensinado 
ou das técnicas didáticas utilizadas, resultando o 
ensino como uma relação pessoal entre ambos. 
De igual forma, a utilização de métodos proble-
matizadores permite que os educandos reflitam 
além da sua área de formação tradicional, permi-
tindo o exercício da interdisciplinaridade (VIEI-
RA; PANÚNCIO-PINTO, 2015).

As etapas do arco são seguidas sequencialmente, 
pois a realidade observada na primeira etapa vai 
sendo estudada com profundidade para depois 
passar por um processo de intervenção. Assim, 
o processo deve partir de um problema de cunho 
físico ou social ao qual se encaixe a proposta de 
ensino-aprendizagem.

Figura 1: Arco de Charles Maguerez.

 

Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina, s/d.

Observa-se na Figura 1 que o principal foco do 
arco é a realidade local, a qual interage com todas 
as cinco etapas de desenvolvimento da metodo-
logia (BERBEL, 1998, 1999; BERBEL; GAM-
BOA, 2011). Contudo, o ato de problematizar 
exige mais que conhecer a realidade da comu-
nidade e dos sujeitos dos quais se estuda, exige 
que tal realidade seja modificada e crie-se inter-
venções que tenham sentido real, através do diá-
logo coletivo, para além da academia (SAITO; 
FIGUEIREDO; VARGAS, 2014). Nesse sentido, 
as etapas do arco seguem abaixo discriminadas, 
mantendo relação com os critérios e possibilida-
des de formação de reeditores ambientais, con-
forme estudos descritos por SANTOS, MELO 
e SOUZA e COSTA (2017) e BERBEL (1998, 
1999, 2011).

A primeira etapa do arco que configura a meto-
dologia problematizadora, denominada observa-
ção da realidade, traz consigo a parte visual e a 
interação dos educandos com a comunidade, na 
qual se estabelecem os estudos. Através do con-
tato inicial com a comunidade sobre a qual se 
quer compreender um referido problema, é que 
se pode visualizar e compreender suas necessi-
dades, nesse caso em específico, as socioambien-
tais. Para tanto, é possível que sejam utilizados 
instrumentos como fotografias, entrevistas e até 
mesmo conversas informais com os sujeitos, ten-
do em vista a aproximação e reconhecimento de 
seus pares.

Importante ressaltar que quando os sujeitos que 
desenvolvem o arco, aqui requerida pela forma-
ção de reeditores ambientais, têm uma relação de 
pertencimento e/ou identificação com o campo 
em que estão observando, essa tarefa pode se fa-
zer muito mais prazerosa e facilitada, uma vez 
que adentrar em comunidades, as quais possuem 
valores culturais, afetivos, econômicos e sociais 
distintos pode demandar muito tempo. No entan-
to, quando não se é possível ter os sujeitos que 
pertencem à comunidade como observadores di-
retos, a interação inicial com lideranças comuni-
tárias é de suma importância.

Na segunda etapa do arco, os educandos elencam 
os pontos-chave que lhes chamaram a atenção 
na observação. Podem ser reunidos os registros 
fotográficos, as entrevistas e a percepção dos 
mesmos quanto às interações entre a comunidade 
que foi visitada e os aspectos socioambientais da 
mesma. Qualquer objeto ou fenômeno que ocorra 
ou esteja em interação com os aspectos naturais 
ou sociais devem ser registrados, organizando os 
passos que serão estudados nas demais. No en-
tanto, o professor deve manter o cuidado para 
que não interfira demasiadamente no processo de 
observação, evitando limitar os alunos à percep-
ção de aspectos que o interessa somente enquanto 
docente/pesquisador.

A terceira etapa consiste na teorização, ou seja, 
a partir da observação da comunidade e dos su-
jeitos-foco do estudo e após elencar os princi-
pais pontos que a primeira etapa proporcionou, 
os educandos irão, de forma autônoma, direcio-
nar os seus estudos e confrontá-los com a teoria 
existente na literatura em forma de livros, arti-
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gos, notícias, jornais, dentre outras fontes. O pa-
pel do educador, nesse momento, é direcionar os 
estudantes para que esses atinjam objetivos que 
eles mesmos desenvolveram e garantir que tais 
objetivos sejam alcançados da melhor forma, a 
fim de suceder as etapas posteriores com eficá-
cia. Portanto, o educador tem por responsabili-
dade através do arco de Maguerez, de estimular 
os educandos a buscar teorias que fundamentem 
os seus estudos e forneça base teórica suficiente 
para fornecer subsídios para resolução da situa-
ção-problema por eles identificada.

Conforme afirma Pelicioni (2013, p. 472), “não 
existe EA apenas na teoria, o processo de ensi-
no-aprendizagem, na área ambiental, implica o 
exercício de cidadania proativa”. Logo, a EA não 
se diferencia dos demais processos educativos, 
compondo a formação holística e integral do ser 
humano, por meio da interdisciplinaridade, essa 
é inerente e dependente de múltiplos saberes que 
se integram. O educador ambiental, portanto, de-
verá ser um sujeito dotado de múltiplas habilida-
des e conhecimentos de diversas áreas da Ciên-
cia, garantindo uma Educação nos seus múltiplos 
âmbitos, seja ele socioambiental, político e até 
mesmo tecnológico, o que de fato pode encon-
trar melhor embasamento através da metodologia 
descrita nesse estudo.

Criar estratégias de solução que venham a elabo-
rar processos interventivos para modificar a rea-
lidade socioambiental vigente, observada pelos 
educandos desde o desenvolvimento da primeira 
etapa do arco é a característica principal da quar-
ta etapa da metodologia. Através das discussões 
com o grupo formado pelos demais estudantes 
que vivenciaram a realidade junto à comunidade 
e com base nos ensinamentos presentes na lite-
ratura consultada, os educandos podem pensar 
em ações interventivas que melhor se adaptem 
à realidade que deve estar nítida e presente não 
somente nesta etapa, mas em todas as demais. 
Importante ressaltar o papel do educador nesse 
momento, que deverá direcionar o grupo para a 
discussão e formulação de ações viáveis e ter o 
cuidado de não interferir de forma incisiva, reto-
mando práticas tradicionais de ensino.

Nesse sentido, as práticas de educadores voltadas 
à EA problematizadora e questionadora inserem 
questões hoje emergentes na sociedade, de ma-

neira contextualizada, na busca pela formação 
de agentes que transformem a realidade (GUI-
MARÃES et al., 2009). É viável ressaltar que 
tais práticas não devem ser apenas pautadas na 
disseminação/multiplicação de valores, mas que 
sejam capazes de criar/entender novas realidades, 
ou seja, formando agentes da reedição ambiental, 
que se caracterizam por manter aprendizado e re-
flexão contínuas e adaptáveis a diferentes contex-
tos, pois mantém, na essência de sua formação, a 
valorização do diálogo e do enfrentamento cole-
tivo de problemáticas.

A finalização do arco cabe à união de todas as 
etapas em um produto final: a intervenção condi-
zente à situação real dos sujeitos e da comunidade 
da qual os educandos vivenciaram e fizeram parte 
durante o tempo em que se dedicaram aos estudos 
com a Metodologia da Problematização. Espera-
-se que, ao final de todo o processo, a intervenção 
realizada pelos educandos seja condizente com a 
realidade observada, a qual se analisa, ao mesmo 
tempo, dinâmica e dotada de interações entre dis-
centes e comunidade, superando a prática tradi-
cional acadêmica.

Como exemplificado na discussão acima, o obje-
tivo principal da metodologia da problematização 
é partir da observação de um problema junto à 
comunidade e buscar o enfrentamento do mesmo 
através de ações de intervenção que se adaptem 
à mesma realidade, envolvendo os sujeitos que 
com ele lidam diariamente, fazendo-os percebê-
-lo e buscar melhorias de forma participativa e 
consciente. A Figura 2 sintetiza, conforme discu-
tido nesse estudo, as etapas do arco, relacionan-
do-as com os objetivos e/ou métodos e resultados 
esperados em sua aplicação para a formação de 
reeditores ambientais.
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Figura 2 – Organograma das etapas do arco de 
Maguerez e sua relação com a formação de reedi-
tores ambientais.

 

Fonte: Dados da pesquisa.

Considerações finais

A utilização de metodologias ativas, que abor-
dam a realidade do lugar nos conteúdos escola-
res, é de essencial importância, tendo em vista 
a necessidade da problematização dos valores 
trazidos pelos educandos para o ambiente es-
colar. Nesse contexto, é necessário incentivar e 
garantir a formação de reeditores ambientais que 
apliquem o conhecimento construído ao longo da 
sua formação, principalmente à EA, ao contexto 
da sua realidade, evitando disseminar/multiplicar 
práticas, que não se inserem na realidade local e 
levem consigo também os problemas não enfren-
tados ou resolvidos, reforçados pela dificuldade 
imposta pelo seguimento do currículo tradicional 
escolar e exames de referência nacional.

Apesar de a metodologia da problematização ser 
mais utilizada no Ensino Superior e em cursos 
da área de saúde, por sua natureza interventi-
va e participativa, pode ser utilizada em outros 
âmbitos, inclusive no viés ambiental. Tendo em 
vista que a metodologia confere uma prática ne-
cessária para maior abrangência das característi-
cas locais, distanciando os discentes do papel de 
mero espectadores, e considerando-os como pro-
tagonistas do seu aprendizado. Corrobora-se com 
Freire (1996), que o papel docente, sob esse as-
pecto, volta-se à lapidação dos conceitos trazidos 
à discussão pela vivência dos educandos, aperfei-
çoando-os em um processo dialético de ensino.

Através de uma EA Problematizadora espera-se 
que seja observada com a interação entre dis-
centes e comunidade e também na conversação 
entre discente/professor a promoção à sustenta-
bilidade por meio da observação de sociedades 

sustentáveis. Assim, o processo de formação de 
reeditores ambientais está pautado na capacidade 
de transposição entre o que foi apreendido, com 
base nos ensinamentos locais, de maneira crítica, 
participativa e contínua, fazendo com que o edu-
cando seja capaz de desenvolver aspectos cogni-
tivos que os coloque frente às necessidades diver-
sas e os estimule a enfrentar situações-problema 
em qualquer escala espacial, pautados no respeito 
ao outro e na sensibilidade ambiental (SANTOS; 
MELO E SOUZA; COSTA, 2017).
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SENSIBILIZAÇÃO DOS DISCENTES 
DA ESCOLA CORREIA TITARA, 

PIAÇABUÇU -AL PARA A PRESER-
VAÇÃO DO ECOSSISTEMA MAN-

GUEZAL

 Maria Carolina Lima Farias  
 Lucélia Lima Farias  
Alexandre Oliveira  

Resumo

O manguezal é um ecossistema costeiro 
de transição entre os ambientes terrestre e 
marinho, ocorrendo em regiões que podem 
abrigar estuários, baías e lagunas e apresenta 
condições propícias para alimentação, proteção 
e reprodução de muitas espécies de animais, 
sendo considerado importante transformador de 
nutrientes em matéria orgânica e gerador de bens 
e serviços. Distúrbios induzidos, principalmente 
por ações humanas, podem desequilibrar as 
relações em ambientes marinhos e manguezais 
levando à perda de populações naturais. Com base 
nessa realidade e a fim de levar conhecimento 
ambiental para diminuir o quadro preocupante 
da situação do manguezal da praia do Peba, 
município de Piaçabuçu/AL, surge a idéia de 
realizar atividades de intervenção na comunidade 
discente do Colégio Correia Titara na cidade 
de Piaçabuçu. Foram realizados debates com 
a comunidade discente para que as percepções 
dos alunos quanto ao ecossistema manguezal 
fossem identificadas. A partir destes resultados, 
a devolutiva, baseada nas percepções dos alunos, 
foram palestras com enfoques em áreas marinhas 
e de manguezal, a fim de sensibilizar os alunos a 
conhecer e preservar o ecossistema no qual estão 
inseridos.

Palavras-chave: Ecossistema. Educação Ambi-
ental. Prática Pedagógica.

SENSITIZATION OF THE CORREIRA TI-
TARA SCHOOL STUDENTS, PAIAÇABU/
AL FOR THE PRESERVATION OF THE 

MANGROVE ECOSSYSTEM

Abstract

The mangrove is a transition coastal ecosystem 
between the terrestrial and the marine 
environments, occurring in areas that can 
have estuaries, bays and lagoons, and presents 
favorable conditions to feeding, protecting and 
reproduction of many animal species, been 
considered an important transformer of nutrients 
into organic matter and a good and services 
generator. Induced disorders, especially by human 
activities, might unbalance the relationships in 
marine environments and mangroves, leading to 
natural population losses. Based on this reality 
and in order to bring environment knowledge to 
reduce the worrying state of the mangrove at the 
Praia do Peba, city of Piaçabulu, AL, come up the 
idea of to carry out intervention activities at the 
student community of the Colégio Correia Titara 
in the city of Piaçabaçu. Debates with the student 
body were held in order to identify the perception 
of the students about the mangrove ecosystem. 
From these results, the feedback was lectures 
with emphasis on marine environments and 
mangroves, to sensitize the students to know e 
preserve the ecosystem in which they are entered.

Keywords: Ecosystem. Environmental Educa-
tion. Pedagogical Practices.
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SENSIBILIZACIÓN DE LOS DISCENTES 
DE LA ESCUELA CORREA TITARA, 
PIAÇABUÇU / AL PARA LA PRESER-

VACIÓN DEL ECOSISTEMA MAN-
GUEZAL

Resumen: 

El manglar es un ecosistema costero de 
transición entre los ambientes terrestre y 
marítimo, ocurriendo en regiones que pueden 
albergar estuarios, bahías y lagunas y presenta 
condiciones propicias para alimentación, 
protección y reproducción de muchas especies 
animales, y por lo tanto considerado importante 
transformador de nutrientes en materia orgánica 
y generador de bienes y servicios. Disturbios 
inducidos, principalmente por acciones humanas 
pueden desequilibrar las relaciones en ambientes 
marítimos y manglares, llevando a la pérdida de las 
populaciones naturales. Basada en esta realidad y 
para llevar conocimiento ambiental para mejorar 
el cuadro preocupante  de la situación de la playa 
del Peba, municipio de Piaçabuçu-AL, he surgido 
la idea de hacer actividades de intervención en la 
comunidad discente del Colegio Correia Titara, en 
Piaçabuçu. Fueran realizadas discusiones  con la 
comunidad discente para identificar la percepción 
de los alumnos. A partir de estos resultados, la 
devolutiva, basada en las percepciones de los 
alumnos, fue un conjunto de charlas, con foco en 
zonas marítimas e manglares, para sensibilizar 
los alumnos a conocer y preservar el ecosistema 
donde están inseridos. 

Palabras-clave: Ecosistema. Educación Ambi-
ental. Practica Pedagógica

Introdução

O ecossistema manguezal é considerado, em 
todo o mundo, como representativo de alta pro-
dutividade, de grande diversidade e abundância 
de organismos vivos, principalmente animais, 
constituindo um berçário de espécies, local de 
alimentação e nutrição para animais e vege-
tais e também pela grande produção de pescado 
(SCHAEFFER-NOVELLI, 1989). 

Ao longo da costa brasileira, os manguezais apre-
sentam-se com características estruturais bastan-
te distintas. Para auxiliar a interpretação das flo-
restas de mangue brasileiras Schaeffer-Novelli 
(1995), classificou o litoral do país em oito uni-
dades fisiográficas que são regiões com diferen-
ciações de relevo, tipo de solo, cobertura vegetal, 
temperatura média anual, evapotranspiração po-
tencial, amplitude das marés médias e de sizígia. 

O litoral alagoano possui aproximadamente 
230 km de linha de costa (8º8'12'' S; 10º29' 12'' 
O), com diferentes ecossistemas costeiros tais 
como recifes, praias, estuários e manguezais 
responsáveis, em grande parte, pela manutenção 
da produtividade pesqueira do estado (CORREIA, 
2005). 

O manguezal do município de Roteiro, localiza-
do ao sul do estado de Alagoas, estende-se desde 
a Ponta do Gunga, situada no encontro da Lagoa 
do Roteiro com o Oceano Atlântico, até a praia da 
Lagoa Azeda (SILVA, 2001). É banhado pelo rio 
São Miguel e proporciona atividades de pesca, 
lazer e turismo para a comunidade local. Seu es-
tado de conservação, apesar de toda especulação 
imobiliária, é considerado bom estando bastante 
preservado apresentando árvores de grande porte 
e fauna diversificada (IBGE, 2015, IMA 2016).

A Reserva Ecológica de Manguezais da Lagoa 
do Roteiro, RESEC de Roteiro, constitui uma 
Unidade de Conservação de uso sustentável que, 
de acordo com o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC) tem por objetivo básico 
compatibilizar a conservação da natureza com o 
uso sustentável de seus recursos. É, portanto, de 
grande importância para a preservação da vida 
selvagem (flora e fauna) na região (BRASIL, 
2000, IMA, 2016).

Diferentemente da Reserva Ecológica de Roteiro, 
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a Área de Proteção Ambiental da praia do Peba 
está localizada em uma área caracterizada pelo 
forte impacto ambiental (SAMPAIO& PINTO, 
2015). Com 22 quilômetros de dunas, desde 
o Pontal do Peba até a foz do São Francisco, e 
apesar de sua balneabilidade ser determinada, 
principalmente, pelas condições microbiológicas 
das águas, é crescente na região a preocupação 
com a contaminação pelo descarte do lixo, dejetos 
de animais ou a poluição trazida pelas águas das 
chuvas que colocam em risco a saúde da população 
e dos animais que habitam este ambiente (VIEIRA 
et al., 2002), além de comprometer a beleza 
cênica do local (SAMPAIO& PINTO, 2015).

Por ser um importante ecossistema de 
dinâmico equilíbrio, os manguezais sustentam 
uma teia trófica costeira que apresenta uma 
ampla diversidade estrutural distribuídas em 
4 compartimentos interdependentes (água, 
substrato, fauna e flora) (NASCIMENTO, 2015).

O Brasil tem uma das maiores extensões de man-
guezais do mundo, mas a palavra mangue, infe-
lizmente, adquiriu o sentido de desordem, sujeira 
ou local suspeito. O manguezal foi durante muito 
tempo considerado um ambiente inóspito pela 
presença constante de insetos (borrachudos, mos-
quitos pólvora e mutucas) que habitam natural-
mente as áreas de mangue. Embora seja grande 
a importância econômica e social do manguezal, 
a visão de que o manguezal era um local sujo e 
de descarte, ou seja, dispensável, fomentou, em 
parte, a ideia de disponibilidade destas áreas que 
foram então alvo de construções de portos, bal-
neários, empreendimentos de aquicultura (carci-
nocultura) e rodovias costeiras diminuindo, desta 
forma, drasticamente a extensão dos mangues 
(CORREIA, 2005).

Neste contexto, a Educação Ambiental (EA) 
constitui-se numa forma abrangente de educação, 
que se propõe atingir todos os cidadãos, por 
meio de um processo pedagógico participativo 
permanente, que procura incutir no indivíduo 
uma consciência crítica sobre uma problemática 
ambiental (DIAS, 2004; SILVA, 2012).

De acordo com Sato (2005), a Educação Am-
biental (EA), no ensino formal tem enfrentado 
inúmeros desafios, entre estes, construir seu lu-
gar e sua legitimidade como prática educativa. 

É através de processos e práticas educativas que 
se consegue formar uma base sólida, capaz de 
interferir no meio em que se vive, tornando-se 
necessária a interação, o empenho e o planeja-
mento concreto das partes estruturais envolvidas 
no processo.

Conscientização é compreender que é preciso 
cuidar do meio ambiente e passar a assumir 
uma postura sustentável, em todos os sentidos, 
perante a sociedade. Sensibilização para a 
sustentabilidade é fazer com que as pessoas 
deem a devida importância à responsabilidade 
ambiental e comecem a agir espontaneamente 
e regularmente para reverter a situação na qual 
nos encontramos. A sensibilização também pode 
tornar as pessoas e, em alguns casos, as empresas, 
agentes evangelizadores para a sustentabilidade 
(GALVÃO, 2011).

A falta de conscientização e ações ambientais 
demandam trabalhos e ações que alertem e in-
formem a comunidade local e usuários deste 
ambiente sobre a importância da preservação do 
ecossistema marinho dos possíveis danos cau-
sados pelas práticas antrópicas (VACCARI & 
LOPES, 2016).

Segundo Costa et al (2018) os professores quan-
do questionados sobre a habilidade, o interesse 
e o preparo pessoal no sentido de aplicar a edu-
cação ambiental em suas aulas, revelam-se aptos 
e interessados. 

No entanto, outras pesquisas apontam para la-
cunas existentes na formação inicial do docente 
e a necessidade de os cursos contribuírem com 
abordagens que favoreçam ao futuro professor 
aquisição de conhecimentos sobre ambiente e o 
desenvolvimento de valores, atitudes e habili-
dades para que possam proporcionar estratégias 
comprometidas com a promoção da vida com 
justiça e solidariedade, respeitando contextos 
naturais e sociais (PEREIRA ET AL., 2013).

Nesse sentido, Lopes ET AL (2011), indicam 
que diante das novas tendências educacionais e 
da necessidade da formação continuada para a 
vida profissional dos professores, é necessário 
articular conhecimentos teóricos e práticos, 
educação formal e não formal além de trabalhos 
inovadores, grupos de pesquisa e oficinas.
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Segundo o artigo 255 da Constituição Federal de 
1988:

Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sa-
dia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dev-
er de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRA-
SIL, 1988, p.116). 

Percebendo que a comunidade discente de 
Piaçabuçu está localizada próximo ao manguezal 
da Praia do Peba, e por não haver uma devida 
preocupação dos órgãos públicos em relação a 
um desenvolvimento estrutural urbano-industri-
al, pois não há uma política pública em relação 
aos impactos ambientais, surge a demanda de 
desenvolver um trabalho pedagógico para identi-
ficar o conceito intrínseco de manguezal e a par-
tir disso levar o conhecimento científico para que 
os discentes possam refletir sobre a degradação 
e poluição do ambiente em que estão inseridos.

No entanto, o processo de educação ambiental é 
contínuo e lento, exigindo paciência e estratégias 
articuladas, pois implica em mudanças de atitu-
dinais e de costumes. Assim, o intuito do estudo 
realizado na Escola Correia Titara é de que pu-
desse haver um processo de conscientização da 
comunidade discente.

Metodologia

As atividades de sensibilização ocorreram na es-
cola Correia Titara no município de Piaçabuçu. 
O público alvo da ação educativa foi constituído 
por alunos dos anos finais do Ensino Fundamen-
tal e Médio.

As ações de sensibilização fazem parte do Proje-
to de Extensão Ecopeba do Instituto Federal de 
Alagoas (IFAL) em parceria com Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL) e Instituto do Meio 
Ambiente (IMA). As atividades ocorreram du-
rante 13 meses (agosto/2016 a setembro/2017), 
atingindo um total de 160 alunos ou 4 turmas. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, antes 
da interferência educativa, foi primeiramente 
realizada uma avaliação do entendimento dos 
alunos sobre o ecossistema manguezal. Segundo 
CANDIANI et al. (2004, p. 75):

Essa técnica, conhecida como “sur-
vey” (levantamento), permite inves-
tigar e descrever uma situação, sendo 
um procedimento no qual a infor-
mação é sistematicamente coletada 
de uma população ou amostra per-
tencente à mesma, para identificar fa-
tores predisponentes a determinadas 
motivações de um indivíduo, a fim de 
impulsionar ou restringir práticas.

Dessa forma, foi previamente elaborado um 
debate em 4 turmas nas quais os discentes foram 
divididos em equipes de 8 pessoas,que teriam 
que elaborar uma lista de características que 
descrevessem o ecossistema manguezal, além de 
responder ao questionário com 3 perguntas abertas 
(‘’O que é manguezal’’, ‘’qual a sua importância 
para a população’’, ‘’o que a sua degradação causa 
ao meio ambiente’). Essa mesma ação também foi 
realizada ao fim das atividades, como uma forma 
de avaliação do conhecimento adquirido pelos 
discentes envolvidos no processo. As respostas 
listadas foram classificadas em “Correta”, 
“Parcialmente Correta”, “Errada”.

Ao longo do processo educativo foram feitas in-
tervenções por meio de aulas ministradas, utili-
zando-se o diálogo como mediador do trabalho. 
Para que esse mecanismo servisse como ferra-
menta eficiente, foi utilizado em função de temas 
específicos, com objetivos concretos e aplicado 
de acordo com a realidade dos alunos. 

Os temas abordados foram os seguintes: Intro-
dução ao Estudo sobre Manguezais (Ecossiste-
mas Costeiros, Características, Origem e Dis-
tribuição do Manguezal); Biodiversidade do 
Manguezal (Fauna e Flora); Relação entre So-
ciedade e Manguezal (Importância e Impactos 
Ambientais); Legislação Ambiental e Uso Suste-
ntável do Manguezal.

Foram utilizados diversos recursos, como 
computador, data show e vídeos, além de ser 
demonstrado aos discentes estudos de casos 
de pesquisas realizadas em manguezais que 
comprovam a importância da sensibilização 
ambiental e a degradação causada pela 
interferência antrópica tanto sobre a fauna quanto 
sobre a flora.

As turmas fizeram incursões a um manguezal 
preservado (da Lagoa do Roteiro) e, ao mangue 
o qual convivem, mangue do Peba, de modo que 
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pudessem ver na prática tudo o que foi abordado 
em sala e avaliar a importância de se sensibili-
zar a comunidade local quanto a preservação do 
ecossistema.

Resultados

No Brasil, pelo código florestal, os manguezais 
são áreas de preservação e não podem ser destruí-
dos, apesar de que, na prática, eles continuam 
sendo degradados. Inúmeras comunidades tradi-
cionais usam os produtos do mangue para sua 
sobrevivência, um manejo adequado do espaço 
e seus recursos naturais devem ser implantados 
para que elas continuem se beneficiando desses 
ecossistemas (AMORIM, 2009). 

Shumacher (1973) em seu livro explica que a es-
sência da educação é a transmissão de valores, 
mas estes não nos ajuda a escolher o nosso rumo 
na vida a menos que os tenhamos absorvido, con-
vertendo-se, por assim dizer, em parte integrante 
de nossa constituição mental. Isto significa que 
os valores não são meras fórmulas ou simples 
enunciados dogmáticos; é com eles que pensa-
mos e sentimos como instrumentos que são para 
vermos, interpretarmos e vivenciarmos o mundo 
que nos cerca. 

As análises das aulas revelaram que os alunos 
detinham algum entendimento prévio sobre os 
assuntos abordados em sala, talvez por residirem 
em áreas próximas ao manguezal. Porém acredi-
tavam ser o ecossistema um lugar próprio para o 
despejo de esgotos e sem utilidade nenhuma.

A separação das turmas em equipes possibilitou 
estimular o interesse dos alunos pelo conteúdo 
por atribuir um caráter competitivo à resposta 
das questões abordadas em aula. Segundo Wood 
& Wood (2008), é imprescindível conhecer a 
percepção prévia dos atores para se chegar a uma 
motivação do público, assim a utilização do debate 
para avaliar a percepção ambiental dos alunos 
sobre o ecossistema manguezal foi considerada 
satisfatória por registrar os conhecimentos 
prévios sobre o ecossistema possibilitando, desta 
forma, a elaboração de material para a correção, 
e complementação, de conceitos incompatíveis 
com os saberes científicos. Tal metodologia foi 
utilizada com sucesso por Pereira e colaboradores 

(2006) e Rodrigues e colaboradores (2008).

Segundo Melo et al (2008), a avaliação da per-
cepção prévia é fundamental para a motivação 
do público alvo e fundamental para obter resul-
tados satisfatórios. Estes autores consideram ain-
da que as pessoas devem ser convencidas de há 
um problema um problema a ser resolvido e que 
estão diretamente relacionadas a este problema. 
Outros autores também utilizaram questionários 
com perguntas subjetivas. Oliveira (2004) inves-
tigando a percepção de alunos sobre o ecossiste-
ma manguezal, afirmou que esta prática permite 
ao entrevistado expressar seu pensamento sem 
que seja induzido, como poderia acontecer se 
houvessem alternativas de respostas para cada 
pergunta do questionário. 

Pereira (2005), investigando a percepção de 
alunos da rede pública de Pernambuco, afirmou 
que um levantamento da percepção prévia é fun-
damental para direcionar a ação educativa, de 
modo a corrigir percepções negativas do local. 
Rodrigues e colaboradores (2008), identificaram 
por meio da técnica ‘’survey’’que a maioria dos 
alunos demonstrou um desconhecimento parcial 
ou total sobre os mangues e suas diferenças em 
relação às plantas do ambiente terrestre.

Percebem-se valores equitativos em cada questão 
proposta. Na questão 1 o conceito de manguezal 
foi visto como um lugar imundo, cheio de lama, 
esgoto e muitas respostas traziam o lixo como 
parte integrante do mesmo. Outros afirmavam 
que ainda é um ambiente rico em biodiversidade 
sendo o símbolo do mangue, o caranguejo. Na 
questão 2 os alunos afirmaram ser o ecossistema 
importante para os animais principalmente os ca-
ranguejos e, com base nisto, respondem a questão 
3 dizendo que em caso de degradação ambiental 
estes organismos morreriam.

Portanto, o diálogo sobre o ambiente através 
do aprendizado teórico e vivencial dos alunos 
é fundamental para que esses repensem seus 
conceitos e elaborem seus próprios enunciados e 
propostas. Esse conhecimento leva a comunidade 
a reconhecer valores únicos dos locais onde vive, 
aumentando sua autoestima e gerando orgulho 
em manter essa riqueza (VANNUCCI, 2002).

A atividade final foi realizar incursões de campo 
para vivenciar o ecossistema manguezal e identi-
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ficar a diferença entre um manguezal preservado 
e um não preservado. Foi solicitado aos discentes 
que fizessem um estudo de caso na área, relacio-
nando o que estava sendo visto com o que haviam 
aprendido em sala de aula, com ênfase nos se-
guintes pontos: espécies da fauna e flora; nível 
de preservação, quantidade de lixo, comunidade 
no entorno.

Nota-se que quando o aluno visualiza na prática 
o que é visto na teoria, a aprendizagem se tor-
na muito mais significativa. Isso foi observado 
nos relatos e relatórios das aulas de campo, os 
quais descreveram muito bem o que foi visto no 
manguezal em estudo. As ações contaram com o 
apoio de professores das disciplinas de Química, 
Física, Biologia, Ciências, Geografia e Artes, que 
foram sensibilizados pelos alunos e motivados a 
aprender e discutir o tema.

A educação ambiental visa formar e preparar os 
cidadãos para a reflexão crítica e para uma ação 
social transformadora do sistema, de forma a tor-
nar viável o desenvolvimento consciente de todo 
o ambiente (DIAS, 2004; SCHÄFER, 2009).

Segundo Farrapeira & Pinto (2005), a exploração 
de um ambiente natural é um importante recur-
so didático para várias disciplinas e se adequa 
a vários níveis de escolaridade, constituindo-se 
uma oportunidade para desenvolver vínculos 
afetivos dos alunos com o ecossistema e os seres 
vivos, através da observação e do reconhecimen-
to das espécies, de seus hábitos e suas relações 
ecológicas. É importante, portanto, relacionar a 
teoria com a prática.

Com relação aos questionários aplicados aos 
alunos para avaliação do conhecimento adquirido 
pelos mesmos ao longo das aulas, o resultado 
foi satisfatório. Observa-se que antes do início 
das intervenções, metade dos alunos (50%) 
responderam à primeira pergunta de forma 
errada ou insatisfatória, enquanto que ao fim da 
intervenção, todos (100%) responderam correta 
ou satisfatoriamente.

Com relação à segunda pergunta, antes 
das intervenções, apenas 40% dos alunos 
responderam-na de forma correta, enquanto 
que 15% responderam de forma completamente 
errada. Após a intervenção, o percentual de 
acertos aumentou consideravelmente, chegando a 

90%, consequentemente diminuindo o percentual 
de respostas incorretas. A mesma relação pode ser 
observada para terceira pergunta, que apresentou 
um aumento percentual de 25% no número de 
acertos.

Costa et al (2018) afirmam que compreender as 
questões ambientais para além de suas dimensões 
biológicas, químicas e físicas exige a formação 
de uma consciência ambiental e a preparação 
para o pleno exercício da cidadania, ambas fun-
damentadas nos conhecimentos prévios de todos 
os envolvidos no processo.

Conclusão

Todas as ações realizadas tinham o propósito não 
somente de divulgar as características do ecos-
sistema, mas principalmente de levar o público 
ao entendimento da sua importância ecológica, 
social e econômica além de sensibilizá-los para 
o cuidado e importância da preservação do ecos-
sistema. As atividades permitiram um estímulo à 
participação, levando à ampliação do olhar críti-
co dos discentes, além de professores das disci-
plinas de Química, Física, Biologia, Ciências, 
Geografia e Artes.

A ação educacional interativa, ao utilizar 
recursos visuais múltiplos sobre o manguezal e 
verificar o conhecimento anterior dos estudantes, 
demonstrou, de um modo geral, eficiência na 
abordagem dos conceitos ecológicos desse 
ecossistema.Durante a visita ao ambiente natural, 
os alunos puderam reconhecer e identificar 
questões sobre o funcionamento do ecossistema, 
informações sobre fauna e flora e se familiarizar 
mais com o ambiente, tornando-se mais 
conscientes sobre a problemática ambiental, 
adquirindo, desta forma, um novo olhar sobre o 
manguezal, mudando seu comportamento perante 
a sociedade e se tornando multiplicadores do 
conhecimento adquirido.

Os resultados obtidos por este estudo são 
relevantes para se compreender de que forma 
a educação ambiental pode ser percebida e 
praticada pelos discentes do Colégio Correia 
Titara em Piaçabuçu, servindo ainda como 
material de fomento para organização de cursos, 
seminários ou palestras com a temática educação 
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ambiental para a comunidade escolar como um 
todo, uma vez que já é fato reconhecido que 
para um programa de educação ambiental ter 
sucesso ele precisa atender as necessidades e as 
especificidades do local onde está inserido.

Entretanto, vale salientar que para êxito das 
práticas em educação ambiental, fazem-se 
necessários estudos aprofundados sobre as 
concepções dos sujeitos envolvidos, e que a 
educação ambiental deve envolver o máximo 
de sujeitos nos mais diferentes espaços, além 
de conhecer as práticas e as concepções dos 
professores sobre a educação ambiental em nível 
local, o que pode contribuir no sentido de atingir 
os objetivos dessa temática.
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Resumo:

Analisar o papel da Educação Ambiental desen-
volvida nos dias modernos faz com que tenhamos 
uma discussão do meio que vivemos de maneira 
mais holística. Nesse sentido, faz-se necessário 
a implementação, de forma mais efetiva desse 
contexto no âmbito formal de educação no espa-
ço escolar e não escolar. Desse modo, o presente 
artigo tem como finalidade apresentar propos-
tas e reflexões na Educação Ambiental, que tem 
como perspectiva a formação para a participação 
social. Para isso, a metodologia utilizada, contou 
com a realização de uma revisão bibliográfica 
que substanciasse a temática apresentada, já que 
a mesma requer da sociedade no geral, uma am-
pla e difundida discussão que devem ultrapassar 
os muros das escolas e chegar ao conhecimento 
da população no geral. Dessa forma, procura-se 
promover novas formas de intervenção no espaço 
social que levem ao processo de sustentabilidade 
e a continuidade da vida no planeta que vivemos.

Palavras-Chave: Educação Ambiental. Inter-
venção. Participação Social.

ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SO-
CIAL PARTICIPATION

Abstract: 

Analyzing the role of Environmental Education 
developed in modern days causes us to have a 
discussion of the environment we live in a more 
holistic way. In this sense, it is necessary to im-
plement, more effectively, this context in the for-
mal scope of education in the school and non-
school space. Thus, the present article aims to 
present proposals and reflections in Environmen-
tal Education, whose perspective is the formation 
of social participation. In order to do this, the 
methodology used was based on a bibliographi-
cal review that substantiated the presented theme, 
since it requires from society in general a wide 
and widespread discussion that should go beyond 
the walls of schools and reach the knowledge of 
the population in the general. In this way, we seek 
to promote new forms of intervention in the so-
cial space that lead to the process of sustainabili-
ty and the continuity of life on the planet we live.

Keywords: Environmental Education. Interven-
tion. Social Participation.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA PAR-
TICIPACIÓN SOCIAL

Resumen:

Analizar el papel de la Educación Ambiental de-
sarrollada em los días modernos hace que ten-
gamos una discusión del medio que vivimos de 
manera más holística. En ese sentido, se hace ne-
cesaria la implementación, de forma más efectiva 
de ese contexto em el ámbito formal de educación 
em el espacio escolar y no escolar. De este modo, 
el presente artículo tiene como finalidad presen-
tar propuestas y reflexiones em la Educación Am-
biental, que tiene como perspectiva la formación 
para la participación social. Para elloo, la meto-
dología utilizada, contó com la realización de una 
revisión bibliográfica que sustanció la temática 
presentada, ya que la misma requiere de la socie-
dad en general, una amplia y difundida discusión 
que deben sobrepasar los muros de las escuelas 
y llegar al conocimiento de la población general. 
De esta forma, se busca promover nuevas formas 
de intervención em elespacio social que lleven al 
proceso de sustentabilidad y la continuidad de la 
vida e nel planeta que vivimos.

Palabras clave: Educación Ambiental. Interven-
ción. Participación Social.

Introdução

A educação baseia-se na ideia de que todos os 
seres humanos nascem com o mesmo potencial 
intelectual, sendo assim, o papel do educador é 
criar condições e situações para desenvolver tal 
potencial. Pois não há processo de conscientiza-
ção vindo do outro, ou seja, pafraseando Freire 
(1987, p. 39), pode-se afirmar que:

[...] o educador já não é o que apenas 
educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando 
que, ao ser educado, também educa. Am-
bos, assim, se tornam sujeitos do proces-
so em que crescem juntos e em que os 
“argumentos de autoridade” já, não va-
lem. [...]

Já agora ninguém educa ninguém, como tampou-
co ninguém se educa a si mesmo: os homens se 
educam em comunhão, mediatizados pelo mun-
do.

Nesse sentido, é preciso que exista alguém para 
auxiliar durante o aprendizado e que esse conhe-
cimento, sendo internalizado há de contribuir 
para o processo de conscientização para com o 
ambiente e a sociedade.

Com o desenvolvimento da sociedade, da tecno-
logia e da informação nos últimos anos, a educa-
ção tem o papel de possibilitar a todos o acesso à 
informação. Cabe assim ao educador criar condi-
ções para que isso ocorra de forma gradual. Nesse 
sentido, destaca-se a necessidade do desenvolvi-
mento na educação formal de práticas educati-
vas que levem aos conhecimentos da Educação 
Ambiental (EA) a qual deve ser desenvolvida e 
expressada através de ações transformadoras. 
Dessa forma, a Educação Ambiental, nada mais 
é do que a própria educação, cujo objetivo final 
seja a melhora da qualidade de vida ambiental da 
coletividade, garantindo então a sustentabilidade.

Sabendo que a Educação Ambiental acontece de 
forma interdisciplinar através das conexões en-
tre os conhecimentos adquiridos, ela assume pa-
pel fundamental no processo educativo, pois ao 
pensar na complexidade dos mais diversos pro-
blemas ambientais, suas causas e consequências, 
pautadas nos modelos de desenvolvimento da so-
ciedade atual, as soluções para eles passam a ser 



30

dependentes do diálogo entre diversos saberes. 

Com isso, o educador ambiental precisa ter co-
nhecimentos gerais a respeito das mais diversas 
ciências que compõem o ensino formal, mas 
principalmente saber diferenciar a Educação 
Ambiental da Ecologia, pois enquanto a primeira 
trabalha com políticas de intervenções, a segun-
da estuda as inter-relações entre os seres vivos e 
o ambiente. Outrossim, que se tenha como base 
o principal objetivo de toda educação: provocar 
e criar condições para que se desenvolva uma 
atitude de reflexão crítica, e comprometida com 
a ação, como destaca PELICIONI (2004) apud 
BALBINO e RIBEIRO (2015). 

Dessa forma, acredita-se que o educador não é 
aquele que educa, mas sim aquele que estabele-
ce meios para que as ideias e conhecimentos se-
jam interpretados e contextualizados pelos edu-
candos. Assim, o educando valoriza tais ideias, 
passando a incorporá-las em sua vida, e fazendo 
disso sua filosofia e condição de vida. Ou seja, a 
conscientização é apresentada como produto de 
tal processo educativo, onde o educador somente 
apresenta os problemas e discute as possíveis so-
luções, possibilitando ao educando uma análise 
crítica e problematizadora de tais ações realiza-
das pela sociedade, permitindo encontrar outras 
alternativas, que solucionem os problemas so-
cioambientais existentes no nosso dia a dia. As-
sim, o presente artigo, busca apresentar a Educa-
ção Ambiental sob uma perspectiva da formação 
para a participação social no processo educativo.

Todavia como metodologia utilizada para a ela-
boração do artigo, contou com a realização de 
uma revisão bibliográfica que substanciasse a 
temática apresentada, já que a mesma requer da 
sociedade no geral, uma ampla e difundida dis-
cussão, que promova novas formas de interven-
ção no espaço social e levem a sustentabilidade 
e a continuidade do bem-estar social no planeta 
Terra.

A educação ambiental visando à participação 
social

Em um sentido amplo, pode-se afirmar que a ges-
tão participativa é um processo de diálogo que 
procura incluir todos os setores e grupos sociais 
que estão envolvidos em uma questão, neste caso 

abordado, a Educação Ambiental é o principal 
meio de integração dos mais diversos grupos que 
formam de maneira coletiva a sociedade, seja 
para compartilhar conhecimentos sobre o tema, 
ou para a identificação coletiva de desafios que 
planeje ações e tome decisões coletivamente, 
sendo que todo esse processo deve ser viabiliza-
do através da formulação de políticas públicas. 

Nesse sentido, Philippi Jr. e Bruna (2013), afir-
mam que política é conjunto de diretrizes advin-
das da sociedade, os programas de ações e sua 
execução devem destinar-se a atingir os objetivos 
pretendidos, e quando esses estão relacionados 
com a proteção do ambiente, e por consequência 
à qualidade de vida da população, temos então 
uma política ambiental. 

Ademais, é necessário sensibilizar a população 
para uma participação ativa e consciente das 
suas ações no meio que vive, baseando-se tanto 
no direito de cobrar pela elaboração de medidas 
social e educacional, que tenham como finalida-
de não degradar o meio ambiente nas mais diver-
sas formas e maneiras que implicam na falta de 
manutenção de equilíbrio do meio que vivemos, 
fazendo-se necessário o entendimento das suas 
inter-relações com o ambiente. 

Com base nisto, é cada vez mais amplo e multi-
disciplinar o campo da gestão em todas as áreas 
de conhecimentos, sobretudo quando se questio-
na, por exemplo, sobre o papel dos recursos hídri-
cos na sociedade moderna e, tendo como escopo 
último à possibilidade de fomentar a qualidade de 
vida, vinculada diretamente com a saúde pública 
e o planejamento territorial.

Nesse sentido, faz-se então uma abertura para 
a necessidade do processo de sensibilização da 
população e, para tal, deverá ter como ponto de 
partida a Educação Ambiental. Dessa forma:

Entendem-se por Educação Ambiental 
os processos por meio dos quais o indi-
víduo e a coletividade constroem valo-
res 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 
(Art. 1º da Lei nº 9.795 de 1999).

Dessa maneira, pensar a Educação Ambiental 
como um processo de construção de valores, o 
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Ministério da Saúde (2015) considera que a Edu-
cação Ambiental é como uma ação em que se bus-
ca despertar a preocupação individual e coletiva 
para a questão ambiental do meio que vivemos 
em todos os âmbitos de formação da sociedade, 
garantindo o acesso à informação em linguagem 
adequada, contribuindo para o desenvolvimento 
de uma consciência crítica e estimulando o en-
frentamento das questões socioambientais. 

Logo, acerca dos dois conceitos apresentados, 
entre vários existentes, reconhece-se que o prin-
cipal ponto da Educação Ambiental consiste no 
despertar da preocupação da sociedade, no entan-
to, alguns entraves são encontrados nesse proces-
so, pois boa parte da população brasileira não tem 
acesso à informação e/ou interesse em participar 
das questões regionais envolvendo os aspectos 
ambientais, a não ser que tais pontos influenciem 
diretamente no bem-estar individual. 

Nesse sentido, o dilema da Educação Ambiental 
acompanha sem dúvida a crítica de Freire (2001), 
onde é afirmado que não existe ensinar sem 
aprender, para que hajam educadores é preciso 
que existam educandos. Com isso, ressalta-se 
que a Educação Ambiental não pode ser imposta 
a sociedade, tal como a legislação, ou as regras 
de convivência social, ela precisa ser difundida 
para que se desperte o interesse pela aprendiza-
gem como modelo a ser seguido. 

Assim, tendo em vista que o paradigma da ciên-
cia moderna, o saber científico passa então por 
um paradigma emergente, como Santos (1988) 
o define, a partir da busca de um conhecimento 
mais amplo e universal, fundamental no processo 
de conciliação nas diversas áreas de conhecimen-
tos das Ciências existentes na educação formal, 
sejam elas nas Ciências Naturais, Ciências Hu-
manas, dentre outras. 

Como consequência desse novo paradigma, vê-
-se a interdisciplinaridade como um elo para o 
nascimento das Ciências Ambientais. Com isso, 
é possível afirmar que o ensino das Ciências Am-
bientais quando preconiza a interdisciplinarida-
de, propõe a interconexão das diversas áreas do 
conhecimento, quer seja na Biologia, na Física, 
na Matemática, nas Engenharias, dentre outras. 

Paralelamente, o pensamento complexo proposto 
por Morin (2000), vem reafirmar a ideia da inter-

disciplinaridade, e propõe a discussão sem que 
haja compartimentação dos saberes. Tal como, 
diante da proposta relacionada com a desconstru-
ção dos saberes científicos, a nova forma de fazer 
ciência onde a desordem leva a ordem, a partir 
da incerteza teríamos a contestação dos paradig-
mas dominantes e refutação das teorias até en-
tão propostas. Nasce então um novo pensamento 
científico, que aponta caminhos para a ampliação 
do saber, evitando a perda da informação, conse-
quentemente estimulando a produção e a inter-
pretação do pensamento e/ou do conhecimento.  

Observa-se atualmente que muitos problemas 
pelos quais o planeta e a sociedade em geral en-
frentam, buscam serem resolvidos pelo viés da 
cientificidade, da tecnologia e da ciência. Em 
virtude disso, a sociedade se depara com uma 
educação muitas vezes deficiente, sobretudo nos 
países mais pobres, onde o investimento no se-
tor educacional nem sempre é considerado como 
fundamental para promover o desenvolvimento 
da sociedade como um todo. Dessa forma é que 
a proposta das Ciências Ambientais, surge como 
um elo que aplique os conhecimentos de Educa-
ção Ambiental de maneira interdisciplinar nos 
mais diversos espaços, como forma de agregar 
vários conhecimentos, os quais levariam as so-
luções mais eficientes dos problemas enfrentados 
pela sociedade.

Diante dessa problemática enfrentada, os saberes 
científicos se juntam aos cotidianos para atender 
nossas necessidades, pois a aprendizagem passa 
a acontecer não mais numa escala local, mas sim 
numa escala global. Destarte, os saberes popula-
res, tratados pelas ciências da modernidade como 
conhecimento vulgar ou não científico, consti-
tuem elementos essenciais para a elaboração de 
propostas educacionais que visem à difusão em 
todos os setores educativos formais e não formais 
o entendimento da manutenção do equilíbrio para 
o meio ambiente e da sociedade no geral.

Ademais, deve ser levado em consideração que, a 
complexidade ambiental e a interdisciplinaridade 
não podem ser confundidas com a contribuição 
de conhecimentos, técnicos ou instrumento que 
possibilitam práticas de pesquisas de intervenção 
na natureza, mas que devem ser vistas como co-
laboração dos diversos conhecimentos, gerando 
algo novo, construindo um novo saber, que pos-
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sibilite melhorias concretas para os problemas 
socioambientais encontrados atualmente. 

Assim, corroborando com Leff (2008), o ambien-
te pode ser definido como uma visão das relações 
complexas e sinérgicas gerada pela articulação 
dos processos de ordem física, biológica, termo-
dinâmica, econômica, política e cultural. Uma 
vez que este conceito ressignifica o sentido do 
habitat como suporte ecológico e do habitat como 
forma de inscrição da cultura no espaço. 

No entanto, nota-se no conceito estabelecido por 
Leff (2008), que não é trabalhada a ideia de meio 
ambiente, tendo em vista que tal termo remete à 
divisibilidade do ambiente, ou seja, um conjunto 
formado pelo espaço e pelo homem. 

Assim, comparando com as ideias do autor su-
pracitado, “é na construção da racionalidade am-
biental desconstrutora da racionalidade capitalis-
ta que se forma o saber ambiental" (2008). Dessa 
forma, pressupõe-se a integração inter e transdis-
ciplinar do conhecimento, para explicar o com-
portamento de sistemas socioambientais comple-
xos e, também, problematizar o conhecimento 
fragmentado que ocorre de maneira disciplinar. 

Contudo, para Leff (2000), as Ciências Ambien-
tais, são constituídas como um conjunto de es-
pecializações surgidas da incorporação dos enfo-
ques ecológicos às disciplinas escolares. Desse 
modo, o saber ambiental estão presentes nas 
suas discussões teóricas, abre-se para o terreno 
dos valores éticos, dos conhecimentos práticos e 
dos saberes tradicionais, podendo ser trabalhado 
como elo de mediação com os conhecimentos ad-
quiridos na educação formal ou não formal que 
levem ao desenvolvimento e aplicação da Educa-
ção Ambiental. 

Nesse sentido pode-se afirmar que, as barreiras a 
serem enfrentadas pela nova proposta de Educa-
ção Ambiental são concebidas, pelo autor como 
saber ambiental e, que vem a ser um processo 
em construção, complexo, por envolver aspectos 
institucionais tanto de nível acadêmico, quanto 
de nível sociopolítico, por meio de movimentos 
sociais e de práticas tradicionais de manejo dos 
recursos naturais.

Práticas de educação ambiental: histórico e 
exemplos

De acordo com Silva (2013, p.16), “a institucio-
nalização da Educação Ambiental (EA), no go-
verno federal brasileiro, teve início nos anos de 
1970, com a criação da Secretaria Especial do 
Meio Ambiente (SEMA), vinculada à Presidên-
cia da República”. Corroborando em uma linha 
histórica, o referido autor alerta que na década de 
1980, houve a implantação da Política Nacional 
de Meio Ambiente (PNMA) que estabeleceu, no 
âmbito legislativo, a necessidade de inclusão da 
EA em todos os níveis de ensino como forma de 
integração da sociedade na adoção de práticas de 
desenvolvimento sustentável.

No entanto, somente com a Constituição Federal 
de 1988, no inciso VI do artigo 225, há a indi-
cação para “promover a EA em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a pre-
servação do meio ambiente”. Assim, para Silva 
(2013), é através deste entendimento que a EA 
começou a ser incorporada de maneira gradual no 
ensino formal e não formal brasileiro.

Paralelamente a essa discussão, Carvalho (2005) 
considera que, a formação de um campo de re-
lações sociais em torno da questão ambiental no 
Brasil enquanto proposta norteadora para ações 
de EA tem possibilitado pensar a noção de um 
sujeito ecológico, que se coloca como elemento 
pertencente ao meio natural. Contudo, é interes-
sante salientar que para a referida autora, esta ca-
tegoria denomina um tipo ideal, forjado no jogo 
das interpretações onde se produzem os sentidos 
do ambiental, levando em conta os universos da 
tradição (tempo de longa duração) e das expe-
riências vividas no presente.

Logo, pode-se afirmar que:

[...] o sujeito ecológico operaria como 
um subtexto presente na narrativa am-
biental contemporânea, configurando 
o horizonte simbólico do profissional 
ambiental de modo geral e, particular-
mente, do educador ambiental. Neste 
jogo, constitutivo do campo ambiental, 
de modo geral, e da educação ambiental, 
em particular, evidencia-se o educador 
ambiental como, ao mesmo tempo, um 
intérprete de seu campo e um sujeito ele 
mesmo “interpretado” pela narrativa am-
biental. Neste contexto, a busca de uma 
correspondência dos posicionamentos, 
opções e atitudes deste profissional aos 
ideais de um sujeito ecológico tende a 
adquirir o caráter de condição do ingres-
so neste campo social (CARVALHO, 
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2005, p.56).

Ao tecer um panorama histórico da Educação 
Ambiental no Brasil, Oliveira (2013) destaca 
também que entre os programas implementados 
pela Política Nacional de Educação Ambiental, 
merece destaque o Projeto Sala Verde, que teve 
início por volta de 2000, por meio do Centro de 
Informação e Documentação (CID), como visto 
em Oliveira (2013) que relata em sua pesquisa 
que o projeto passou por várias fases até a sua 
concretização, como síntese dessas mudanças a 
partir de 2004, passou a ser coordenado pelo De-
partamento de Educação Ambiental do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA). Nesse sentido, pode-
-se citar como exemplos de estudos com ações 
voltadas à Educação Ambiental na perspectiva de 
participação social, as pesquisas em andamento 
dos alunos do mestrado em nacional em rede no 
ensino das Ciências Ambientais da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). 

A pesquisa de mestrado do discente Diego Souza, 
sob a orientação do Professor Doutor Jefferson 
Arlen Freitas, que apresenta como temática prin-
cipal uma reavaliação dos aspectos da gestão da 
água principalmente com relação aos usos múl-
tiplos da água de reservatórios constituídos por 
barragens. Assim, avaliar os parâmetros qualita-
tivos de um corpo hídrico em questão, bem como 
os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (CONAMA) para cada uso a 
que se destina torna-se pré-requisito de consumo 
da água. Nesse sentido, os níveis de qualidade da 
água dos reservatórios são elementos de preocu-
pação, principalmente ao tratar-se de corpos hí-
dricos de usos múltiplos. 

Figura 1 Perímetro Irrigado da Ribeira, Itabaiana/SE.

Fonte: Diego Souza (2017).

A pesquisa, busca sensibilizar uma parcela do 
corpo discente do curso de Agronegócio do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia de Sergipe (IFS), campus Itabaiana, sobre a 
gestão hídrica no Perímetro Irrigado da Ribeira 
(Itabaiana/SE) (Figura 1), no tocante aos aspec-
tos qualitativo e quantitativo de utilização da 
água daquele corpo hídrico sobretudo para irriga-
ção. Logo, por se tratar da conservação hídrica e 
sua gestão, aborda-se assim as ciências ambien-
tais em sua essência e para tal faz-se necessário 
utilizar da Educação Ambiental (EA) como pilar 
para tal estrutura, visando assim fomentar a parti-
cipação social na gestão hídrica de um perímetro 
irrigado, pois o nível de esclarecimento da comu-
nidade discente acerca da degradação e da con-
servação visando seus usos múltiplos deve partir 
sobretudo da sensibilização destes. 

Por fim, espera-se com esta pesquisa a produção 
e implementação de um recurso didático para a 
popularização da gestão hídrica cuja produção 
será realizada pelos discentes, no sentido de con-
tribuir para formação de profissionais do agrone-
gócio, enquanto cidadãos conscientes da impor-
tância da gestão hídrica.

Como também, o estudo da pesquisa de mestrado 
da discente Mariana Azevedo, sob a orientação 
da Professora Doutora Anézia Maria Fonsêca 
Barbosa, que traz a discussão a respeito da degra-
dação e conservação do manguezal na Taiçoca de 
Fora em Nossa Senhora do Socorro (SE), no am-
biente formal e não formal, visto que a comuni-
dade está inserida nesse ecossistema e apresenta 
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indícios de degradação não apenas do biossiste-
ma, mas também do recurso hídrico e da ocupa-
ção do solo na região (Figura 2).

Figura 2: Ocupação do solo, tanques de criação e Dis-
trito Industrial de Nossa Senhora do Socorro em se-
gundo plano.

Fonte: Mariana Azevedo (2017)

Tal ocupação pode contribuir para alterações no 
corpo hídrico (Figura 2), visto que, as ocupações 
em áreas ribeirinhas, afetam o desenvolvimento 
da vegetação e podem alterar o curso do rio e não 
havendo saneamento básico adequado, contribuir 
para o processo degradativo. Com a instalação do 
Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro 
(DISS), uma vez que, foram construídas indús-
trias de cerâmica e móveis, em um local que an-
teriormente era predominantemente vegetação de 
manguezal e árvores frutíferas como mangueiras 
e cajueiros, pode-se perceber a alteração da pai-
sagem e consequentemente a interferência huma-
na no ambiente. 

Nesse sentido, a pesquisa desenvolve-se no am-
biente escolar e na comunidade, pois acredita se 
que estes ambientes são locais de possíveis inte-
gração do conhecimento e que a partir da inter-
disciplinaridade, pode contribuir para a reflexão 
acerca dessas relações socioambientais através 
de ações na perspectiva da Educação Ambiental. 
Apresentando assim como objetivo, analisar uma 
proposta de prática pedagógica no ambiente es-
colar formal e não-formal para o ensino de Ciên-
cias Ambientais no Ensino Fundamental Maior, 
com o intuito de contribuir para a sensibilização 
quanto as problemáticas ambientais através das 

ações educativas relacionadas ao manguezal, ao 
recurso hídrico e os impactos ambientais da co-
munidade na qual o educando está inserido. Além 
disso, possibilitar através do lúdico o diálogo de 
conceitos nas disciplinas curriculares e incentivar 
o contato da comunidade escolar com o ambien-
te.

Considerações finais 

A Educação Ambiental tem proporcionado com 
seu processo educativo, temas norteadores e prá-
ticas educativas, que podem estimular o fazer e 
o pensar discente em relação ao ambiente prin-
cipalmente comunitário. Todavia, essa reconfigu-
ração de práticas, representa um grande desafio 
para a superação das práticas conservadoras apli-
cadas em âmbito escolar, visto que, a maioria das 
instituições de ensino ainda trabalham de forma a 
segmentar os conteúdos e seguir o livro didático 
não levando em consideração também, o ambien-
te que está inserido. 

Diante disto, acreditamos que a EA, em sua pers-
pectiva crítica e voltada para a participação da 
sociedade, pode auxiliar as práticas educativas 
desenvolvidas nas escolas promovendo assim a 
compreensão dos problemas socioambientais em 
suas dimensões sejam eles na escala comunitá-
ria ou global. A EA nesse processo participativo 
socialmente, ainda pode contribuir muito para 
a emancipação dos sujeitos, potencializando-os 
para uma ação integradora e transformadora den-
tro e fora da sua comunidade.
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“MURO DAS LAMENTAÇÕES” E A 
“ÁRVORE DOS SONHOS” COMO 

METODOLOGIA INICIAL DE 
ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 DO 

COLÉGIO ESTADUAL CÍCERO 
BEZERRA, NOSSA SENHORA DA 

GLÓRIA/SE

Ana Catarina Lima de Oliveira Machado  
Elson Emanuel Melo Sousa 
Mateus de Carvalho Furtado 

Resumo

A Agenda 21 constitui-se de um plano de ação de 
abrangência mundial para transformar o modelo 
de desenvolvimento atual − o qual se baseia na 
exploração ilimitada de recursos naturais limita-
dos − em um modelo de desenvolvimento equi-
tativo, que satisfaça as necessidades das gerações 
futuras. Diante disso, o objetivo deste trabalho 
foi sensibilizar a comunidade para o processo de 
construção de uma Agenda 21 Escolar de acordo 
com o proposto na Agenda 21 Brasileira, utilizan-
do como metodologia inicial a Oficina de Futuro 
por meio da elaboração do “Muro das lamenta-
ções” e a “Árvore dos Sonhos”. O trabalho foi 
desenvolvido durante o mês de março/2017 com 
alunos do 1o Ano B do Colégio Estadual Cícero 
Bezerra localizado em Nossa Senhora da Glória/
SE. Os alunos apresentaram como principal lam-
entação a limpeza da escola e como sonho essen-
cial a organização da mesma. Mostrando assim 
a efetividade da oficina para o entendimento do 
colégio, enfrentamento dos problemas e elabo-
ração das possíveis soluções.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Oficina 
Pedagógica. Agenda 21 Escolar.

WAILING WALL AND THE TREE OF 
DREAMS AS INITIAL ELABORATION 
METHODOLOGY OF THE COLÉGIO 

ESTADUAL CÍCERO BEZERRA’S 
AGENDA 21 – NOSSA SENHORA DA 

GLÓRIA

Abstract

The Agenda 21 is an worldwide action plan to 
change the current development model – which 
is based on the unlimited exploration of the limit-
ed natural resources – to a equitable development 
model, that satisfy the future generation's needs. 
In front of this, the objective of this work was to 
sensitize the community to the building process 
of a Agenda 21 Escolar according to the Agen-
da 21 Brasileira, using as initial methodology the 
Future's Workshop through the elaboration of the 
"Wailing Wall" and the "Tree of Dreams". The 
work was developed during March 2017 with stu-
dents from the first grade of the Colégio Estadual 
Cícero Bezerra in Nossa Senhora da Glória/SE. 
The students presented as the main lamentation 
the school's cleanliness and as essential dream it's 
organization. Displaying then the effectiveness 
of the workshop to the school's understanding, to 
face the problems and to elaborate the possible 
solutions.   

Keywords: Environmental Education. Pedagog-
ical Workshop. Agenda 21.
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“MURO DE LAS LAMENTACIONES” 
Y EL "ÁRBOL DE LOS SUEÑOS" 

COMO METODOLOGÍA INICIAL DE 
ELABORACIÓN DE LA AGENDA 21 DEL 

COLEGIO ESTADUAL CÍCULO BEZERRA 
– NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE

Resumen:

La Agenda 21 se constituye de un plan de acción 
de amplitud mundial para cambiar el modelo de 
desarrollo actual – que se basa en la exploración 
ilimitada de recursos naturales limitados – en un 
modelo de desarrollo equitativo, que satisfaga to-
das las necesidades de las generaciones futuras. 
Ante eso, el objetivo de esto trabajo fue sensibili-
zar la comunidad para el proceso de construcción 
de una Agenda 21 Escolar, conforme el propuesto 
en la Agenda 21 Brasileña, utilizando como met-
odología inicial el Taller del Futuro mediante la 
elaboración del "Muro de las Lamentaciones" y 
del "Árbol de los Sueños". El trabajo fue hecho 
durante el mes de marzo/2017 con estudiantes 
del 1º año B del Colégio Estadual Cícero Bezer-
ra, situado en Nossa Senhora da Glória-SE. Los 
alumnos han presentado como principal lamen-
tación la limpieza de la escuela y como sueño 
esencial la organización de la misma, mostrando 
la efectividad del taller para la comprensión del 
colegio, enfrentamiento de los problemas y elab-
oración de las posibles soluciones.

Palabras-clave: Educación Ambiental. Taller 
Pedagógico. Agenda 21 Escolar

Introdução

Segundo a Política Nacional de Educação Ambi-
ental - Lei nº 9795/1999:

Art. 1º - entende-se por educação 
ambiental (EA) 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.01). 

Neste momento complexo, intenso e 
universalizado, vivido pela sociedade atual, 
de crise socioambiental caracterizado pela 
presença de inumeráveis turbulências sociais, a 
desigualdade ainda é a marca maior. Observa-
se a necessidade de um novo rumo para esse 
modelo societário, que seja pautado na ruptura 
com os atuais paradigmas dominantes e com 
suas consequentes formas de organização 
social, estruturadas pelas atuais e hegemônicas 
relações de produção e consumo, de dominação 
e exploração, que acabam por mercantilizar a 
natureza, o trabalho, os sonhos, enfim, a vida. 
Logo, é preciso reverter esse quadro de degradação 
socioambiental, cujo fator decisivo, segundo 
Layrargues (2006), é o próprio capitalismo, tendo 
a EA como uma alternativa para essa mudança 
comportamental exigida.

Tendo em vista que a relação entre o indivíduo e 
a natureza envolve dimensões culturais, sociais 
e psíquicas, constata-se que, atualmente, esta é 
de exploração do ser humano e da natureza pelo 
próprio homem, o que conduz a uma preocu-
pação bastante urgente de se (re)pensar o futuro 
da humanidade e de toda a forma de vida. 

Faz-se necessário, então, analisar a diversidade 
de relações do ser humano com a natureza em 
culturas diferentes para que se possa ter uma 
visão das possibilidades de (re)interpretação e da 
subsequente modificação da relação estabelecida 
que domine o mundo em detrimento do estabe-
lecimento de um diálogo respeitoso com o meio, 
em vista de se obter uma complementaridade que 
venha a promover uma nova integração da hu-
manidade.  

Com isso, o modelo de desenvolvimento adota-
do pela sociedade atual incentiva um padrão de 
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produção e de consumo que resulta em graves 
problemas ambientais e que colocam em risco os 
diferentes ecossistemas e a diversidade biológi-
ca e cultural do planeta (CADEI E SANTIAGO, 
2007). 

No entanto, observa-se que a preocupação com 
essas questões não é recente assim, nos primeiros 
anos da década de 1990, instituições oficiais e 
da sociedade civil de 179 países construíram um 
documento que definia os compromissos para 
uma reorientação do desenvolvimento em di-
reção a um modelo mais justo e sustentável no 
século 21. Ou seja, tratou-se de um plano de 
ação de abrangência mundial para transformar o 
modelo de desenvolvimento atual − o qual se ba-
seia na exploração ilimitada de recursos naturais 
limitados − em um modelo de desenvolvimento 
equitativo, que satisfaça as necessidades das ger-
ações futuras. 

Este documento foi referendado pela comuni-
dade internacional na Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento (CNUMAD), realizada no período de 3 a 
14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro (Rio-92). 
Esse novo plano de ação ficou conhecido como 
Agenda 21.

A Agenda 21, em seus 40 capítulos, apresenta as 
diretrizes a serem adotadas nos níveis global, na-
cional e local para que um novo padrão de desen-
volvimento se consolide. Propõe que, por meio 
do planejamento participativo, definam-se metas, 
recursos e responsabilidades para (re)orientar o 
caminho em direção à sustentabilidade. Não se 
trata de uma determinação, de uma imposição ou 
regra legal, mas de uma carta de princípios e com-
promissos – uma agenda de intenções – que toda 
a sociedade deveria assumir. Expressa, portanto, 
o desejo coletivo por mudanças que visem a um 
modelo de civilização de equilíbrio ambiental e 
justiça social (CADEI E SANTIAGO, 2007). 

Diante destas reflexões, a Agenda 21 é um 
instrumento para o planejamento de atividades 
que possam realmente transformar a realidade, 
tendo como base a Educação Ambiental Crítica, 
que instiga a investigação e considera os 
aspectos de ordem política, econômica e social 
ao tempo que possibilita a fusão entre prática 
e teoria (práxis), aumentando o diálogo entre a 

comunidade, conectando-se à proposta da Agenda 
Brasileira e a Agenda Global(ARAÚJO,2004; 
OLIVEIRA E GUIMARÃES, 2012). A busca de 
sustentabilidade e a implementação da “Agenda 
21” na Escola constituem exercício permanente 
e preveem alterações graduais no ambiente e na 
rotina escolares.

O Brasil, por ser signatário dos acordos firmados 
na Rio-92, assumiu o compromisso de elaborar 
a sua própria Agenda 21. No entanto, em 
1997, às vésperas de sua primeira reunião de 
avaliação (a Conferência Rio+5), o país ainda 
não havia cumprido o compromisso assumido. 
Por isso, em fevereiro do mesmo ano, foi 
criada a Comissão de Políticas Públicas do 
Desenvolvimento Sustentável – CPDS e da 
Agenda 21 com a finalidade de propor estratégias 
de desenvolvimento sustentável e de coordenar a 
elaboração e a implementação da Agenda. 

Após um longo processo de construção (1996 
a 2002), sob a coordenação da CPDS e a 
participação de diferentes atores sociais, foi 
elaborada a Agenda 21 Brasileira, faltando 
poucas semanas para a Conferência Rio+10 
(Conferência de Johanesburgo, na África do Sul) 
(CADEI E SANTIAGO, 2007).

Os regimentos, os objetivos e as diretrizes para a 
Agenda 21 Brasileira são encontrados, principal-
mente, nos seguintes documentos oficiais: Agen-
da 21 Brasileira − Resultado da Consulta Nacio-
nal (MMA, 2004a) e Ações Prioritárias (MMA, 
2004b).

Para o desenvolvimento da Agenda 21 é possível 
à utilização de oficina pedagógicas com o intuito 
de conhecer investigar os problemas e desafios da 
comunidade a ser trabalhada. Para Cuberes apud 
Vieira e Volquind (2002, p. 11), oficina pedagógi-
ca pode ser conceituada como “um tempo e um 
espaço para aprendizagem; um processo ativo de 
transformação recíproca entre sujeito e objeto; 
um caminho com alternativas, com equilibrações 
que nos aproximam progressivamente do objeto 
a conhecer”.

Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar 
situações concretas e significativas, baseada 
no tripé: sentir-pensar-agir, como objetivos 
pedagógicos. Diante disso a oficina pedagógica, 
denominada como Oficina de Futuro, considerada 
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como participativa, é utilizada frequentemente no 
levantamento de problemas e potencialidades de 
uma comunidade. Concebida e desenvolvida pelo 
Instituto Ecoar para a Cidadania, ela tem como 
objetivo sensibilizar e envolver a população em 
processos de resolução de problemas e tomada 
de decisões. Trata-se de um espaço para se 
debater sonhos, problemas e ações conjuntas. As 
pessoas apontam os problemas que as afligem 
dentro do tema proposto,construindo o “Muro 
das Lamentações” e também a situação ideal 
desejada ao plantar sua “Árvore dos Sonhos”.

A Oficina de Futuro é dividida nas seguintes 
etapas: Árvore dos Sonhos; Muro das Lamenta-
ções; História do Pedaço; Oficinas temáticas.

A etapa “Árvore dos Sonhos” teve sua origem 
no início da segunda Conferência Mundial para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também 
conhecida como ECO-92, Rio-92, Cúpula ou Ci-
meira da Terra, realizada entre 03 e 14 de junho 
de 1992 no Rio de Janeiro,onde se reuniram mais 
de cem representantes de Estado que buscavam 
meios de conciliar o desenvolvimento socioeco-
nômico com a conservação e proteção dos ecoss-
istemas da Terra (ARAÚJO ET AL, 2015).

Em meio a essas reflexões, coloca-se a educação 
como ferramenta fundamental de transformação 
social, desde que esteja comprometida com o pro-
cesso de formação da consciência crítica a partir 
de ações políticas e dialógicas de emancipação.

Diante do exposto, este trabalho objetivou por 
meio da aplicação de duas etapas pertencentes à 
Oficina de Futuro, construir a Agenda 21 Escolar 
de acordo com o proposto na Agenda 21 Brasileira, 
do Colégio Estadual Cícero Bezerra (localizada 
no município de Nossa Senhora da Glória/SE), 
a fim de projetar uma nova comunidade escolar 
que considere de forma integrada, os aspectos 
econômicos, sociais, ambientais, culturais e 
político-institucionais que a cerca.

Metodologia

A oficina ocorreu com alunos do 1o Ano “B” do 
Ensino Médio, e foi orientada pela professora 
Rafaela, docente da área de Biologia do quadro 
efetivo da Escola Estadual que aceitou colaborar 
com o trabalho, devido à identificação anterior 

com o tema a ser trabalhado. A apresentação da 
oficina se deu em março/2017 onde foram expos-
tas aos alunos as quatro etapas que se constitui a 
oficina, e inicialmente foi realizado o “muro das 
lamentações”. Devido ao pouco espaço de tempo 
subdividiu-se em três aulas (3 semanas consecu-
tivas)

Na primeira semana foi à apresentação do con-
ceito da Agenda 21 e sua importância, o signifi-
cado da Oficina de Futuro bem como os seus ob-
jetivos, na segunda semana os alunos elaboraram 
o “Muro das lamentações” e a “Árvore dos son-
hos”com auxílio de questionário respondido sem 
que fosse necessária a identificação.

Na sequencia, a equipe deste trabalho agrupou e 
selecionou as respostas formando o “Muro das 
lamentações” e a “Árvore dos sonhos” no quadro 
da sala de aula. 

Desenvolvimento

A integração entre teoria e prática pode ser 
realizada com estratégicas que auxiliem na tarefa 
de junção entre o pensar e o fazer. Dentre estas 
estratégicas, as oficinas pedagógicas são baseadas 
na construção do conhecimento com destaque 
na ação com base teórica tem por finalidade a 
articulação de conceitos, vivência e articulação 
de tarefas em equipe (PAVIANE E FONTANA, 
2009).

Souza e Gouvêia (2006) entendem estas como 
atividades pontuais de curta duração que podem 
em longo prazo, serem espaços de formação con-
tínua, na medida em que um dia há uma ofici-
na integrando os alunos, e em outro momento 
promovem-se outras, ou seja, há uma continui-
dade construída por sua própria demanda. Desta 
forma, os membros da comunidade escolar tem 
a oportunidade de dialogarem e refletirem com 
profundidade sobre o ambiente em que vivem e, 
a partir disso, pensarem sobre o papel que lhes 
cabem individual e coletivamente na complexa 
teia da responsabilidade compartilhada (LINO 
ET AL, 2017). Nessa concepção a Oficina de Fu-
turo, pode ser definida como:

(...) uma técnica participativa utiliza-
da para o levantamento de problemas 
e potencialidades de uma comuni-
dade. Concebida e desenvolvida pelo 
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Instituto Ecoar para a Cidadania, ela 
tem como objetivo sensibilizar e en-
volver a população em processos de 
resolução de problemas e tomada 
de decisões. Trata-se de um espaço 
para se debater sonhos, problemas e 
ações conjuntas. As pessoas apontam 
os problemas que as afligem dentro 
do tema proposto, construindo seu 
“Muro das Lamentações” e também 
a situação ideal desejada ao plantar 
sua “Árvore dos Sonhos”(ARAÚJO 
ET AL, 2015.p.3).

Essa oficina pedagógica constituída por uma 
“série de passos ou etapas para a construção de 
projetos coletivos, com duração que pode variar 
de acordo com o ritmo e o aprofundamento que 
o grupo deseje”inserida nos contextos da Agen-
da 21, auxilia a Comissão de Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida (COM-VIDA) na organização 
das ações e na elaboração de projetos coletivos 
que visem transformar a realidade da comuni-
dade escolar e do entorno. A COM-VIDA é uma 
ação estruturante inserida no “Programa Vamos 
Cuidar do Brasil com as Escolas” (PVCBE) que 
objetiva a institucionalização da Educação Ambi-
ental no país e a sua implementação nas escolas 
(BRASIL, 2007, P. 22; BRASIL, 2004; VALOIS 
E CAVALARI, 2015).

Diante disso foi realizada a apresentação da 
Agenda 21 aos alunos do 1o Ano “B” do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Cícero Bezerra.Neste 
momento foram surgindo dúvidas dos discentes 
quanto à necessidade e motivação para escolha 
da turma. A equipe do projeto explanou que a es-
colha se seu devido à maturidade da turma e ao 
espaço cedido pela professora. 

É interessante destacar que somente a professo-
ra de Biologia se disponibilizou a atuar como 
colaboradora do projeto, o que já era esperado, 
pelo fato de que a efetivação da EA é frequente-
mente direcionada para os professores das disci-
plinas de Biologia e Geografia, contudo deve-se 
lembrar deque a “a Educação Ambiental tem que 
ser desenvolvida como uma prática, para a qual 
todas as pessoas que trabalham em uma escola 
precisam estar preparadas” (TRAVASSOS 2006, 
p. 12). Diante disso e para possibilitar que toda a 
escola também se envolvesse no projeto, foi fixa-
do no mural de avisos da escola e um banner com 
as principais informações sobre o projeto.

De acordo com metodologia proposta, foram 

então feitas as etapas iniciais da Oficina do Fu-
turo: elaboração do Muro das Lamentações e da 
Árvore dos Sonhos com a participação dos dis-
centes. No Gráfico 1 é possível observar as prin-
cipais queixas ou lamentações e a frequência (%) 
que foram expostas.

Os alunos evidenciaram questões como ausência 
de limpeza adequado na escola como um todo, 
sendo que algumas citações desses foram: “pri-
meiro a falta de limpeza nos banheiros...”; “a 
questão da limpeza poderia ser melhor, quer diz-
er ser melhor não, porque de limpeza essa esco-
la não tem praticamente nada.”, evidenciando o 
problema nos banheiros e sala de aula. Ainda na 
sala de aula foi citado a sensação de calor diver-
sas vezes: “salas mais organizadas e planejadas”.

Foi lembrado também a ausência de ônibus para 
transporte até a escola: “ônibus para os alunos 
irem para a escola”, bem como a ausência de lab-
oratórios na escola: “não contém laboratório na 
escola”.

As ações que buscam a limpeza de locais públi-
cos, como no caso da Escola Estadual, em tese, 
são direcionadas à responsabilidade social e ci-
dadã, como ações coletivas. A contribuição des-
sas ações para EA,em casos como este, vai além 
da necessidade de limpeza ao ampliar o horizonte 
para questões que permeiam a relação do entre o 
indivíduo e ambiente em que vive e atua, buscan-
do a minimização dos impactos da sua ação ao 
meio ambiente (ABREU ET AL., 2008).

As respostas foram semelhantes, porém o proble-
ma dos banheiros foi citado em mais de 70% das 
respostas o que mostra um incômodo dos própri-
os alunos. 

O que nos chamou atenção nesse momento tam-
bém foi essa resposta: 

“quem faz a escola com alguns 
problemas são os alunos.” 

Um retorno interessante que colocou os alunos 
como agente principal das ações, como sujeito 
que age e é responsável por essas, demonstrando 
ator crítico e conhecedor do seu papel na comu-
nidade. 
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Gráfico 1. Muro das Lamentações de acordo com 
as respostas dos alunos do 1o ano B do 

Colégio Estadual Cícero Bezerra. IFS, 2017.

 

Fonte:Material produzido pelos alunos pesquisa-
dos. 

Quando questionados a respeito de como son-
hariam que a escola fosse, para que dessa forma 
montássemos a árvore dos sonhos, as respostas 
foram mais bem distribuídas como é possível ob-
servar no Gráfico 2.

A limpeza mais uma vez ganhou destaque como 
já era esperado, com colocações como: 

“Gostaria que os banheiros fossem mais limpos.”

Desejo esse que estava presente em quase metade 
das respostas apresentadas. Outro ponto bastan-
te evidenciado foi à necessidade de climatização 
da sala de aula, seja com o uso de aparelhos de 
ar-condicionado ou ventiladores: “Tivesse ar 
condicionado nas salas” e“as salas de aula 
tivessem mais ventiladores”. 

Devido ao clima local a sensação de calor é mar-
cante o que também torna o processo de ensi-
no-aprendizagem dificultoso, de acordo com a 
visão dos discentes. Esta metodologia estimula 
a visualização dos sonhos de futuro de cada um 
dos membros do grupo, contudo é necessário que 
surjam propostas de alternativas para a resolução 
coletiva dos problemas apontados (Mello, 2012).

Chama a atenção nas respostas à necessidade de 
organização apresentada pelos alunos.A ausên-
cia ou repetição do lanche fornecido pela escola, 
bem como a inexistência de aulas práticas tam-
bém foram lembrados nesse momento, como po-
demos observar nas respostas a seguir: “... falta 
merenda...” e “gostaria que tivesse mais meren-
das variadas...”.

Quando se fala de internet eles são claros ao citar 

que a necessidade de realizar pesquisa por esse 
canal, talvez seja reflexo da ausência de livros 
didáticos, que foi citado no momento de elabo-
ração do muro das lamentações: “ter acesso à 
internet para fazer pesquisas...”.

Gráfico 2. Árvore dos sonhos de acordo com as res-
postas dos alunos do 1o ano B do Colégio Estadual 
Cícero Bezerra. IFS, 2017.

 

Fonte: Material elaborado pelos alunos pesquisa-
dos. 

Mais uma vez, algumas respostas nos colocam 
em reflexão e nos apontam da importância do tra-
balho da EA, seja por meio da elaboração Agen-
da 21 ou qualquer ação nesse sentido, para que 
os alunos se coloquem como autores até mesmo 
dos sonhos que tem para a escola: “eu gostaria 
que minha escola fosse mais organizada e que os 
alunos tivessem noção que aqui é um ambiente 
que vivemos...”;[...] e que os alunos também aju-
dassem para cada vez mais para vermos a escola 
organizada e cheirosa.”

Trabalhos como estes despertam o senso crítico 
como observado por Oliveira et al (2017), onde 
ao analisar as implicações do processo de en-
sino e de aprendizagem em Ciências, por meio 
do desenvolvimento de projetos de pesquisa em 
sala de aula, perceberam a participação ativa dos 
discentes no processo de ensino e aprendizagem, 
que ao teceram questionamentos, buscaram e 
confrontaram informações, desenvolvendo a ha-
bilidade do senso crítico.

Conclusão

As principais queixas ou lamentações abordadas 
aqui dizem respeito à limpeza e os alunos an-
seiam por uma escola organizada, que perpassa 
pela necessidade de limpeza, lanche de quali-
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dades, acontecimento de aulas práticas e acesso à 
internet. Esse tipo de ação é essencial para o en-
frentamento e busca de soluções dos problemas 
encontrados na escola. 

Essa metodologia participativa, problematiza-
dora e democrática possibilitou a sensibilização, 
reflexão e discussão dos temas apontados pelo 
grupo sob os diferentes olhares,sendo que a uti-
lização dessas duas etapas da oficina de futuro 
mostrou-se como estratégia oportuna a fim de di-
agnosticar os problemas e oferecer soluções.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FOR-
MAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNO-
MO: REFLEXÕES À LUZ DO MATERI-
ALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO E 

DO PENSAMENTO FREIREANO

Cirdes Nunes Moreira 
Monica Lopes Folena Araújo 

Resumo: 

Este trabalho consiste numa pesquisa bibliográfi-
ca, onde são trazidas algumas reflexões em torno 
do materialismo histórico dialético, como funda-
mentação filosófica e epistemológica que servirá 
de base teórico-metodológica para nossa pesqui-
sa doutoral que tem como tema a educação ambi-
ental (EA) na formação agronômica, no contex-
to de uma universidade pública no Brasil. Nele 
são analisadas algumas contribuições presentes 
no pensamento de Karl Marx e que serviram de 
inspiração para Paulo Freire na perspectiva da 
EA transformadora, emancipatória, voltada à 
formação de profissionais comprometidos com a 
sustentabilidade. Todavia, diversos autores apon-
tam a fragilidade com que a EA é abordada na 
formação dos engenheiros agrônomos, devido à 
ênfase tecnicista que prevalece na maioria dos 
cursos ofertados no país, aspecto motivador à re-
alização deste estudo. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Agrono-
mia.  Materialismo Histórico Dialético.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE 
FORMATION OF THE AGRONOMIC EN-
GINEER: REFLECTIONS AT THE LIGHT 
OF HISTORICAL DIALECTICAL MATE-

RIALISM AND FREIREAN THOUGHT

Abstract:

This paper consists in a bibliographic research, 
where some reflections about the historical dialec-
tical materialism were used as philosophic-epis-
temological foundation that will serve as theoret-
ic-methodological basis to our doctoral research, 
which has the environmental education in the 
agronomic formation as its theme, in the context 
of a public university in Brazil. Some contribu-
tions present in Karl Marx’s thought that served 
as inspiration to Paulo Freire were analyzed in 
the perspective of a transformative, emancipative 
EE, directed to the training of professionals com-
mitted with the sustainability. However, many 
authors points to the frailty with the EE is ad-
dressed in the agronomist engineers training due 
to the technical emphasis that prevails in the ma-
jority of the programs across the country, aspect 
that lead to this study’s realization.

Key words: Environmental Education.  Agrono-
my.  Historical Dialectical Materialism.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FOR-
MACIÓN DEL INGENIERO AGRÓNOMO: 
REFLEXIONES A LA LUZ DEL MATERI-
ALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO Y DEL 

PENSAMIENTO FREIREANO

Resumen: 

Este artículo consiste en una investigación bib-
liográfica, donde san traídas reflexiones sobre el 
materialismo histórico dialéctico como funda-
mento filosófico y epistemológico  que servirá 
de base metodológica para nuestra investigación 
doctoral, que tiene como tema la Educación Am-
biental en la formación agronómica en el contex-
to de una Universidad Pública en Brasil. En el 
san analizadas algunas contribuciones presentes 
en el pensamiento de Karl Marx que inspiraran 
Paulo Freire en la perspectiva  de la EA cambia-
dora, emancipadora, destinada a la formación de 
profesionales comprometidos con la sustentabi-
lidad.  No obstante, diversos escritores señalan 
la fragilidad con la cual la EA es abordada en la 
formación de los ingenieros agrónomos debido 
a la énfasis tecnicista que prevalece en la mayor 
parte de los cursos ofrecidos en el país, aspecto 
que motivó la realización dese estudio.

Palabras Clave: Educación Ambiental. 
Agronomía. Materialismo Histórico Dialéctico.

Introdução

A Educação Ambiental (EA) na formação 
agronômica no Brasil vem sendo objeto de re-
flexão e interesse por parte de alguns autores 
tais como Souza (2006), Grings (2009) e Silvei-
ra-Filho (2010). Entretanto, a fragilidade de sua 
abordagem, agravada pela ênfase tecnicista que 
prevalece na maioria dos cursos ofertados no 
país, é recorrentemente apontada por alunos, pro-
fessores e egressos, conforme destacam as dis-
sertações, teses e outras publicações que tratam 
da temática.

Silveira-Filho (2010), em sua tese sobre o projeto 
formativo dos engenheiros agrônomos da Uni-
versidade Federal do Ceará - UFC, atribui a EA 
como um dos paradigmas emergentes pouco val-
orizados no processo formativo. Tal aspecto é re-
forçado pelos estudantes e profissionais egressos 
por ele entrevistados, que apontam sua carência, 
e da didática, numa formação que “discrimina a 
formação humanística” (Ibid., p. 139), resultando 
na dificuldade que têm de fazer leituras adequa-
das das ciências humanas e, consequentemente, 
na interface com o lado social dos agricultores. 
O autor enfatiza a tendência da universidade, ao 
abordar a EA, fazê-lo de maneira fortemente in-
fluenciada pelos métodos tradicionais e positiv-
istas, com prejuízos ao desenvolvimento de uma 
relação harmônica e integrativa entre a sociedade 
e a natureza. 

A esse respeito, Morin (2002) destaca que a nos-
sa formação universitária nos ensina a separar 
os objetos do seu contexto, as disciplinas uma 
das outras, quebrando suas relações e deixando 
de captar aquilo que está “tecido em conjunto” 
(Ibid., p. 18), - o complexo. A racionalidade 
científica, enquanto base epistemológica da for-
mação universitária, a despeito dos avanços no 
campo tecnológico, promoveu a separação entre 
a cultura humanista e a científica, vez que “a uni-
versidade faz coexistir, e desafortunadamente só 
coexistir e não comunicar, as duas culturas, a das 
humanidades e a da cultura científica” (MORIN, 
2002, p. 16).

Analisando projetos político-pedagógicos do 
curso (PPC) de agronomia das três universidades 
federais rurais localizadas nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil, Moreira e Araújo (2016a) 
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identificaram três situações distintas: uma com 
abordagem de EA feita de forma integral, con-
textualizada do ponto de vista da complexidade 
que envolve as questões da sustentabilidade, in-
clusive da sua natureza social, cultural e políti-
ca; outra com forte viés regionalista, com ênfase 
no desenvolvimento econômico e presença de 
alguns matizes de sustentabilidade, associados 
à busca da cidadania e justiça; e na terceira, in-
dícios de uma EA conservadora, desvinculada da 
natureza social, cultural e política. 

O estudo sobre a inserção da EA no currículo do 
curso de agronomia da Universidade Federal de 
Santa Maria – UFSM, no Rio Grande do Sul, re-
alizado por Souza (2006), apontou a existência 
de obstáculos epistemológicos, pedagógicos e 
políticos para a inserção da EA emancipatória, 
dentre eles o não redirecionamento da pesquisa, 
a existência de um currículo fragmentado, hier-
arquizado, marcado pela dissociação entre a te-
oria e a prática, com predominância da metod-
ologia de exposição oral, práticas pedagógicas 
tradicionais e avaliação classificatória da apren-
dizagem. 

Araújo e Oliveira (2015) também desenvolveram 
estudos sobre a EA, desta feita no curso de 
agronomia da Universidade Federal de Sergipe - 
UFS. A análise das ementas evidenciou pequeno 
número de disciplinas trazendo a temática ambi-
ental: de um total de 123 disciplinas, apenas 20 
delas trazem a temática, sendo que nove destas 
são disciplinas optativas, o que torna pouco sig-
nificativa a inserção da temática no curso. 

Do ponto de vista profissional, os engenheiros 
agrônomos lidam diretamente com a organização 
de diferentes processos de produção agropecuária 
voltados ao abastecimento de alimentos, fibras e 
outros produtos, os quais devem se caracterizar 
pelos devidos cuidados com o ambiente, visando 
atender ao crescente anseio da sociedade, no que 
concerne à sustentabilidade, consideradas suas 
diferentes dimensões. No contexto da sua atuação 
junto aos diferentes atores no campo, a formação 
universitária e as concepções sobre EA parecem 
ter influência determinante nas abordagens e 
práticas desses profissionais, notadamente junto 
aos segmentos sociais mais fragilizados, que te-
riam ocupado lugar não privilegiado no contexto 
dos currículos, tecnologias, políticas públicas e 

processos produtivos, muitas vezes direcionados 
à lógica do agronegócio, onde se sobressaem o 
viés tecnicista, fragmentação do conhecimento e 
tendência à visão simplificada.

Tratar da EA requer saber de que educação am-
biental se está falando, já que existem diferentes 
modos de concebê-la. Neste sentido Loureiro 
(2012) salienta sobre as diferentes ênfases em 
relação às questões ambientais que, muitas vez-
es, parecem entender que a origem dos prob-
lemas ambientais independe das práticas sociais. 
Concordamos com o autor, que a EA deve ser 
compreendida não apenas como um instrumen-
to de mudança cultural ou comportamental, mas 
também como um instrumento de transformação 
social, visando o alcance da mudança ambiental.

Pensar a atividade dos engenheiros agrônomos, 
a importância do papel que exercem em relação 
aos cenários rural e urbano, os impactos ambi-
entais das suas intervenções, a influência da 
formação universitária na construção das suas 
visões de sociedade, nos instiga a penetrar no 
contexto ainda pouco explorado da formação 
acadêmica desses profissionais. Neste trabalho, 
fazemos uma análise apoiada na perspectiva da 
EA transformadora, de conteúdo emancipatório, 
na qual a “dialética entre forma e conteúdo se 
realiza de tal maneira que as alterações da ativi-
dade humana, vinculadas ao fazer educativo, im-
pliquem mudanças individuais e coletivas, locais 
e globais, estruturais e conjunturais, econômicas 
e culturais” (LOUREIRO, 2012, p. 99).

Para esta análise, e novamente apoiados em Lou-
reiro (2012), traremos o método dialético marx-
ista, definido pelo referido autor como “a melhor 
forma de pensar e transformar o mundo” (Ibid., p. 
15) – entendemos que a agronomia, igualmente 
à educação ambiental, precisa ser exercida numa 
perspectiva transformadora. A dialética configu-
rada em Marx (1998) inspirou diversos autores 
que são utilizados como referências centrais na 
educação ambiental, dentre estes Paulo Freire, a 
respeito do qual Oliveira (2003, p. 31) assinala 
que a proposta “freireana de educação humani-
sta e libertadora apresenta tanto influência do 
personalismo e do existencialismo (sendo con-
siderado, por Saviani, um escolanovista)”. Neste 
aspecto, quanto ao marxismo (Libâneo e Luckesi 
referem-se ao pensamento educacional de Paulo 



48

Freire a partir de sua tendência marxista) (Grifo 
dos autores).

Layrargues, ao prefaciar a obra organizada por 
Loureiro e Torres (2014), destaca que “Paulo 
Freire é um dos principais autores citados nas 
publicações sobre Educação Ambiental no Bra-
sil” (Ibid., p. 11). Paulo Freire tem notável con-
tribuição também para a formação agronômica, 
sobretudo no que concerne à visão de mundo e 
de sociedade, à perspectiva das transformações 
sociais e de conscientização desses profissionais. 
Callou et al. (2008), em levantamento no qual 
contou com a contribuição de mais de sessenta 
professores dos cursos de graduação e pós-grad-
uação das universidades do país, identificou que, 
no âmbito da literatura sugerida no componente 
curricular “Extensão Rural”, presente nos cursos 
de agronomia, Freire é o autor que encabeça a lis-
ta dos mais citados, particularmente com o título 
“Extensão ou Comunicação?” (FREIRE, 1992).

Segundo Schmidt (1983, apud LOUREIRO, 
2012), na dialética, conforme Marx, não existem 
relações entre seres humanos abstratos e nature-
za. Existem relações entre sujeitos concretos – 
indivíduos que existem em sociedade e meio nat-
ural, que formam uma totalidade que é a própria 
natureza. Assim, a natureza é tratada como uma 
categoria social e a sociedade como uma cate-
goria natural. Tal compreensão implica que na 
dialética, o intercâmbio mutuamente constitu-
inte entre partes e o todo não é exclusivamente 
orgânico, mas também socialmente ativo.

O materialismo histórico dialético configurado 
por Karl Marx (1998) e utilizado por Freire, ao 
propor as bases de uma educação emancipatória 
e progressista, serve de inspiração aos processos 
de transformação que assumem lugares cada vez 
mais destacados na nossa sociedade e nas práti-
cas educativas, em todos os níveis de ensino, in-
clusive na formação dos engenheiros agrônomos. 
Desta maneira, o presente trabalho tem por ob-
jetivo analisar algumas contribuições do pensa-
mento de Karl Marx e Paulo Freire, em torno do 
materialismo histórico dialético, servindo como 
fundamentação teórico-metodológica para nos-
sa pesquisa doutoral, que tem como tema a Ed-
ucação Ambiental na formação do Engenheiro 
Agrônomo, vivenciada na prática docente supe-
rior, numa universidade pública do Nordeste do 

Brasil.

Materialismo Histórico Dialético: base de in-
spiração do Pensamento Freireano

Falar sobre o materialismo histórico dialético, en-
quanto base de inspiração do Pensamento Freire-
ano, e seus desdobramentos para a compreensão 
das reflexões a respeito da EA e sua importân-
cia para a formação do engenheiro agrônomo, 
impõe, inicialmente, trazer algumas reflexões a 
respeito da filosofia de Karl Marx, fonte primei-
ra da linha de raciocínio do presente trabalho, a 
partir de uma breve análise apoiada na primeira, 
na sexta e na décima das Teses sobre Feuerbach 
(MARX, 1998).

Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883, teve sua 
formação inicialmente como jurista e filósofo e, 
segundo Paulani (2009, p. 181), “é justamente a 
descida de Marx às coisas da Terra, às questões 
materiais, não sua formação de filósofo, que vai 
situá-lo como um filósofo de grande estatura e 
cuja ‘filosofia’ não se pode ignorar”. A autora 
destaca a perspectiva transformadora presente na 
filosofia de Marx, para além da contribuição da 
interpretação do mundo de diferentes maneiras, 
encarada por Marx como um limite dos filósofos 
até então:

As Teses sobre Feuerbach – escritas em 
1845, em parceria com Engels – con-
stituem o menor documento de nossa 
tradição filosófica ocidental, sendo ig-
ualmente o mais célebre e o mais cita-
do. Trata-se de onze teses, algumas das 
quais sob a forma de aforismos, que 
preenchem sumárias quatro páginas e 
que se encerram com o famoso mote: 
“Os filósofos se limitaram a interpretar 
o mundo de diferentes maneiras. O que 
importa é transformá-lo” (PAULANI, 
2009, p. 183). 

Da sua relação com o filósofo alemão Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, de quem Marx foi dis-
cípulo, nasceu os seus contatos com os hegelia-
nos de esquerda, dentre os quais Ludwig Feuer-
bach, crítico do idealismo de Hegel, que foi 
“certamente o mais importante dos hegelianos 
de esquerda” (PAULANI, 2009, p. 183) e que 
foi considerado revolucionário porque via a re-
ligião como alienação, Deus como produto da 
consciência humana e afirmava a necessidade do 
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homem se libertar disso. Esse “materialismo fi-
losófico” dos hegelianos de esquerda, particular-
mente o de Feuerbach, foi inicialmente assumido 
por Marx que, mais tarde, ao escrever as Teses 
sobre Feuerbach (MARX, 1998) ele vai romper 
com tal pensamento e fundar o que se entende por 
“materialismo histórico” (PAULANI, 2009). 

Na primeira das onze Teses sobre Feuerbach 
(MARX, 1998) o materialismo até então, inclu-
sive aquele pensado por Feuerbach, é criticado 
por não contemplar a atividade humana como 
práxis, como atividade objetiva, mas de forma 
subjetiva, não compreendendo a importância 
da atividade “revolucionária”, “prático-crítica”. 
Para Marx não bastava mudar as ideias; para que 
o mundo se modificasse, era preciso dar lugar 
à concreta prática revolucionária. Ou seja, esse 
caráter pretensamente revolucionário de pensa-
mento não se sustentava, por padecer de práxis, 
através da qual o homem deve demonstrar a ver-
dade, a realidade, o poder e o caráter terreno de 
seu pensamento (MARX, 1998 apud PAULANI, 
2009):

Até agora, o principal defeito de todo 
materialismo (inclusive o de Feuerbach) 
é que o objeto, a realidade, o mundo 
sensível só são apreendidos sob a forma 
de objeto ou de intuição, mas não como 
atividade humana sensível, enquanto 
práxis, de maneira não subjetiva. Em vis-
ta disso, o aspecto ativo foi desenvolvido 
pelo idealismo, em oposição ao material-
ismo – mas só abstratamente, pois o ide-
alismo naturalmente não conhece a ativ-
idade real, sensível, como tal. Feuerbach 
quer objetos sensíveis, realmente dis-
tintos dos objetos de pensamento; mas 
ele não considera a própria atividade 
humana como atividade objetiva. É por 
isso que em A Essência do Cristianismo 
ele considera autenticamente humana a 
atividade teórica, ao passo que a práxis 
só é por ele apreendida e firmada em sua 
manifestação judaica sórdida. É por isso 
que ele não compreende a importância 
da atividade “revolucionária”, da ativi-
dade “prático-crítica” (MARX, 1998, p. 
99).

A sexta das Teses sobre Feuerbach (MARX, 
1998) apontou outro elemento importante para 
a compreensão do materialismo: o sentido co-
letivo da essência humana, a qual não deve ser 
compreendida como uma abstração inerente 
ao indivíduo singular, mas de um conjunto de 
relações sociais, e na décima tese é apresentada 
a importância do caráter histórico para a com-

preensão da sociedade humana:

Feuerbach converte a essência religiosa 
em essência humana. Mas a essência do 
homem não é uma abstração inerente ao 
indivíduo isolado. Na sua realidade, ela 
é o conjunto das relações sociais. Feuer-
bach, que não empreende a crítica desse 
ser real, é por conseguinte obrigado: 1. 
a abstrair-se do curso da história e a tra-
tar o espírito religioso como uma reali-
dade que existe por si mesma, supondo 
a existência de um indivíduo humano 
abstrato, isolado. 2. Ao considerar, por 
conseguinte, o ser humano unicamente 
como “gênero”, como universalidade 
interna, muda, ligando de modo natural 
a multidão de indivíduos (MARX, 1998, 
p. 101-102).

O ponto de vista do velho materialismo 
antigo é a sociedade “civil”. O ponto de 
vista do novo materialismo é a socie-
dade humana, ou a humanidade social 
(MARX, 1998, p. 103)

Assim, destacados esses aspectos do materialis-
mo histórico de Marx, a partir das Teses sobre 
Feuerbach, em A Ideologia Alemã (MARX, 
1998), iremos encontrar o que Paulani (2009) 
define como o mais importante conceito do ma-
terialismo histórico, que é o conceito de modo 
de produção o qual, conforme preceitua Marx, 
os homens só começam a se diferenciar dos ani-
mais, quando começam a produzir seus meios de 
vida, cujo modo depende da natureza dos meios 
encontrados que serão reproduzidos, numa forma 
de manifestar sua vida, determinando seu modo 
de vida (MARX, 1998 apud PAULANI, 2009).

As relações estabelecidas entre os homens num 
dado modo de produção, e destes com a natureza, 
está vinculada a diversos condicionamentos de 
ordem histórica, econômica, política, cultural que 
findam por “organizar” essa interação sociedade/
natureza, onde as relações sociais normatizam os 
processos de produção e distribuição dos bens 
nos diferentes sistemas sócio-econômicos. De 
acordo com o pensamento marxiano, as relações 
sociais de produção assumem lugar privilegiado 
na análise das relações da população com o am-
biente, oferecendo subsídios importantes para as 
reflexões em torno da EA transformadora, que 
se dá sempre a partir de um dado momento da 
história.

Freitas e Freitas (2013), ao analisar a dialética nas 
perspectivas de Marx e Freire, partem do pres-
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suposto que a proposta marxiana compreende a 
passagem da compreensão do homem como ab-
strato, conforme definido por Hegel, e passa a 
problematizar esse homem pela ciência do real e 
dentro da sua perspectiva histórica. Daí atribuem 
que as raízes do método dialético presentes no 
conhecimento freireano partem da influência da 
dialética proveniente no materialismo histórico 
proposto por Marx.

Ainda sobre a dialética, Silva (2009) a analisa 
como um método que se baseia no processo de 
recordação, no qual, pelo diálogo “se progride 
na direção do verdadeiro pela sucessiva divisão 
de dificuldades que vão surgindo no decorrer do 
processo” (p. 39). Considera-se a dialética, a par-
tir da sua conotação Socrática1 , quando a arte da 
discussão, do diálogo como exercício da lógica, 
tenta buscar o conhecimento pelo uso da razão 
(FREITAS; FREITAS, 2013). Não é demais de-
stacar aqui a enfática presença do diálogo e seu 
lugar de importância nas obras de Paulo Freire, 
dentre elas Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 
2002), que sempre tratam da conscientização, da 
busca de liberdade e da sua perspectiva transfor-
madora: 

Em verdade, não seria possível à edu-
cação problematizadora, que rompe com 
os esquemas verticais característicos 
da educação bancária, realizar-se como 
prática da liberdade, sem superar a con-
tradição entre o educador e os educan-
dos. Como também não lhe seria pos-
sível faze-lo fora do diálogo (FREIRE, 
2002, p. 64).

Sobre o pensamento dialético, Leff (2012) desta-
ca que ele possibilita os princípios gerais para a 
compreensão da transformação das realidades. 
Entretanto, para que aconteça a apreensão da real-
idade, o autor destaca a necessidade do estabelec-
imento de uma correspondência entre pensamen-
to e movimento dos processos materiais. Nesse 
sentido, e pensando Marx como um precursor do 
estruturalismo e do pensamento sistêmico, Leff 
(2012) destaca a importância dada às relações 

1  De acordo com Freitas e Freitas (2013, p. 3), “conside-
ra-se a dialética, a partir da Grécia antiga, quando a arte da 
discussão, do diálogo como exercício da lógica, na tentati-
va de buscar o conhecimento pelo uso da razão ganha sua 
conotação a partir de Sócrates. A proposta socrática prevê 
a sistematização da dúvida, quando por análises e sínteses, 
o filósofo exerce provocações sobre as questões, no intuito 
de fazer surgir à verdade, promovendo a autoria ao apren-
diz”.

sociais, ao contexto histórico e às contradições 
do capital presentes na dialética, no materialismo 
histórico:

Marx pode ser considerado um precur-
sor do estruturalismo e do pensamen-
to sistêmico, ao pensar o homem não a 
partir de uma pretensa essência, mas de 
seu contexto histórico e de suas relações 
sociais. Desta maneira, conseguiu re-
verter o idealismo dialético de Hegel e 
fundar o materialismo histórico. Aqui a 
dialética já não é uma lógica que surge 
da mente e se impõe à realidade. A razão 
dialética encontra sua fonte e referente 
na realidade gerada pelo conflito social 
e nas contradições do capital como um 
modo de produção histórico e específico 
(LEFF, 2012, p. 107).

Para Freitas e Freitas (2013) a transformação da 
realidade é conquistada a partir da práxis, numa 
educação problematizadora, que leva em conta o 
processo de humanização, de reflexão/ação dos 
homens sobre o mundo, tendo como elemento 
fundamental a dialogicidade. Em Extensão ou 
Comunicação? Freire (1992) define práxis como 
ação e reflexão, que se dão de forma solidária, 
se iluminando de maneira contínua e mútua, de 
forma inseparável, características da postura de 
quem busca o saber, de forma ativa.

Loureiro (2012) analisa a práxis, sob sua per-
spectiva “revolucionária” (p. 144), como uma 
atividade que pressupõe sujeitos livres, conscien-
tes, que não dicotomizam teoria e prática, nem 
a supremacia de uma sobre a outra. Práxis, con-
forme o autor,

É uma atividade relativa à liberdade e 
às escolhas conscientes, feitas pela in-
teração dialógica e pelas mediações que 
estabelecemos com o outro, a sociedade 
e o mundo. É, portanto, um conceito cen-
tral para a educação e, particularmente, 
para a Educação Ambiental, uma vez que 
conhecer, agir e se perceber no ambiente 
deixa de ser um ato teórico-cognitivo e 
torna-se um processo que se inicia nas 
impressões genéricas e intuitivas e que 
se vai tornando complexo e concreto na 
práxis (LOUREIRO, 2012, p. 144).

Todavia, Cunha (2002) destaca a influência da 
concepção positivista do conhecimento na edu-
cação superior, sobre a prática docente e o currí-
culo, cuja organização linear finda por reforçar, 
tal qual o conhecimento acadêmico, posturas e 
abordagens que vão “do geral para o particular, 
do teórico para o prático, do ciclo básico para o 
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profissionalizante” (Ibid., p. 28). Assim, o estu-
dante, primeiro domina a teoria; depois entende a 
prática para nela intervir; “a prática é vista como 
uma aplicação da teoria e não como um cenário 
gerador de teorias” (Ibid., p. 31).

Coêlho (2011) destaca a atenção e preocupações 
dos estudantes e de grande parte dos professores 
universitários que têm como maior foco a per-
spectiva do mercado de trabalho, enfatizando a 
“busca de resultados e do sucesso” (Ibid., p. 130). 
Para ele, as universidades e faculdades deixam de 
cultivar o ensino e o aprendizado do pensamen-
to, da formação teórica que é fundamental para a 
criação, em todas as dimensões da existência hu-
mana. Tornam-se organizações que “treinam mão 
de obra qualificada para o mercado, preparam in-
divíduos para atender demandas, executar tare-
fas” (Ibid., p. 132). Neste sentido, compreende 
que a redução da universidade e da graduação 
como cenários de produção tecnológica e profis-
sional de indivíduos, no sentido utilitário e usual, 
é “se deixar levar por uma compreensão pobre e 
estreita de sua função econômica, social, política 
e cultural, enfim, silenciar sua dimensão essen-
cialmente humana” (Ibid., p. 132). Isso se agrava 
num contexto de mercado que é fluido e impre-
visível, pelo que se torna “ingênuo pensar uma 
vinculação linear e direta entre universidade, en-
sino de graduação e mercado” (Ibid., p. 133).

Nas atividades dos agrônomos junto aos difer-
entes atores no campo, a formação universitária 
e concepções sobre EA parecem influenciar suas 
abordagens e práticas, sobretudo junto àqueles 
segmentos mais fragilizados, que teriam ocupado 
lugar não privilegiado no contexto dos currículos, 
tecnologias, políticas públicas e processos produ-
tivos, muitas vezes direcionados que são à lógica 
do agronegócio, fortalecida a partir da segunda 
metade do século XX, com a modernização da 
agricultura, conforme salientam Souza (2006) e 
Grings (2009), entre outros autores. 

Grings (2009) analisa os efeitos da modernização 
tecnológica sobre a agricultura familiar e os aler-
tas de Freire (1997, apud Grings, 2009) para os 
cuidados envolvendo as orientações dos profis-
sionais da área agrícola, aspecto que reflete o 
contexto da educação superior que esteve sinton-
izada com os ditames daquele modelo tecnológi-
co que se reproduziu no contexto da formação 

profissional nas universidades brasileiras: 

Embora Freire (1997) e outros pensa-
dores tivessem alertado para a necessi-
dade de levar em conta os saberes popu-
lares, como os saberes dos agricultores, 
as orientações dos profissionais da área 
agrícola apontavam para a necessidade 
de adoção do modelo de modernização 
da agricultura, que valorizava a mono-
cultura e a mecanização da atividade 
agrícola (GRINGS, 2009, p. 186).

Moreira e Araújo (2016b) realizaram estudo en-
volvendo a análise dos projetos pedagógicos dos 
cursos (PPC) de agronomia de 31 instituições 
federais de ensino do país. A análise documen-
tal identificou que, a despeito da contribuição de 
Freire na perspectiva da educação e da extensão 
rural, ainda é muito pequeno o uso do seu ref-
erencial nos PPC analisados. Evidentemente, 
ressalve-se que isto não quer dizer, obrigatoria-
mente, que o aporte freireano não esteja inserido 
no contexto da oferta das disciplinas do curso, 
notadamente naquelas vinculadas às ciências hu-
manas, uma vez que o PPC nem sempre traduz de 
forma completa a realidade daquilo que se aborda 
na sala de aula.

Dos PPC analisados por Moreira e Araújo 
(2016b), praticamente a metade deles não traz 
nenhuma referência às obras de Paulo Freire. 
Quinze instituições distribuídas entre as cinco 
regiões do país formam este conjunto, de forma 
mais concentrada nas regiões Centro-Oeste e 
Sudeste, o que nos permite inferir que, no caso 
do Centro-Oeste, onde é notável a expansão do 
agronegócio, isso pode vir influenciando na con-
cepção dos projetos de curso, resultando nesta 
ausência do referencial freireano, em contextos 
de formação mais tecnicista e de saber fragmen-
tado, provavelmente ali praticado.

Debruçar-se sobre as questões da educação ambi-
ental nos cursos de agronomia, contextualizando 
com a realidade do campo brasileiro, onde a di-
versidade de atividades e as desigualdades soci-
ais são marcantes, nos remete à perspectiva da 
necessária formação de profissionais com visão 
crítica, transformadora, sensíveis às questões de 
natureza social, comprometidos com a sustent-
abilidade e, portanto, capazes de se perceberem 
como sujeitos ativos, inseridos numa realidade 
histórica e social.



52

Para Santos (2006), a vertente de orientação 
social e política que emergiu a partir dos anos 
sessenta na relação universidade/comunidade, 
invocou um novo patamar de responsabilidade 
para essas instituições, diante dos problemas 
do mundo contemporâneo, “raramente assum-
idas no passado, apesar da premência crescente 
desses problemas e apesar de a universidade ter 
acumulado sobre eles conhecimentos preciosos” 
(Ibid., p. 205). Diante disto, o referido autor aler-
ta para o papel da universidade junto à sociedade 
de classes e consciência ecológica, de promover 
transgressões interclassistas.

Araújo (2012) entende que o legado freireano tem 
por princípio a luta contra todo tipo de desuman-
ização e a tomada de consciência crítica, vendo 
nesta perspectiva, uma maneira de mudar a forma 
como o humano encara a vida, as relações que 
estabelece consigo mesmo, com o outro e com 
o mundo. Também de Freire, a autora destaca o 
papel da universidade, que precisa, sem perda da 
seriedade e rigor, diminuir a distância entre o que 
nela se faz e as classes populares. Nisto está a 
essência da perspectiva transformadora e revolu-
cionária das universidades, preocupação de tan-
tos autores aqui elencados, dentre outros tantos, 
tendo o ensinar e o aprender como práticas soci-
ais complexas, onde a educação é compreendida 
como um ato coletivo, na qual, seres humanos 
devem ser vistos como sujeitos históricos inseri-
dos num contexto cultural, de relação constan-
te com o outro. Nesse contexto, o materialismo 
histórico dialético de Marx e as contribuições de 
Freire, trazendo esta percepção para o campo da 
educação, do exercício da agronomia e da edu-
cação ambiental se configuram numa importante 
relação para os estudos envolvendo essas temáti-
cas.

Considerações finais

Assim, considerando a relevância da temática que 
envolve a EA na formação do engenheiro agrôno-
mo, ressaltada a fragilidade da sua abordagem 
na maioria dos cursos do país, pela ênfase tecn-
icista e pequena presença das ciências humanas 
na estrutura dos cursos oferecidos e seus efeitos 
sobre o exercício desses profissionais, partimos 
da premissa que se faz necessária uma EA que 
seja emancipatória, transformadora, na qual as 

alterações da atividade humana impliquem em 
mudanças individuais, coletivas, locais, globais, 
estruturais, conjunturais, econômicas e culturais.

Neste sentido, trouxemos um pouco do materi-
alismo histórico dialético, enquanto fundamen-
tação filosófica e epistemológica, presente no 
pensamento de Marx e nas concepções de Freire, 
onde a história, a práxis e o modo de produção 
são valorizados nas reflexões a respeito das in-
terações sociedade e natureza, levando em conta 
algumas contribuições de diferentes autores nesta 
pesquisa bibliográfica, percebendo-o como uma 
filosofia extremamente atual, capaz de auxiliar na 
compreensão das questões atinentes à formação 
universitária e à educação ambiental nesse con-
texto.

Referências

ARAÚJO, Juliana Barreto Silva; OLIVEIRA, 
Paula Ellen Silva. A educação ambiental na grade 
curricular do curso de Agronomia da UFS. In: 
Revista Sergipana de Educação Ambiental. São 
Cristóvão – SE, vol. 11, nº 2, 2015. Disponível 
em: http://www.seer.ufs.br/index.php/revisea/ar-
ticle/view/4447 . Acesso em 20 nov. 2015.

ARAÚJO, Monica Lopes Folena. O quefazer da 
Educação Ambiental crítico-humanizadora na 
formação inicial de professores de Biologia na 
universidade. 240f. Tese (Doutorado em Edu-
cação) – Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2012.

CALLOU, Angelo Brás Fernandes et. al. O esta-
do da arte do ensino da extensão rural no Brasil. 
In: Revista Extensão Rural, Ano XV, n. 16, p. 84-
115, jul.-dez., 2008.

COÊLHO, Ildeo Moreira. Por uma outra for-
mação no ensino superior. In: OLIVEIRA, João 
Ferreira de (Org.). O campo universitário bra-
sileiro: políticas, ações e processos de reconfig-
uração. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011 
– (Série Educação Geral, Superior e Formação 
Continuada do Professor), p. 129-142.

CUNHA, Maria Isabel da. Aportes teóricos e re-
flexões da prática: a emergente reconfiguração 



53

dos currículos universitários. In: MASETTO, 
M. T. (Org.). Docência na universidade. 4. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2002, p. 27-38.

FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 10. 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

______. Pedagogia do oprimido. 34. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

FREITAS, Luciane A. de Araújo; FREITAS, An-
dré Luís C. de. Freire e Marx, os caminhos da 
dialética: ação e reflexão para transformação. Rio 
Grande: FURG; 2013. Disponível em: http://re-
positorio.furg.br. Acesso em 13 set. 2017.

GRINGS, Venice Teresinha. Educação ambien-
tal no ensino superior: estudo de caso no curso 
de Agronomia. Tese (doutorado) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Programa de 
Pós-Graduação em Educação, 2009.

LEFF, Enrique. Aventuras da epistemologia am-
biental: da articulação das ciências ao diálogo de 
saberes. São Paulo: Cortez, 2012.

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e 
fundamentos da Educação Ambiental. 4. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2012.

LOUREIRO, Carlos Frederico B.; TORRES, 
Juliana Rezende (Orgs.). Educação ambiental: 
dialogando com Paulo Freire. 1. ed. São Paulo: 
Cortez, 2014.

MARX, Karl. A ideologia alemã. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998.

MOREIRA, Cirdes Nunes; ARAÚJO, Monica 
Lopes Folena. Educação Ambiental nos Cursos 
de Agronomia das Universidades Federais Rurais 
do Norte e Nordeste do Brasil. In: Encontro de 
Pesquisa Educacional em Pernambuco – EPEPE, 
6. Petrolina, 18 a 20 de maio de 2016a. (Eixo de 
Educação Socioambiental).

______. Paulo Freire nos projetos pedagógicos 
dos cursos de agronomia de instituições federais 
de ensino no Brasil. In: IX Colóquio Internacion-

al Paulo Freire: educação e justiça social. Recife, 
10 a 12 de novembro de 2016b.

MORIN, E.  Educação e complexidade: os sete 
saberes e outros ensaios. São Paulo, SP: Cortez, 
2002.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Leituras 
freirianas sobre educação. São Paulo: Editora 
UNESP, 2003.

PAULANI, Leda Maria. A (anti) filosofia de Karl 
marx. In: SANTOS, Vitor Mario (organizador). 
Os pensadores, um curso. Rio de Janeiro: Casa 
da Palavra; São Paulo: Casa do saber, 2009, p. 
181-210.

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Al-
ice: o social e o político na pós-modernidade. 11. 
ed. São Paulo: Cortez, 2006.

SCHMIDT, Alfred. El concepto de natureza en 
Marx. 4. ed. Madrid: Siglo XXI editores, 1983.

SILVA, Franklin Leopoldo e. Sócrates e Platão, 
à procura da luz. In: SANTOS, Vitor Mario (or-
ganizador). Os pensadores, um curso. Rio de Ja-
neiro: Casa da Palavra; São Paulo: Casa do saber, 
2009, p. 25-44.

SILVEIRA-FILHO, José. O projeto formativo do 
Engenheiro Agrônomo no curso de Agronomia 
da UFC em Fortaleza. 2010. 183p. (Tese de Dou-
torado). UFC, Fortaleza-CE, 2010.

SOUZA, Sandra Elisa Réquia. A inserção da 
Educação Ambiental no Currículo do Curso de 
Agronomia: um estudo de caso na UFSM. Dis-
sertação de Mestrado do Programa de Pós-gradu-
ação em Educação. Universidade Federal de San-
ta Maria. Santa Maria – RS: 2006.

Sobre os autores

Cirdes Nunes Moreira é Engenheiro Agrônomo 
do Departamento de Educação – DED e douto-
rando no Programa de Pós-Graduação em Ensino 
das Ciências – PPGEC da Universidade Feder-
al Rural de Pernambuco – UFRPE, membro do 



54

Grupo de Pesquisa em Formação e Prática Ped-
agógica de Professores de Ciências e Biologia – 
FORBIO/UFRPE. E-mail: cirdesnm@gmail.com

Monica Lopes Folena Araújo é Professora do De-
partamento de Educação – DED e do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino das Ciências – 
PPGEC da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco – UFRPE, doutora em Educação, líder 
do Grupo de Pesquisa em Formação e Prática 
Pedagógica de Professores de Ciências e Biolo-
gia – FORBIO/UFRPE. E-mail: monica.folena@
gmail.com



55

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ES-
COLA RIBEIRINHA DO MUNICÍPIO DE 

ESTÂNCIA, SERGIPE

Camila Silva Ramos - UFS 
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Resumo: 

A pesquisa objetivou identificar as concepções e 
práticas de professores e gestores no âmbito da 
Educação Ambiental, bem como as principais 
tendências trabalhadas, na Escola Municipal Ma-
ria Isabel situada na Área de Proteção Ambiental 
(APA) do Litoral Sul, no município de Estância, 
Sergipe. O estudo de caráter quali-quantitativo, 
realizado entre os meses de setembro e novem-
bro de 2016, utilizou a observação assistemática 
e questionários semi-abertos. Nos resultados são 
apresentadas as três concepções de meio ambi-
ente e as duas tendências de educação ambiental. 
A pesquisa revelou ainda que as práticas ocor-
rem de modo pontual e raramente são contextu-
alizadas com a APA, ambiente de vivência dos 
educandos, dentro e fora da escola. Ademais, foi 
verificado que a temática é trabalhada de forma 
multidisciplinar e que existe a necessidade de tra-
balhos de formação continuada junto à equipe da 
escola.

Palavras-chave: Concepções e Práticas. Multi-
disciplinaridade. Área de Proteção Ambiental.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A 
RIVERSIDE SCHOOL IN THE CITY OF 

ESTÂNCIA, SERGIPE

Abstract:

The research aimed to identify the teachers and 
administrators’ conceptions and practices in the 
Environmental Education scope, as well as the 
main tendencies followed, at the Maria Isabel 
Municipal School, located at the Environmental 
Protection Area (EPA) of South Littoral, in the 
city of Estância, Sergipe. The quali-quantitative 
study, held between September and November 
2016, used the non-systematic observation and 
semi-open questionnaires. In the results, the 
three conceptions of local environment and the 
two tendencies of environmental education are 
presented. The research also revealed that the 
practices occur in a punctual way and rarely are 
contextualized with the EPA, learners’ ambient 
of experience, in and out of school. Furthermore, 
it was verified that the topic is aproached in a 
multidisciplinary manner and that there is a need 
of continued education work alongside with the 
school team. 

Key words: Conceptions and Practices. Multi-
disciplinary. Environmental Protection Area.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN UNA ES-
CUELA RIBEREÑA DEL MUNICIPIO DE 

ESTANCIA, SERGIPE

Resumen: 

La investigación objetivó identificar las concep-
ciones y prácticas de profesores y gerentes en el 
campo de la Educación Ambiental, bien como 
las principales tendencias seguidas en la Escue-
la Municipal Maria Isabel, situada en la Área de 
Protección Ambiental (APA) del Litoral SUL, 
municipio de Estancia, Sergipe. Es estudio, de 
carácter cuali-cuantitativo, hecho en los meses de 
Setiembre y Noviembre del año 2016 he utiliza-
do la observación asistemática y cuestionarios de 
respuesta semiabierta. Los resultados presentan 
las tres concepciones de medio ambiente y las 
dúas tendencias de educación ambiental. La in-
vestigación también he revelado que las prácticas 
ocurren puntualmente y rara vez son contextual-
izadas con la APA, donde viven los educandos, 
dentro y fuera de la escuela. No obstante, fue 
verificado que la temática es trabajada de forma 
multidisciplinar y que san necesarias actividades 
de formación continuada con el equipo de la es-
cuela.

Palabras clave: Concepciones y Prácticas. Mul-
tidisciplinariedad. Área de Protección Ambiental.

Introdução

A crise entre sociedade e natureza emergiu a par-
tir do modelo capitalista de produção e consumo, 
o qual é responsável por diversos problemas so-
cioambientais em escala global. Em vista disso, a 
Educação Ambiental (EA) surgiu em meados do 
século XX como uma das dimensões do proces-
so educacional, que propõe o estabelecimento de 
diálogo reflexivo e promotor de mudanças, auto-
ra Carvalho (2006). 

No entanto, isso não quer dizer que as visões sobre 
Educação Ambiental sejam consensuais. Do ponto 
de vista da Educação Ambiental Conservadora 
(GUIMARÃES, 2016), esta compreende práticas 
que mantém o modelo de sociedade de consumo 
da contemporaneidade. Já na Educação Ambiental 
Crítica, a práxis educativa constitui-se através da 
instrumentalização dos sujeitos sociais, mediante 
a compreensão complexa do real e da possibilidade 
de intervenção social (GUIMARÃES, 2004). 
Desse modo, a escola constitui um dos espaços 
de construção do conhecimento voltado para a 
intervenção da realidade. 

Diante disso, assume-se a importância dos edu-
candos compreenderem o espaço socioambien-
tal da escola e do seu entorno de forma crítica, 
especialmente quando as adjacências compõe o 
contexto de vida, a exemplo da Escola Municipal 
Maria Isabel. A instituição localiza-se na Área de 
Proteção Ambiental (APA) do litoral sul sergi-
pano, povoado Porto do Mato, Estância, e cor-
responde à extensão das casas dos discentes que 
também moram nos arredores da APA sul. Esta, 
legalmente conhecida como Unidade de Conser-
vação, e instituída pelo Poder Público, remete à 
área natural que visa à proteção e à conservação 
da biodiversidade de ecossistemas relevantes 
(BRASIL, 2016). Nesse sentido, destaca-se que 
a localidade é composta pelas fitofisionomias1  da 
Mata Atlântica e pela participação de diversos 
sujeitos sociais que têm relações distintas com o 
bioma, seja para uso e ou ocupação. 

Dentre os objetivos da Unidade de Conservação 
(UC) destaca-se à necessária promoção de ações2  

1     Fitofisionomias: aparência ou feição que uma 
comunidade vegetal apresenta.
2 Disponível em: < https://www.webartigos.
com/artigos/fitofisionomia/130563 >Acesso em 
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de Educação Ambiental (EA) voltadas aos visi-
tantes e aos moradores que residem no interior ou 
entorno das UCs (BRASIL, 2016). A escola, por 
sua vez, também deve trabalhar com Educação 
Ambiental, conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais – (PCN), (BRASIL, 1998). Isto posto, 
observa-se que a educação ambiental formal e a 
não formal estão entrelaçadas pelo próprio con-
texto em que se inserem a instituição Maria Isa-
bel e a APA sul. Razões que justificam a escolha 
da localidade para a pesquisa. 

Destarte, a pesquisa objetivou identificar as con-
cepções e práticas de professores e gestores no 
âmbito da Educação Ambiental, bem como as 
principais tendências trabalhadas, na Escola Mu-
nicipal Maria Isabel situada na Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Litoral Sul, no município de 
Estância, Sergipe.

Metodologia

A pesquisa tem abordagem quanti-qualitativa 
e configura-se como exploratória, visto que 
busca maiores informações sobre a Educação 
Ambiental no espaço formal de uma escola 
ribeirinha inserida em uma APA. Para tal, 
inicialmente, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, e posteriormente efetuadas técnicas 
para a coleta de dados: observação assistemática 
e não participante; e aplicação de questionário 
semi-aberto. Segundo Marconi e Lakatos 
(2010), a observação é uma técnica que auxilia 
na obtenção de informações de determinados 
aspectos existentes no cotidiano e registra fatos 
da realidade, geralmente de forma espontânea. 
Quanto ao questionário, esse instrumento 
caracteriza-se como uma técnica estruturada para 
responder propósitos preestabelecidos e deve 
passar por uma fase de pré-teste para evidenciar 
as possíveis falhas relacionadas às inconsistências 
e/ou complexidade das questões (MARCONI; 
LAKATOS, 2010). 

A rede pública educacional de Estância é com-
posta por 35 escolas. A escola escolhida para a 
pesquisa, Escola Municipal Maria Isabel, situa-se 
no anexo localizado no povoado Porto do Mato, 
conhecido popularmente como “Escola do Pa-
dre”, espaço Centro Social Pastorial “Esperança 
de Deus” que tem sua sede cedida para a prefei-
12/05/2018. 

tura (Figura 1). A escola Maria Isabel discorre da 
única rede municipal da região com o ensino fun-
damental maior (6° ao 9° ano). Possui 352 alunos 
matriculados, 15 professores e cinco gestores.

Figura 1. Vista da entrada da Escola Municipal 
Maria Isabel.

A coleta de dados, desde a observação, apresen-
tação dos termos de consentimento para imagens, 
aplicação e a coleta de questionários iniciou-se 
no dia 13 de setembro e teve seu término em 14 
de dezembro de 2016. Aceitaram participar efe-
tivamente da pesquisa oito professores e quatro 
gestores.

Para a execução da pesquisa foram formulados 
dois questionários semiabertos, um direciona-
do aos professores das várias áreas do conheci-
mento, pertencente ao quadro docente, e outro à 
gestão da escola.

Para análise das respostas dadas aos questionári-
os, foi realizada análise de conteúdo das infor-
mações obtidas, com construção das categorias 
de análise sobre concepções de professores e ge-
stores e práticas destes no âmbito da Educação 
Ambiental (BARDIN, 2011).

Ao longo da análise, os professores e gestores 
são identificados por letras e números de modo 
a indicar a participação dos diversos professores 
na pesquisa (P1, professor 1; P2, professor 2, e 
assim sucessivamente). O mesmo vale para os 
gestores.

Resultados e discussão

A construção do perfil dos entrevistados sustenta 
a discussão e o encadeamento da pesquisa 
quanto às concepções e práticas pedagógicas dos 
professores e gestores. O perfil dos professores e 
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gestores foi criado a partir das informações dos 
questionários (Quadro 1).

Quadro 1: Perfil de gestores e professores.

É importante salientar que o grau de instrução 
dos/das respondentes tem forte relação com 
as concepções, tendências e práticas dos/das 
profissionais no âmbito dos trabalhos com 
Educação Ambiental. Por isso, o perfil será 
retomado ao longo do texto.

Sobre as concepções de meio ambiente (MA), 
42% dos participantes são naturalistas, 8% 
antropocêntricos, 42% globalizante e 8% não 
responderam. Consoante a concepção naturalista, 
a palavra meio ambiente remete-se ao espaço 
natural que exclui as ações antrópicas (SANTOS, 
2014). Algumas das falas demonstram os 
resultados:

“Lugar onde há um ecossistema com-
posto por animais, plantas (fauna e flora) 
um habitat natural” (P1).

“Conjunto formado pela fauna e flora 
de uma região, incluindo solo, rios e ar” 
(G2).

O texto acima é observado à visão limitada de 
que o meio ambiente é apenas constituído por 
elementos naturais com seres vivos (fauna e flo-
ra) e não vivos (solo, água, ar, temperatura etc). 
Nessa concepção, a natureza é definida como in-
tocada, o ser humano não está inserido no meio, 
o que gera assim, uma visão romântica (BEZER-
RA; GONÇALVES, 2007). Quando os gestores 
e professores foram questionados sobre o que se 
entende por educação ambiental é verificado a 
ênfase no cuidado com a natureza:

“Ter consciência da beleza natural que 
nos cerca e tentar preservar para as próx-
imas gerações” (P7).

Apesar da visão romântica, é percebida a 
apreensão com a natureza do entorno da escola 
e necessidade da mudança de atitude de acordo 
com os problemas descritos nos questionários 
como, por exemplo, a queima do lixo, visto que 
é uma prática cultural da comunidade. Além 
disso, a fala acima descreve a preocupação 
com a “preservação” do ambiente natural, 
principalmente o manguezal. O tema foi abordado 
por 58% dos questionários e destaca na fala:

“O trabalho foi realizado por agentes 
externos. Destinou-se à preservação 
dos manguezais e ao seu uso de modo 
sustentável” (G2).

Na análise de Reigota (1995), também é 
encontrada a concepção antropocêntrica. Nessa 
perspectiva, 8% da pesquisa descrevem que o 
MA caracteriza o ser humano como extrator dos 
recursos da natureza para sua sobrevivência, 
tendo em vista o consumismo:

“Local em que vivemos e tiramos o nos-
so sustento” (G1).

Na visão consumista, o ser humano também não 
relaciona o meio natural ao meio construído, 
Reigota (2009) afirmou que o ser humano 
contemporâneo dificilmente considera-se 
componente da natureza. O discurso aponta 
a idealização de que a humanidade sente-se 
possuidora dos recursos naturais, não gerando a 
preocupação com o meio natural. Essa perspectiva 
é caracterizada pela sociedade moderna, 
influenciada pelo modelo capitalista. Segundo 
Layrargues (2002), o consumismo é um problema 
de ordem cultural, pois compreende como 
sinônimo de bem-estar e torna-se alvo de crítica 
ao discurso ecológico alternativo. O autor aborda 
que esse modelo econômico gera o esgotamento 
dos recursos naturais e consequentemente o 
aumento dos depósitos de resíduos. Cabe destacar 
que a escola tem sua importância na formação 
do cidadão crítico, na discussão e construção de 
modos de pensar e agir na relação com a natureza 
(PCN), isso se torna fundamental para uma 
reflexão mais abrangente sobre os problemas 
ambientais como, por exemplo, o consumismo, 
o que possibilita articular estratégias e atitudes 
para o enfrentamento desses problemas. 
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Por outro lado, também foi possível identificar 
42% dos participantes, com respostas 
características da visão globalizante, em que 
meio ambiente engloba natureza e ser humano, 
como apresentado na fala abaixo:

“É um sistema formado por elementos 
naturais e artificiais relacionados entre si 
e que são modificados pela ação huma-
na” (P3).

“São fatores externos que envolvem 
todo o conceito social, políticos, éticos, 
cultural e ambiental. É um conjunto de 
elementos que devem estar interligados 
voltados para o bem estar social, cul-
tural, político, econômico e ambiental” 
(P5).

Nesse contexto da visão globalizante, é obser-
vado que os professores abordam os elementos 
naturais e a ação humana. Os professores que têm 
o conhecimento do contexto do meio ambiente 
vivenciado auxiliam na formação de indivíduos 
pertencentes ao meio e podem propor iniciativas 
nas quais os mesmos indivíduos valorizem a co-
munidade local (SANTOS, 2015). Além disso, 
a compreensão das questões ambientais em sua 
dimensão esclarece sobre os problemas locais e a 
importância da valorização de seu ambiente, para 
o aluno, construindo a identidade do sujeito.

O professor 5 apresenta fundamento metodológi-
co crítico, reforçado na observação não estrutura-
da e diálogo informal. Esse professor apresenta 
uma formação especializada em educação ambi-
ental, e demonstra segurança quanto à fala e a im-
portância da práxis pedagógica na inserção deste 
tema. Em contrapartida, no discurso dos gestores 
fica evidente a ausência de uma base conceitu-
al sobre o meio ambiente e consequentemente o 
entendimento da complexidade da educação am-
biental.

No entanto, o quantitativo de 8% sem respostas 
demonstra fragilidade no processo formativo dos 
professores no campo do entendimento do que é 
meio ambiente e o que é educação ambiental.

Tais concepções permitiram observar duas 
tendências de Educação Ambiental seguidas 
pelos educadores/educadoras: a conservadora 
(58%) e a crítica (42%). Do ponto de vista da 
tendência conservadora, relembre-se que esta 
tendência acredita, consoante Guimarães (2016), 

que a transformação da sociedade é resultante 
de uma mudança individual, dependente da 
vontade do indivíduo. E com esse pensamento, 
o autor destaca que a educação é vista como 
solucionadora de todos os problemas ambientais, 
basta que os professores/professoras ensinem 
o que é correto e esperem o comportamento 
adequado. De acordo com essa tendência, 
extremamente teórica, as relações sociais são 
secundarizadas (GUIMARÃES, 2016).

Já a tendência voltada para a Educação Ambiental 
Crítica propõe-se inicialmente em desvelar 
embates socioambientais que se configuram a 
partir da contraposição de forças sociais em sua 
evolução histórica, mediante o olhar crítico sobre 
a sociedade. Tal propósito advém da necessidade 
de instrumentalização dos atores sociais quanto à 
compreensão complexa do real de modo que se 
possa intervir na realidade social (GUIMARÃES, 
2004). Esta tendência abre portas para pensar 
escola e comunidade com seus problemas 
socioambientais (GUIMARÃES, 2016). 

Assim, os professores que se permitem pensar 
de forma crítica, abrem espaço para refletir as 
questões socioambientais de uma Escola que está 
localizada dentro de uma APA. Ao mesmo tem-
po em que é capaz de ponderar sobre as relações 
de poder que ameaçam um dos remanescentes de 
Mata Atlântica do estado sergipano. É esse olhar 
que constrói novos significados e estimula ações 
coletivas e transformadoras na Educação.

As concepções e tendências têm uma forte 
relação com a prática. Dessa forma, na inves-
tigação sobre as práticas de EA, foi constatado 
que 33,3% dos questionários explanaram que o 
tema é abordado apenas nas datas comemorati-
vas: dia da água, da árvore, do meio ambiente, 
do consumo consciente e da Terra. No entanto, 
58,3% dos questionários afirmaram que o tema 
não é abordado apenas nessas datas e 8,3% não 
responderam. 

Os resultados demonstram que 33,3% das respos-
tas vão de encontro com o preconizado pela Políti-
ca Nacional de Educação Ambiental (PNEA), lei 
nº 9.795/1999. O décimo artigo da lei afirma que 
a EA deve ser desenvolvida em todos os níveis 
e modalidades de ensino, de forma integrada, 
contínua e permanente (BRASIL, 1999). Tal 
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prática associa-se a uma tendência conservadora 
de EA, que pelas razões já explicadas anterior-
mente, atende a uma educação individualizada. 
Os 58,3% que afirmaram não desenvolver práti-
cas pontualmente não mencionaram a frequência 
das práticas e como as desenvolvem. Logo, há 
uma preocupação com a forma como a EA tem 
sido desenvolvida, sem preocupação efetiva com 
a práxis educativa.

Outro fator que mostra a descaracterização da 
Educação Ambiental refere-se ao fato desta ser 
abordada de forma multidisciplinar, quando as 
diversas disciplinas expõem informações, mas 
não há interação que contribua para a solução 
de problemas (PIAGET, 1979). Nessa linha, as 
várias disciplinas tratam o tema sob sua própria 
ótica (SILVA; TAVARES, 2005), através de textos 
interpretativos e produções textuais (reflexão 
sobre o tema), exploração de campo, sistema 
de medidas e capacidade e outros, excussão do 
projeto salvando o manguezal, higiene pessoal, 
consumo responsável da água, processo de 
urbanização/industrialização fazendo uma 
ligação com os problemas urbanos: lixo, poluição, 
falta de espaços verdes etc. No geral, as questões 
ambientais são discutidas principalmente através 
textos e aulas dissertativas. 

Ademais, o caráter multidisciplinar fere mais 
uma vez os princípios da PNEA, segundo a qual 
a EA deve ser desenvolvida interdisciplinar-
mente (BRASIL, 1999). Segundo Piaget (1979), 
a interdisciplinaridade promove a cooperação e 
o intercâmbio. De acordo com os PCNs, a inter-
disciplinaridade supera a visão fragmentada do 
conhecimento e os alunos constroem uma visão 
global do meio ambiente (BRASIL, 1998). 

O desenvolvimento da interdisciplinaridade nas 
ações de EA ainda é incomum nas escolas. De 
acordo com a pesquisa de Santos (2015), foi veri-
ficado que a EA em escolas do entorno do Parque 
Nacional da Serra de Itabaiana, uma Unidade de 
Conservação de Sergipe, não é tratada de forma 
interdisciplinar. A escola do entorno também 
desenvolvia práticas em datas específicas, mas 
no restante do ano letivo não trabalhava com a 
educação de forma intencional.

Por outro viés, 42% dos professores/professoras 
declararam ter dificuldades encontradas para a 

inclusão da interdisciplinaridade:

“Falta capacitação e acompanhamento 
pedagógico” (P8).

A afirmação do professor 8 revela a falta de uma 
capacitação ou formação continuada notória. Não 
obstante, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
pra a Educação Ambiental destaca que “os pro-
fessores em atividade devem receber formação 
complementar em suas áreas de atuação, com 
o propósito de atender de forma pertinente ao 
cumprimento dos princípios e objetivos da EA” 
(BRASIL, 2012). Portanto, é importante o apoio 
da gestão pedagógica na oferta de cursos para o 
efetivo desenvolvimento, com atividades dinâmi-
cas para os professores de modo que exista re-
flexão e o aprimoramento da práxis (SANTOS, 
2014).

Sobre as práticas de sala de aula, associadas com 
a presença da APA, a pesquisa revelou que o 
entorno da APA vive um contexto de degradação, 
a citar: queimadas, presença de resíduos a céu 
aberto, praias com resíduos e lixo, dentre outros. 
O que de certa forma mostra o descaso com que 
a UC é tratada tanto pelos órgãos públicos, como 
pela própria comunidade no município. Saliente-
se que a APA é uma Unidade de Conservação 
de Uso Sustentável e segundo a lei nº 9.985, 
cap. III e art. 15, de 18 de julho de 2000 tem o 
objetivo de “proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar 
a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 
Contudo, é tratada com negligência.

Segundo Jacobi (2009), concebe o engajamento 
da escola com uma abordagem metodológica 
interdisciplinar, baseada na construção de valores 
e práticas sustentáveis, o estímulo do interesse da 
comunidade, na ação e responsabilização. Visto 
que, em um contexto marcado pela degradação 
de ecossistemas. Para a perspectiva da educação 
freireana, que segue a tendência crítica, é 
importante que exista o diálogo na interação do 
sujeito com o meio de modo que haja uma reflexão 
crítica e com ela a intervenção e participação 
(FREIRE, 1996).

Durante a observação assistemática e não 
participante, foi verificado que apenas dois dos 
professores/professoras são residentes do povoado 



61

Porto do Mato. Esse resultado é importante 
na medida em que as respostas revelaram 
distanciamento por parte dos profissionais em 
relação aos significados do contexto interno 
e externo da Escola, especialmente por serem 
80% contratada temporariamente. Os espaços 
vividos possuem dimensão natural, social e 
simbólica (SANTOS; ALMEIDA, 2017). Logo, 
não pertencer a um lugar e ser educador de uma 
localidade a qual não se pertence é um desafio 
para os educadores, ao mesmo tempo em que pode 
comprometer o processo educativo no tocante ao 
entendimento dos signos e significados do meio 
ambiente.

No momento em que os professores foram ques-
tionados sobre a Escola Maria Isabel estar inseri-
da dentro de uma APA, 62% afirmaram não ter 
conhecimento deste fato. 

Apesar da pesquisa não ter se estendido aos 
alunos, durante o período de observação foram 
fotografados cartazes construídos depois de uma 
aula de ciências em que os alunos deveriam repre-
sentar os ambientes aos quais pertencem. A figura 
2 revela como eles reconhecem os manguezais e 
o apelo que fazem para que a vegetação não seja 
destruída. Esse fato chama atenção na medida em 
que mostra o quanto os educandos entendem do 
lugar onde vivem e observam o que tem acon-
tecido com a região de Estância. A localidade é 
uma das áreas potenciais em carcinicultura e tur-
ismo de Sergipe. Com isso, inúmeras áreas de 
manguezal têm sido perdidas e inúmeros/as pes-
cadores e pescadoras artesanais, pais e avós dos 
educandos que estudam no Maria Isabel, têm per-
dido seus espaços de sobrevivência. Indústrias da 
região lançam produtos no rio causando poluição 
e várias espécies da fauna morrem. Problemas 
como esses precisam ser tratados de forma crítica 
na sala de aula, a partir do conhecimento prévio 
dos alunos.  

Figura 2. Cartazes expostos na sala de reposição 
de aulas.

Diante da análise, as concepções de meio ambi-
ente e a notória tendência conservadora de edu-
cação ambiental exprimem as práticas pedagógi-
cas de maneira limitante por diversos fatores: 
no que tange à realização de atividades pontuais 
de forma multidisciplinar; na falta de conheci-
mento dos gestores e professores em relação ao 
ambiente em que a escola está inserida; na fal-
ta de olhar crítico aos problemas socioambien-
tais vividos por parte da escola; na ausência de 
formação de educadores que subsidie esse olhar 
mais crítico da relação sociedade e natureza; no 
não reconhecimento de educadores e educandos 
como agentes de transformação social coletiva e 
efetiva.

Considerações finais

A pesquisa permitiu verificar, a partir do relato 
dos professores e gestores, a existência de con-
cepções de meio ambiente naturalista, antro-
pocêntrica e globalizante. Quanto à educação 
ambiental, foram observadas as tendências crítica 
e conservadora, com predominância desta última, 
o que se reflete diretamente nas práticas educati-
vas. 

Apesar de sua favorável localização da Escola 
Maria Isabel, dentro de uma APA, em área ribei-
rinha cercada dos mais diversos aspectos biológi-
cos, sociais, históricos, políticos e culturais, para 
a inserção da EA, não trabalha de forma sistêmi-
ca. Por consequência, para que a escola seja de 
fato um ambiente de transformação, é preciso 
que os educadores/educadoras enxerguem o meio 
ambiente como um todo complexo constituído 
por partes que dependem umas das outras e que 
precisam ser avaliadas. A Educação Ambiental 
crítica propõe analisar a raiz do problema e en-
frenta-lo de modo coletivo.
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No que concerne à realidade da Escola, cursos 
de formação continuada podem ampliar o 
campo de reflexão dos profissionais, tanto para 
os gestores como para os professores, de forma 
que os motive sobre a importância da educação 
ambiental para a comunidade local. Outra 
estratégia a ser desenvolvida pela escola é buscar 
parceria com as unidades que criaram a APA sul 
para tentar articular espaços de educação formal 
e não formal. Além de fomentar o diálogo entre 
a gestão, professores, alunos e comunidade 
para que advenham discussões do planejamento 
das atividades, projetos e soluções; e almejar a 
comunicação entre as disciplinas com o objetivo 
de trabalhar interdisciplinarmente.

Nessa continuidade, a escola pode elaborar um 
projeto contínuo, que dispõe de várias etapas 
durante o ano letivo. A escola pode trabalhar 
de modo a sensibilizar os estudantes e envolver 
a comunidade na discussão e resoluções dos 
problemas locais, a partir da formação de uma 
Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de 
Vida na Escola (COM-VIDA) e da construção 
da Agenda 21. Os dois projetos são sugestões do 
Ministério da Educação e do Ministério do Meio 
Ambiente. 

O conjunto de sugestões e a busca de ações po-
dem ressignificar o processo educativo, no que 
diz respeito à formação de cidadãos críticos; 
construção de valores socioambientais e à trans-
formação socioambiental. Outrossim, a pesquisa 
revela o quanto ainda é necessário o incentivo na 
efetivação de políticas públicas que articulem es-
paços formais e não formais, a exemplo das esco-
las e unidades de conservação.
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UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 
DE COLETA SELETIVA NO CONDOMÍ-

NIO RECANTO VERDE, ARACAJU/SE

Mayane Menezes Santos 
Ângelo Francklin Pitanga 

Resumo:

A Educação Ambiental torna-se relevante por 
enfocar e colocar em discussão questões políticas, 
econômicas e sociais, as quais fazem parte da 
vida dos seres humanos em sua relação com a 
natureza, abraçando a ideia de sustentabilidade, 
diante de uma cultura de consumo desenfreada, 
praticada especialmente pelas populações 
residentes nas áreas urbanas. Esse trabalho propõe 
o processo de implantação da coleta seletiva 
no Condomínio Residencial Recanto Verde, 
localizado no bairro Farolândia, na zona sul de 
Aracaju, com o objetivo de promover à educação 
ambiental e proporcionar uma melhor destinação 
e separação dos resíduos produzidos nessa área. 
As ações do projeto foram desenvolvidas através 
de questionários, aplicados com o intuito de 
analisar o entendimento dos moradores sobre 
coleta seletiva e sua devida implantação, além 
da sua relação com o consumo. Apesar da falta 
de recurso para isso, é importante destacar o 
interesse dos condôminos e funcionários na 
implantação dessa proposta. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Con-
sumo. Coleta seletiva

A PROPOSAL FOR THE IMPLEMEN-
TATION OF SELECTIVE WASTE COL-

LECTION IN CONDOMÍNIO RECANTO 
VERDE , ARACAJU / SE

Abstract: 

The Environmental Education become relevant 
by focusing and putting in discussion political, 
economical and social questions, which are part 
of human beings' life in their relationship with na-
ture, embracing the idea of sustainability, in front 
of a rampant consumption's culture, practiced es-
pecially by the urban resident populations.  This 
work propose the implantation process of the 
waste collection at the Condomínio Residencial 
Recanto Verde, located in the Farolândia district, 
in Aracaju's South Area, to promote the environ-
mental education and to provide a better desti-
nation and separation of the waste produced in 
this area.  The project's actions were developed 
through questionnaires, applied with the intent of 
to analyze the residents' understanding about the 
waste collection and its implantation, in addition 
to its relation with the consumption. Despite the 
lack of resource for this, is important to highlight 
the condominium members and workers' interest  
in the implantation of this proposal. 

Keywords: Environmental Education.  Con-
sumption. Waste Collection
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UNA PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 
DE COLECTA SELECTIVA EN EL CON-

DOMINIO RECANTO VERDE, ARACAJU 
/ SE

Resumen:

La Educación Ambiental torna-se relevante por 
focalizar y poner en discusión cuestiones políti-
cas, económicas y sociales que son parte de la 
vida de los seres humanos en su relación con la 
naturaleza, abrazando la idea de sostenibilidad, 
frente a una cultura de consumo desenfrenada, 
ejercida especialmente por las populaciones resi-
dentes en las zonas urbanas. Esto trabajo propone 
el proceso de implantación de la recogida selec-
tiva de basura en el Condominio Residencial Re-
canto Verde, situado en el barrio Farolândia, en 
la región sur de Aracaju-SE, con el objetivo de 
promover la educación ambiental y proporcionar 
un mejor destino y una separación de los resid-
uos producidos en esta zona. Las acciones del 
proyecto fueran desarrolladlas a través de cues-
tionarios, aplicados con la intención de analizar 
la comprensión de los moradores sobre la recogi-
da selectiva y su debida implantación  además de 
su relación con el consumo.  A pesar de la falta 
de recursos para eso, es importante destacar el 
interés de los residentes y funcionarios por la im-
plantación de esta propuesta.

Palabras-clave: Educación Ambiental.  Con-
sumo.  Recogida Selectiva

Introdução 

A noção de sustentabilidade corresponde não 
apenas ao desenvolvimento econômico e mate-
rial de uma determinada região do planeta, mas, 
principalmente, a uma conduta especial do ser 
humano capaz de possibilitar o compartilhamen-
to da vida em sociedade e de evitar as possibili-
dades de agressão ao meio ambiente. 

Esta conduta exige redefinir as ações humanas no 
sentido de suprir as nossas necessidades de sobre-
vivência, criando ao mesmo tempo uma relação 
harmônica de troca com os meios naturais, a cada 
dia mais devassado pelo processo de expansão 
dos centros urbanos. Portanto, carecemos refle-
tir sobre questões como economias de recursos: 
reciclar, diminuir resíduos e saber utilizar melhor 
os bens que consumimos.

Segundo Portilho (2005), a partir da década de 
1980 vem se estabelecendo uma nova percepção 
social sobre o impacto ambiental do consumo, 
o que provocao surgimento de uma nova com-
preensão sobre o problema da crise ambiental. 
Novas definições e novas estratégias têm sido 
desenvolvidas no sentido de estimular e divulgar 
uma consciência crítica sobre a problemática am-
biental, a qual requer uma mudança de comporta-
mento nas nossas formas de consumo. 

Um dos pontos importantes a serem discutidos e 
avaliados é a quantidade de lixo gerada cotidi-
anamente nas residências. Atualmente, a implan-
tação de cooperativas de reciclagens em algumas 
localidades tem possibilitado melhorar a triagem, 
seleção, prensagem e comercialização dos resídu-
os coletados. A ideia vigente é que o processo de 
reciclagem deve ser iniciado nas residências e 
nos condomínios, a exemplo do que se pretende 
enfocar nesta pesquisa.

Segundo informações recolhidas pelo Ministério 
Público do Estado de Sergipe, em 29 de agosto de 
2016, a Secretaria do Meio Ambiente, com o en-
volvimento da Cooperativa dos Agentes Autôno-
mos de Reciclagem de Aracaju (CARE), insti-
tuíram o Projeto Lixo e Cidadania em Sergipe, 
coordenado pelo Ministério Público do Estado, 
com o intuito de implantar a educação ambiental 
e gerar a inclusão social dos catadores de lixo, 
através do eixo da Geração de Emprego e Renda 
(SERGIPE, 2016).
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Atualmente, a cooperativa recicla cerca de 60 
toneladas por mês de material recolhido e descar-
tado, proveniente de diversos bairros e conjuntos 
residenciais de Aracaju, nos quais a Empresa Mu-
nicipal de Serviços Urbanos (EMSURB) implan-
tou o sistema de coleta seletiva. São utilizados 
nessas operações 45 associados e, segundo dados 
apresentados pelo site da Prefeitura Municipal de 
Aracaju, de 22 de janeiro de 2013:

A construção de uma unidade produtiva 
para o beneficiamento e comercialização 
de material reciclável, em condições 
mais dignas de trabalho (fora da catação 
de resíduos em lixeiras a céu aberto), 
proporciona a melhoria no nível de ren-
da das famílias que desenvolviam es-
sas atividades na Lixeira da Terra Dura 
(ARACAJU, 2013, s/n).

Do ponto de vista da importância social, a 
cooperativa funciona como uma ancoragem 
de sobrevivência para dezenas de famílias que 
não possuem vínculo empregatício, dificuldade 
gerada, entre outras questões, pela impossibilidade 
de se inserir no mercado de trabalho pela via da 
qualificação profissional. 

O trabalho dos recicladores, além de ajudar na 
preservação da natureza e no equilíbrio do meio 
ambiente, possibilita renda e ocupação para deze-
nas de pessoas que não possuem vínculo empre-
gatício. Nesse viés, a cooperativa é uma alterna-
tiva importante que destaca procedimentos mais 
criativos para o reaproveitamento dos resíduos, 
com uma proposta de inclusão social e ambiental, 
viabiliza uma forma de consumo sustentável em 
áreas urbanas de Aracaju/SE.

De acordo com a publicação em site da Prefeitu-
ra Municipal de Aracaju (2013), mais de três mil 
toneladas de resíduos inorgânicos que levariam 
dezenas ou centenas de anos para se decompor, 
deixaram de ser levados ao Lixão do Santa Maria. 
A média mensal era de 240 toneladas de material 
recolhido pela equipe de 17 trabalhadores, entre 
motoristas, fiscais e agentes transportados nos 
cinco caminhões coletores do programa (ARA-
CAJU, 2013).

Esses trabalhadores percorrem a cidade em 
diferentes dias e horários da coleta de lixo comum, 
seguindo itinerário próprio. A diferenciação de 
rota proporciona maior comodidade e segurança 
à população, que pode realizar o descarte próximo 

à residência com a certeza de que o material 
separado com tanta dedicação será realmente 
aproveitado e reciclado.

Contudo, percebemos que com a separação 
realizada da forma correta, reduz-se a mistura 
do resíduo orgânico ou úmido (restos de comida, 
guardanapos, papel higiênico etc.) e do resíduo 
inorgânico ou seco (embalagens plásticas, 
garrafas pet, canos e tubos, garrafas e frascos 
de vidro em geral, copos, potes de produtos 
alimentícios, latas de refrigerante, de leite em pó, 
de conservas, envelopes, jornais, revistas etc.). 
Pois, os materiais sólidos e secos que poderiam 
ser reaproveitados ao entrar em contato com 
o material úmido são descartados por estarem 
molhados e sujos.

A problemática desse trabalho está no modo re-
flexivo como os moradores, síndico e funcionári-
os poderiam reagir à implantação da coleta sele-
tiva nesse condomínio. Nesse sentido, buscou-se 
harmonizar a disseminação dessa ação socioam-
biental através da mobilização das pessoas en-
volvidas nessa área urbana e na verificação de 
recursos para efetivação da mesma.

Nessa pesquisa propomos uma maneira de incluir 
a coleta seletiva no Condomínio Recanto Verde, 
localizado no bairro Farolândia, em Aracaju/SE, 
com o objetivo de realizar um levantamento do 
conhecimento prévio e das opiniões dos mora-
dores, sindico e funcionários, sobre esta possível 
implantação e, consequentemente, proporcionar 
uma melhor destinação e separação dos resídu-
os da localidade. Para tanto, foi necessário con-
quistar a adesão de todos para a realização dessas 
ações, despertando nos moradores uma nova for-
ma de compreender e conciliar a ideia de consumo 
com uma conduta mais responsável e proativa em 
relação à sustentabilidade do Ambiente.

Educação Ambiental, Consumo e Coleta Sele-
tiva

A Lei nº 9795/1999, a respeito da Política Na-
cional de Educação Ambiental, no Art 1º, com-
preende a Educação ambiental como: 

Processos por meio dos quais o in-
divíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habili-
dades, atitudes e competências voltadas 
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para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial a 
sadia qualidade de vida e sua sustentabi-
lidade (BRASIL, 1999, p. 1). 

É de fundamental importância que os cidadãos 
cumpram com o dever de cuidar bem da nature-
za, visto que é por meio dela que suprimos nossas 
necessidades básicas. 

A nossa casa comum1, o planeta Terra, está en-
frentando grandes problemas socioambientais 
que dependem da forma que nós humanos esta-
mos tratando-a, usufruindo dos recursos naturais.  
Por essa necessidade constante, precisamos pen-
sar e agir rumo à sustentabilidade. A humanidade 
deixou de ser o centro prioritário do universo e 
a natureza está respondendo a agressão sofrida, 
sendo uma reação à quebra da cadeia harmoniosa 
do nosso ecossistema. 

A Educação Ambiental compreende essa prob-
lemática socioambiental e enfatiza o processo 
individual e coletivo de mudança de comporta-
mento diante da ruptura no funcionamento har-
monioso dos ecossistemas. Ao fazermos uma 
análise das relações políticas, econômicas, soci-
ais e culturais entre os seres humanos e da na-
tureza entre os próprios seres humanos, podemos 
identificar formas de minimizar os problemas so-
cioambientais.

Nas últimas décadas do século XX e início do 
século XXI, o debate sobre questões ambientais 
ganhou destaque no âmbito das políticas públi-
cas, diante dos inúmeros problemas do modelo 
de desenvolvimento econômico e de produção 
(Nepomuceno, Carvalho e Rezende, 2014), sen-
do em destaque um dos grandes problemas ambi-
entais na atualidade que está voltado para o con-
sumo desenfreado da população e a consequente 
geração de resíduos. 

Estima-se em cerca de trinta bilhões de toneladas 
o total de resíduos sólidos anuais gerados pelos 
seres humanos (COSTA, 2007). Dessa maneira, 
a coleta seletiva unicamente não é uma solução 
para todos os problemas ambientais, pois a desti-
nação final do lixo urbano no Brasil, geralmente, 
concentra-se em periferias das cidades, locais 
que não são prioridades na aplicação de recursos 

1 Nossa casa comum: termo utilizado pelo eclesi-
ástico Papa Francisco, centrado em questões ambientais, 
conforme consta no Diário de Coimbra (21-07-2015).

por parte da administração municipal. 

Então, consideramos que a falta de alternativas 
adequadas de descartes dos resíduos causam 
graves problemas de saúde pública, bem como, 
os desastres ambientais no meio urbano e rural 
provocados, por exemplo, pelo lixo jogado nos 
rios e córregos (GRIMBERG, 2004). O lixo ao 
ser jogado fora, sem os devidos cuidados, con-
tamina pessoas e o ambiente, dificultando o 
manuseio e o seu aproveitamento. 

De acordo com Ferreira (1986, p. 1838), o lixo 
“é aquilo que se varre de casa, do jardim, da rua 
e se joga fora; entulho é tudo o que não presta 
e se joga fora; sujidade, sujeira, imundície são 
coisas inúteis, sem valor”. Os restos alimentar-
es, embalagens descartadas e objetos inservíveis 
quando misturados são considerados lixos e seu 
destino será o aterro sanitário. Contudo, quando 
o material seco do úmido é separado, passamos 
a ter resíduos recicláveis e o que não tem como 
ser reaproveitado é chamado de rejeito (GRIM-
BERG, 2004). 

De acordo com Vilhena e D’Almeida (2000), a 
separação de resíduo orgânico e inorgânico con-
tribui para a redução do volume de lixo a ser dis-
posto em aterros e o aumento de sua vida útil, a 
redução de gastos públicos com o tratamento e a 
disposição final do lixo; a redução do consumo 
de energia e de matérias-primas nos processos in-
dustriais; a redução do risco de degradação dos 
recursos naturais e a proliferação de vetores, fa-
zendo desta alternativa uma grande aliada frente 
à crescente geração de resíduos. 

Tristão (2004) diz que a educação está direta-
mente relacionada com a produção de sentidos 
e de valores. Porém, a formação de valores sus-
tentáveis não depende só da escola, mas de um 
conjunto de ações sociais, políticas, econômicas e 
ambientais em direção a uma sociedade mais jus-
ta, econômica e ecologicamente sustentável. Essa 
concepção combate as abordagens não integrado-
ras que tendem a velar as dualidades e negar o 
caos. A educação ambiental não questiona apenas 
a degradação ambiental, mas a degradação social, 
avaliando quais são suas verdadeiras causas.

A questão do impacto ambiental do consumo foi 
definida, inicialmente, nos limites da noção de 
consumo verde, concentrando-se um pouco mais 
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tarde no chamado consumo sustentável. Porti-
lho (2005) explana que o consumidor verde foi 
amplamente definido como aquele que, além da 
variável qualidade/preço, inclui em seu “poder 
de escolha” a variável ambiental, preferindo pro-
dutos que não agridam ou aqueles denominados 
como não agressivos ao meio ambiente.

Raquel Traijber (2011) retrata sobre o cuidado 
com o planeta, que passa necessariamente pelo 
cuidado de cada um consigo mesmo, com os 
outros e com o meio em que vivemos. Cada 
ação individual pode provocar sérios impactos, 
positivos ou negativos sobre o funcionamento 
dessa engrenagem socioambiental, para isso, 
precisamos despertar a consciência e um senso 
de responsabilidade coletiva. 

É importante, também, revisar nosso padrão de 
consumo com base na política dos cinco Rs: re-
fletir, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Segun-
do Borges (2011), significa questionar a lógica de 
produção e estimular ações de responsabilidades 
socioambientais empresariais e revolucionar os 
mecanismos de descarte, a fim de reduzir as mar-
cas que deixamos no planeta.

Contudo, compreendemos que a maioria dos 
problemas ambientais é causada por processos 
desordenados, que comprometem a qualidade do 
meio ambiente, como o consumo desenfreado 
de produtos. Produtos que não sabemos de onde 
vem e como foram fabricados e, quanto à forma 
como os resíduos são descartados. 

Metodologia

A natureza metodológica deste trabalho é 
qualitativa, por haver uma relação entre o 
mundo e o sujeito que não pode ser traduzida em 
números. Não necessitando de dados estatísticos 
para as análises dos resultados, por ser uma 
pesquisa exploratória e documental. Segundo 
Leite (2008) uma pesquisa descritiva relaciona-
se com o processo de descrever fatos, fenômenos 
e dinâmicas sociais. Quando estudos desse tipo 
são investigados, o pesquisador não necessitará 
utilizar a estatística descritiva, ficando esta 
configurada como uma pesquisa qualitativa. 

O presente trabalho foi realizado no Condomínio 
Recanto Verde, em Aracaju/SE, localizado no 
Bairro Farolândia. O condomínio possui 14 blo-

cos, 224 apartamentos e 9 funcionários, incluin-
do todos da limpeza, portaria e encarregados. 

Implantar coleta seletiva é uma tarefa que 
requer dedicação e empenho. Nesse sentido, 
foi elaborado um questionário direcionado aos 
condôminos e funcionários, o qual foi baseado no 
artigo de Gumiel e Neto (2009). Foram aplicados 
19 questionários, cujas perguntas formadas 
foram adaptadas à linha de pesquisa apresentada 
nesse trabalho. Em seguida, analisa-se o local a 
ser depositado o lixo reciclado e debatido com 
o sindico a verba disponível para a compra dos 
materiais necessários.

Segundo Leite (2008), o questionário é a forma 
mais utilizada para coleta de dados, uma vez que 
possibilita analisar com melhor exatidão aqui-
lo que se deseja. Assim, a abordagem no ques-
tionário em anexo direciona os respondentes para 
seu entendimento prévio de coleta seletiva, con-
siderando os pontos: implantação da coleta sele-
tiva, a quantidade de lixo gerado na residência 
e se o tipo de consumo influencia na quantidade 
elevada de lixo. 

Outra ação de sensibilização foi a instalação no 
condomínio de plaquinhas orientando as pessoas 
quanto a essa problemática. Como por exemplo, 
“este ambiente é nosso, preserve-se que, lugar 
de lixo é no lixo”. Essa estratégia também deve 
ser utilizada para a sensibilização do consumo e 
descarte dos resíduos como uma proposta ativa e 
constante. As frases de sensibilização ambiental 
devem ter a atuação ativa dos moradores do con-
domínio para uma ação que parte do individual 
para o coletivo.     

Resultados e Discussão

O questionário foi aplicado com moradores e 
funcionários, no sentido de avaliar o entendimen-
to prévio sobre coleta seletiva, sugestões de onde 
pode ser armazenado o resíduo reciclado, o que 
acham da inclusão obrigatória de coleta seletiva 
em condomínios, a quantidade de lixo produzido 
em suas residências e se o consumo desenfreado 
tem a ver com o aumento de lixo jogado fora.

Na primeira pergunta questionamos o que é coleta 
seletiva. Com base nessa colocação, foi analisado 
que todos têm conhecimento sobre coleta seletiva. 
Para os respondentes, coleta seletiva significa a 
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separação dos resíduos que são aproveitados e os 
que não são, pois cada resíduo tem um tratamento 
próprio de reciclagem, caso o material orgânico 
venha a ser misturada com o inorgânico, a 
reciclagem do resíduo passa a ser inviável. 

Na segunda pergunta foi questionado o que acha-
vam da proposta de implantação da coleta se-
letiva no condomínio. Com base nos dezenove 
entrevistados, cinco disseram ser uma boa ideia; 
e quatorze responderam ser uma ideia excelente, 
com base na justificativa de que: “Seria muito 
bom para comunidade e para o meio ambiente. 
Vai da consciência de cada um”.“Pode ter um 
maior cuidado com o destino dos resíduos, inclu-
sive se tendo ganhos econômicos”.

É importante ter um manuseio adequado em 
relação ao destino dos resíduos sólidos. De acordo 
com Oliveira (2009), quando coletados e tratados, 
inadequadamente, provocam efeitos diretos e 
indiretos na saúde da população e contribuem 
para degradação do ambiente. Atualmente, o 
processo de destinação dos resíduos sólidos 
domésticos é um problema de responsabilidade 
de âmbito individual, da comunidade e dos 
poderes públicos. 

Na terceira pergunta analisamos as opiniões de 
cada um sobre onde poderíamos armazenar o 
resíduo reciclado no condomínio. Dos respon-
dentes, cinco responderam não saber um local 
ideal para o armazenamento dos resíduos recicla-
dos, pois não tem local para a devida separação e 
armazenamento no condomínio. 

Os outros quatorzes respondentes pensaram haver 
um local para implantação de túneis apropriados, 
cada um com sua devida especificação (vidro, 
metal, papel, plástico) e separados dos resíduos 
orgânicos. Levando em consideração que esta 
separação teria que partir, primeiramente, das 
residências. Em seguida, depositados nos túneis 
do condomínio para o seu devido recolhimento e 
reciclagem.

A quarta pergunta refere-se à criação de uma Lei 
para implantação de coleta seletiva obrigatória em 
condomínios. Todos os dezenove respondentes 
acham uma excelente ideia a criação dessa lei, os 
quais levantaram alguns pontos como:realização 
de um estudo ambiental no local que serão 
armazenados os resíduos reciclados e a devida 

conscientização da comunidade local, gerando 
assim, melhorias para os moradores e percebendo 
que muitos resíduos jogados fora podem ser 
reaproveitados. “Além de que, estaríamos 
trabalhando para a renovação do meio ambiente”. 
Explanaram também, a importância dessa lei 
não só em condomínios, mas em outros órgãos 
públicos ou privados de um modo geral.  

Na quinta pergunta foi questionado se sabiam 
qual o destino do lixo em Aracaju/SE. Onze 
dos respondentes responderam que sim e, oito 
responderam que não. A responsabilidade de 
recolhimento do lixo é do município, em Aracaju/
SE a fiscalização é da Administração Estadual do 
Meio Ambiente - ADEMA. 

Conforme informações do jornal O Globo, em 
Sergipe, desde o dia 16 de abril de 2013, o lixo 
recolhido na capital foi transferido do lixão 
do Bairro Santa Maria para o aterro sanitário 
particular em Rosário do Catete, pois causava 
muito acidente de aeronaves com as aves que 
sobrevoavam o lixão, além de haver trabalho 
infantil e moradia de famílias dentro do lixão. 

Contudo, discutiram medidas mitigadoras para 
recuperar os danos causados pelo lixão, o plano 
de recuperação da área degradada e a inserção 
socioeconômica dos catadores de lixo. Portanto, 
percebe-se que apenas uma parte do processo foi 
solucionada e que ainda tem muito trabalho pela 
frente. 

Na sexta pergunta indagamos se há o 
conhecimento de alguém ou algum condomínio 
que separa o lixo para coleta seletiva. Dez dos 
entrevistados informaram ter conhecimento 
e nove, não. Podemos ver essa questão como 
um complemento para futura implantação de 
coleta seletiva neste condomínio, em outros ou 
em moradias individuais, considerando que a 
maioria já havia visto a reciclagem em outros 
condomínios mesmo sendo individual ou mútua.   

Na sétima pergunta, sobre o interesse em par-
ticipar da implantação de uma coleta seletiva no 
condomínio, dezessete dos entrevistados infor-
maram ter interesse para criar uma ambiente mais 
saudável, apenas dois responderam não haver in-
teresse algum. 

Na oitava pergunta, solicitamos respostas 



70

sobre a média da quantidade de lixo gerado 
semanalmente, medidos em sacos de lixo grandes. 
Dos entrevistados, oito responderam produzir um 
saco grande de lixo por semana, seis disseram 
gerar pouco menos de um saco e cinco mais de 
um saco grande. A quantidade de lixo gerado por 
dia pode-se perceber que é muito alta e, para que 
haja uma diminuição, é preciso impor limites 
em uma simples compra no supermercado, por 
exemplo. 

A nona e última questão teve como base o ex-
cesso de lixo é causado pelas escolhas feitas 
na forma de consumo das pessoas. Quinze dos 
moradores pesquisados responderam sim e le-
vantaram pontos interessantes como: consumir 
muitos produtos industrializados, gerando uma 
maior quantidade de embalagens ou materiais a 
serem descartados.

Outro destaque, foi se cada morador se 
responsabilizasse em fazer a separação do seu 
lixo, resolveria grande parte da situação, evitando 
o desperdício e obtendo uma maior consciência 
sobre o cuidado com o meio em que vivemos. 
Foi citada também pelos entrevistados, a falta 
de compromisso para uma melhor escolha dos 
produtos, os quais boa parte deles é de difícil 
decomposição, o que ocorre por uma falta de 
Educação Ambiental da comunidade. 

Dos respondentes, apenas uma pessoa disse que 
o consumo não é um problema para o excesso 
de lixo, justificando que a quantidade de materi-
al consumido depende muito da necessidade de 
cada residência. Com base nesta resposta, perce-
be-se que o mesmo não entende ser a nossa forma 
de consumo um problema a mais para o excesso 
de resíduos que geramos no nosso dia a dia.

“Contudo, o consumo é um mal necessário para 
nossa sobrevivência, à possibilidade de uma mu-
dança neste sentido, é um tanto quanto compli-
cada, mas não impossível de resolver. Para isso, 
precisaríamos enfrentar o grande desafio de in-
fluenciar e modificar o pensamento das pessoas, 
pois com base nas respostas dos condôminos e 
funcionários, percebe-se que os mesmos enten-
dem o que está errado e algumas formas de solu-
cionar ou melhorar este problema”.

Um dos pontos desfavoráveis identificados foi 
a falta momentânea de recursos financeiros do 

condomínio para a construção de um espaço 
de deposito do lixo reciclado até a cooperativa 
recolher, inviabilizando a implantação da coleta 
seletiva após a realização da pesquisa, apesar do 
interesse dos moradores pesquisados.

 Considerações Finais

Essa proposta de implantação da coleta seletiva 
em um condomínio de Aracaju/SE, localizado 
em área urbanizada, é, antes de qualquer 
coisa, uma das maneiras de refletir sobre uma 
conscientização ambiental, a qual somente 
será amenizada através da educação ambiental. 
Estes procedimentos iniciais e a realização da 
coleta seletiva de maneira periódica e contínua, 
torna os participantes ativos e responsáveis pela 
motivação da comunidade na continuidade das 
ações.

Contudo, observamos que o lixo domiciliar é um 
dos problemas causados pelo próprio individuo 
impulsionado através da cultura do consumo. 
Para o enfrentamento desse problema é preciso, 
além de uma nova postura em relação ao con-
sumo, a educação ambiental para que haja uma 
convivência harmoniosa entre ambiente e socie-
dade. 
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MAPEAMENTO DO CAMPO SOCIO-
AMBIENTAL A PARTIR DOS PERIÓDI-
COS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

PERÍODO DE 2010 A 2014

Victor Hugo de Oliveira Henrique 

Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo fazer um ma-
peamento das pesquisas na área socioambiental 
a partir das revistas científicas de Educação Am-
biental no Brasil. O trabalho consiste em uma 
pesquisa qualitativa, pesquisa que recobre um 
campo transdisciplinar que envolve as ciências 
humanas e sociais, assumindo diversas formas 
de análise, e busca encontrar os sentidos dos 
fenômenos humanos e entender seus significa-
dos. O método para a coleta de dados foi realiza-
do por meio de análise documental dos resumos 
dos artigos dos 4 principais periódicos da Edu-
cação Ambiental: Revista Eletrônica do Mestra-
do em Educação Ambiental da Universidade do 
Rio Grande do Sul, Revista Ambiente & Socie-
dade, Revista Brasileira de Educação Ambiental, 
Revista Pesquisa em Educação Ambiental e tam-
bém a partir da análise dos currículos – obtidos 
na plataforma Lattes do CNPq – dos autores de 
trabalhos. Os dados nos permitiram perceber que 
existe uma produção pequena ainda na área so-
cioambiental, com pesquisas centradas mais nas 
regiões sul e sudeste e uma quantidade maior de 
pesquisadores oriundos das ciências da natureza.

Palavras-chave: Sociologia Ambiental.  Revis-
tas Científicas. Educação Ambiental

MAPPING OF THE SOCIO-
ENVIRONMENTAL FIELD FROM 

THE ENVIRONMENTAL EDUCATION 
PERIODICS FROM 2010 TO 2014

Resumen: 

Este trabajo tiene como objetivo hacer un mapeo 
de las investigaciones en el ámbito socio ambien-
tal a partir de las revistas científicas de Educación 
Ambiental en Brasil. Es una investigación cuali-
tativa, cubriendo un campo transdisciplinar que 
abriga las ciencias humanas y sociales, asumien-
do diversas formas de análisis y intentando en-
contrar los sentidos de los fenómenos humanos 
y comprender sus significados. El método para la 
recopilación de datos fue realizado mediante la 
análisis documental de los resúmenes de artículos 
de los cuatro principales periódicos de Educación 
Ambiental: Revista Eletrônica do Mestrado em 
Educação Ambiental da Universidade do Rio 
Grande do Sul, Revista Ambiente & Sociedade, 
Revista Brasileira de Educação Ambiental, Re-
vista Pesquisa em Educação Ambiental y también 
a partir de la análisis de los currículos – obtenidos 
en la plataforma Lattes del CNPq – de los autores 
de los trabajos. Los datos han permitido percibir 
que aún hay una producción pequeña en el área 
socioambiental, con investigaciones mas centra-
das en las regiones sur y sudeste y una cuantidad 
mayor de investigadores de las ciencias de la na-
turaleza.

Palabras-clave: Sociología Ambiental. Revista 
Científicas. Educación Ambiental. 
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MAPEAMIENTO DEL CAMPO SOCIOAM-
BIENTAL A PARTIR DE LOS PERIÓDI-

COS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
PERÍODO DE 2010 A 2014

Abstract:

This research aims to map the research in the envi-
ronmental area from the journals Environmental 
Education in Brazil. The work consists of a quali-
tative research, research that covers a multi-disci-
plinary field involving the humanities and social 
sciences, assuming various forms of analysis, and 
seeks to find the senses of human phenomena and 
understand their meanings. The method for data 
collection was conducted through desk review of 
summaries of articles from four leading journals 
Environmental Education: Electronic Journal of 
Master in Environmental Education at the Uni-
versity of Rio Grande, Journal Environment and 
Society, Brazilian Journal of Environmental Edu-
cation, Journal research in Environmental Educa-
tion and also from the analysis of the curricula of 
the authors' works. The data allowed us to realize 
that there is a small production in the socio-envi-
ronmental area, with researches more centered in 
the south and southeast areas and a bigger num-
ber of researchers originating from the natural 
sciences.  

Keywords: Environmental Sociology.  Scientific 
Journals.  Environmental Education

Introdução

A crise ambiental tornou-se motivo de uma 
preocupação significativa para as sociedades con-
temporâneas devido a uma série de acontecimen-
tos referente a degradação ambiental, sobretudo 
a partir da metade do século XX. Nesse período 
aconteceram grandes mudanças na tecnologia 
mundial e, ao mesmo tempo, houve o aumento 
das fontes de emissão de poluição atmosférica 
ocasionada, dentre outros fatores, pelo aumen-
to do número de fábricas nos centros urbanos 
(BARBA, 2011).

Os distúrbios ambientais tomaram proporções 
globais, fazendo com que surgissem medidas 
governamentais e não governamentais, além de 
se constituírem como objeto de pesquisa em di-
versas áreas do conhecimento, como por exem-
plo, Hogan (2007), que investigou os diversos 
acidentes ambientais. Esse mesmo autor trata a 
análise dos problemas ambientais como uma fer-
ramenta para a contribuição da interpretação de 
outros problemas, como econômicos e sociais.

De acordo com Carvalho (1989) e Lima (2005), 
é extensa a lista de desastres ambientais que 
causaram a perda de vidas humanas e a grande 
degradação de diversos ecossistemas durante o 
século passado. Podemos destacar alguns desses 
desastres que causaram grande repercussão social 
e ambiental, como a poluição do ar da cidade 
de Londres em 1952, levando 1600 pessoas a 
óbito; a contaminação por mercúrio da Baía 
de Minamata no Japão em 1954, que adoeceu 
gravemente milhares de pessoas; o acidente em 
Tchernobyl na usina nuclear, na Ucrânia em 1986 
e um dos mais recentes, que foi o vazamento 
radioativo na usina nuclear de Fukishima em 
2011, no Japão. No Brasil podemos destacar em 
1984 o rompimento de um duto de gasolina, que 
gerou um grande incêndio em Cubatão, causando 
93 mortes; em Goiânia, o vazamento radioativo 
de uma cápsula de césio-137, no ano de 1987, 
matando 7 pessoas contaminando 249; em 2000, 
no Rio de Janeiro um acidente com o navio da 
Petrobras derramou mais de 1 milhão de litros 
de óleo na Baía de Guanabara, no mesmo ano, 
na refinaria de Araucária, aproximadamente 4 
milhões litros de óleo vazaram (CETESB, 2010). 

Além destes, podemos citar ainda, no Brasil, 
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os problemas derivados do desmatamento na 
Amazônia, a seca no Nordeste, a utilização de 
agrotóxicos em grandes plantações e recente-
mente a construção das usinas hidrelétricas de 
Santo Antônio em 2011 e de Jirau em 2012, no 
rio Madeira, que veem causando problemas soci-
ais, econômicos e ambientais.

Em seu livro, a Primavera Silenciosa (1962), a 
bióloga Rachel Carson, divulga os resultados de 
sua pesquisa sobre a consequência da contami-
nação química dos agrotóxicos nos ambientes 
naturais, alertando também os leitores, para os 
riscos do uso de tais substâncias, considerando 
suas implicações para todas as formas de vida, 
isso foi outro fato que evidenciou a preocupação 
com a problemática ambiental (TOZONI-REIS, 
2004). 

Na mesma década é lançado o relatório do Clube 
de Roma, encomendando pela ONU. Neste 
documento são apresentados vários problemas 
ambientais de escala global e como solução para 
a problemática, foi apresentada uma proposta 
de ritmo zero de crescimento (COMISSÃO 
MUNDIAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
E MEIO AMBIENTE, RELATÓRIO 
BRUNDTLAND, 1991).

A crise ambiental está na “sociedade de risco”, 
conceito utilizado por Beck (1997) para descrever 
a sociedade globalizada, da individualização 
e do subemprego, cujos riscos são de alta 
periculosidade, como é o caso dos acidentes 
ecológicos, causados por fatores  químicos, 
nucleares e genéticos.

Levando em consideração os riscos e problemas 
ambientais que a sociedade contemporânea pro-
duziu, Leff (2002, p.191) ressalta a função do 
conhecimento produzido pela ciência: 

A crise ambiental é a crise de nosso 
tempo. O risco ecológico questiona o 
conhecimento do mundo. Esta crise 
apresenta-se a nós como um limite do 
crescimento econômico e populacional; 
limite dos desequilíbrios ecológicos e 
das capacidades de sustentação da vida; 
limite da pobreza e da desigualdade 
social. Mas também crise do pensamento 
ocidental: da “determinação metafísica” 
que, ao pensar o ser como ente, 
abriu o caminho para a racionalidade 
científica e instrumental que produziu 
a modernidade como uma ordem 
coisificada e fragmentada como formas 

de domínio e controle sobre o mundo. 
Por isso, a crise ambiental é acima de 
tudo um problema de conhecimento [...].

Leff (2003) ainda orienta um caminho para a 
superação dessa crise, que seria a construção 
de uma racionalidade ambiental com base em 
uma epistemologia ambiental. De acordo com 
ele, a epistemologia ambiental é uma política do 
saber que se compromete a dar sustentabilidade 
à vida, apresentando uma gestão ambiental que 
não se limite apenas a regulação do processo 
econômico e à valoração e mercantilização dos 
recursos naturais, mas que envolva a construção 
de um novo saber, de um novo conceito de 
meio ambiente que possa ser elaborado a partir 
de uma trama complexa de conhecimentos, 
pensamentos e formações discursivas. O diálogo 
entre os saberes tradicionais e científicos devem 
subsidiar esse novo entendimento, podendo, 
assim, aproximar as dimensões cultural, social, 
econômica e politica. 

Nesse sentido, o trabalho objetivou fazer um ma-
peamento das pesquisas na área socioambiental a 
partir das revistas científicas de Educação Ambi-
ental no Brasil. 

Sociologia e Educação Ambiental

De acordo com Layrargues (2013), a partir de 
1970, temos o período de constituição da Socio-
logia Ambiental como uma nova ramificação da 
sociologia que trata especificamente das mútuas 
relações estabelecidas entre as sociedades hu-
manas e seu ambiente natural, frente à eclosão da 
crise ambiental. 

Dunlap & Catton (1979) registram a formação 
de um comitê para desenvolver pesquisas para a 
Sociologia Ambiental, autorizado pelo Conselho 
da American Sociological Association em 1973. 
Mas somente na década de 90 que a Sociologia 
ambiental se dissemina e se institucionaliza para 
o restante do mundo (DUNLAP, 1997).

A Sociologia foi surpreendida pela situação 
crítica da crise ambiental e respondeu a ela tar-
diamente quando comparada com outras áreas, 
como as Ciências Naturais. Os referenciais da 
sociologia clássica apenas tangenciaram o tema, 
ou seja, não existe estudos diretos de Marx, We-
ber e Durkheim referente à temática ambiental. 
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Durkheim por exemplo, devido a influencia do 
positivismo, fazia uso de termos das Ciências 
Naturais em alguns trabalhos, como patologia 
e organismo social. Outro fator que aproxima-
va ele do âmbito da questão ambiental era sua 
compreensão da sociedade com otimismo, onde, 
mesmo sendo complexa e turbulenta, a raciona-
lidade conduziria o ser humano a solucionar os 
seus problemas. Marx também, era esperançoso 
em relação a revolução, acreditando que ela re-
solveria os problemas criados pela exploração 
capitalista e era um entusiasta do maquinismo 
que presenciou a criação no século  XVIII (BAC-
CHIEGGA, 2011).

Podemos destacar Foster (2005), que pesquisou 
a possibilidade de encontrar nos textos de Marx, 
se não citações diretas à questão ambiental, um 
caminho de indiretamente tecer observações 
marxistas para uma análise das questões da na-
tureza. Ele visualiza em Marx, em especial nos 
textos de juventude, uma pessoa preocupada 
com a relação entre o ser humano e a natureza, 
onde a alienação do sistema capitalista gera nos 
indivíduos uma relação de estranhamento com 
o mundo, onde se inclui o biofísico, e libertar 
o homem dessa alienação era propor também a 
criação de uma nova maneira do homem se rela-
cionar com o meio natural.

Podemos afunilar mais a discussão dentro da so-
ciologia ambiental e notarmos uma ausência da 
educação ambiental (EA) dentro dessa área. Ex-
iste uma significativa lacuna científica, de difícil 
compreensão, pois a EA já era uma prática ped-
agógica consolidada desde a década de 70, se tor-
nando um fenômeno social, que passou desperce-
bido a ponto de ser ignorado por quase 15 anos 
pela sociologia ambiental. A EA ficou ausente de 
uma reflexão sociológica, que limitou seu o seu 
refinamento conceitual, caracterizando assim, um 
triste empobrecimento teórico dessa prática edu-
cativa (LAYRARGUES, 2003).

Houve uma aproximação dos campos da edu-
cação ambiental com a sociologia no Brasil por 
volta de meados na década de 80, através dos 
trabalhos de Isabel Carvalho, Marco Sorrenti-
no, Marcos Reigota, Regina Garcia Leite, dentre 
outros, que procuraram articular a EA com con-
ceitos sociológicos. O foco era a articulação da 
EA com a cidadania, democracia, participação, 

autonomia, justiça social, que eram expressões 
pouco utilizadas na EA. Destacamos também, em 
meados dos anos 90, o sociólogo Pedro Jacobi e 
posteriormente, o sociólogo Gustavo Lima, com 
seus trabalhos sociológicos da EA (LIMA, 1999).

Procedimentos Metodológicos

O trabalho consiste em uma pesquisa qualitati-
va que , segundo Chizzotti (2003), recobre um 
campo transdisciplinar envolvendo as ciências 
humanas e sociais, assumindo diversas formas 
de análise, e busca encontrar os sentidos dos 
fenômenos humanos e entender seus significa-
dos. Chizzotti (2001, p. 79) ainda afirma que: 

O conhecimento não se reduz a um rol 
de dados isolados, conectados por uma 
teoria explicativa, o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conheci-
mento e interpreta os fenômenos atribu-
indo-lhes um significados. O objeto não 
é um dado inerte e neutro; está possuído 
de significados e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações.

Essa pesquisa, que se fundamenta em pressupos-
tos qualitativos, procura não desconsiderar as 
criticas já colocadas por autores em relação à 
falsa dicotomia quantidade/qualidade (BAUER; 
GASKELL, 2000; MINAYO, 2000). No decorrer 
da pesquisa, quando se considera importante, os 
dados quantitativos são explorados e utilizados. 

É necessário levar em consideração que os dados 
quantitativos traduzem a grandeza com que um 
fenômeno manifesta-se, consequentemente, 
sendo uma qualificação dessa grandeza, mas 
esses dados necessitam ser interpretados 
qualitativamente (GATTI, 2002). Neste trabalho 
os dados quantitativos serão considerados, mas 
em nenhum momento substituirá os qualitativos. 
Os aspectos sugeridos por estes autores foram 
considerados para a construção da coleta, análise 
dos dados e organização do trabalho.

O método utilizado para a coleta de dados foi 
uma análise documental dos resumos dos artigos 
dos 4 principais periódicos da Educação Ambien-
tal: Revista Eletrônica do Mestrado em Educação 
Ambiental da Universidade do Rio Grande – 
FURG (RS); Revista Ambiente & Sociedade, que 
é uma publicação quadrimestral da ANPPAS-As-
sociação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Ambiente e Sociedade; Revista Brasileira de 
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Educação Ambiental, fruto da organização e da 
capacidade de mobilização da Rede Brasileira de 
Educação Ambiental (REBEA); Revista Pesqui-
sa em Educação Ambiental, que envolve pesqui-
sadores de três instituições universitárias do Es-
tado de São Paulo, quais sejam: a Universidade 
Federal de São Carlos - UFSCar (Programas de 
Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais 
e Pós-Graduação em Educação), a Universidade 
Estadual Paulista – Rio Claro - UNESP (Grupo 
de Pesquisa “A temática ambiental e o proces-
so educativo” do Programa de Pós-Graduação 
em Educação do Instituto de Biociências) e a 
Universidade de São Paulo - USP (Laboratório 
Interdisciplinar de Formação do Educador-LAI-
FE da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto) e também a partir da análise 
dos currículos – obtidos na plataforma Lattes do 
CNPq  dos autores de trabalhos.

As palavras-chave utilizadas para busca dos ar-
tigos foram “conflitos socioambientais”, “socio-
ambiental”, “ambientalismo” e “sociologia ambi-
ental”. Foram selecionados resumos dos artigos 
dos anos de 2010 até 2014. 

Foram utilizados os descritores do Projeto EArte 
(www.earte.net) para classificar os trabalhos, que 
são: 1) dados institucionais; 2) contexto não es-
colar; 3) contexto escolar, que pode ser subdivido 
em regular (abrange o contexto escolar formal em 
que se inserem as crianças, jovens ou adultos em 
fase escolar com as respectivas faixas etárias). 
Compreende os seguintes níveis escolares: edu-
cação infantil, ensino fundamental, ensino mé-
dio, ensino superior e abordagem genérica dos 
níveis de ensino, Educação Especial, Educação 
Indígena, Educação de Jovens e Adultos e Edu-
cação profissional e tecnológica. 

Resultados e discussão

Foram identificados através das palavras-chaves 
e usados para análise, 31 artigos (Tabela 1). Den-
tre o total de artigos, houve predominância do 
gênero masculino (20) (Tabela 2), e um total de 
10 autores Mestrandos ou Mestres, 17 Doutoran-
dos ou Doutores e 4 com apenas graduação (Ta-
bela 3). 

Tabela 1 - Quantidade de trabalhos de cada 
periódico

Fonte: Dados coletados  pelo autor

Existe apenas um programa especializado em 
Educação Ambiental no Brasil, o Programa 
de Pós-Graduação em Educação Ambiental da 
FURG – RS, que é o programa em que a Revista 
Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 
está vinculada, por ser único, pode justificar um 
maior número de artigos publicados. Em segun-
do lugar, a Revista Ambiente e Sociedade, que 
possui a Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Ambiente e Sociedade (ANPPAS), 
como responsável pela edição. 

A ANPPAS agrupa os programas e instituições 
brasileiras que desenvolvam atividades de pesqui-
sa e/ou formação strictu sensu de pessoal espe-
cializado em nível de pós-graduação de caráter 
interdisciplinar que focalizem a interação Ambi-
ente e Sociedade em suas múltiplas dimensões.

Vale a pena ressaltar, que embora a FURG seja a 
única universidade com um programa especial-
izado em EA, é possível realizar os percursos da 
pós-graduação stricto sensu em outras universi-
dades, que ofereçam possibilidades de pesquisa 
em EA em suas áreas de concentração, linhas de 
pesquisa ou grupos de pesquisa.

Tabela 2 - Gênero dos/as autores/as

Fonte: Dados coletados  pelo autor

Nos trabalhos de mapeamento das pesquisas em 
EA em eventos , teses e dissertações, há uma 
predominância do gênero feminino (KAWASA-
KI, MATOS, MOTOKANE, 2006; LUSTOSA, 
MATOS, LOUREIRO, 2007; REIGOTA, 2007; 
CARVALHO, SCHIMIDT, 2008), indo em con-
fronto com os dados aqui apresentados. 

Talvez isso se deva ao fato de o trabalho trazer 
dados específicos de uma área da EA, o campo 
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socioambiental, sendo assim, são dados impor-
tantes para o mapeamento da área.

Os dados referentes à titulação dos autores 
corroboram com Carvalho e Shimidt (2008), 
onde encontraram nos três encontros bianuais 
da ANPPAS, a presença mais significativa é 
de doutores e doutorandos sobre mestres e 
mestrandos, o mesmo para o GT de Educação 
Ambiental da ANPED nos anos de 2003 a 2006. 

Tabela 3 - Titulação dos/as autores/as

Fonte: Dados coletados  pelo autor

As Instituições de Ensino Superior (IES) são 
maioria entre as instituições de ensino e, nesse 
universo, predominam as públicas de nível 
federal (15), nível estadual (5), sobre as privadas 
(7), como é evidenciado na tabela 4.

Tabela 4 - Dependência administrativa das IES

Fonte: Dados coletados  pelo autor

Quanto às regiões das instituições de proveniência 
dos trabalhos, há predomínio das regiões Sudeste 
(16), seguida pela região Sul (5), depois as regiões 
Centro-oeste e Norte (4 trabalhos cada) e por fim 
a região Nordeste (2 trabalhos) (Tabela 5).

Tabela 5 - Procedência dos trabalhos

Fonte: Dados coletados  pelo autor

Há uma predominância em todos os trabalhos de 
mapeamento da Educação Ambiental de universi-
dades públicas federais, seguida pelas estaduais, 
possivelmente pelos programas de pós-gradu-
ação, e predominância também da região Sudeste 
seguida pela região Norte (KAWASAKI, MA-

TOS, MOTOKANE, 2006; LUSTOSA, MATOS, 
LOUREIRO, 2007; REIGOTA, 2007; CARVAL-
HO, SCHIMIDT, 2008).

Quanto ao contexto do trabalho, 26 se caracteri-
zaram dentro do contexto não escolar e somente 
5 no contexto escolar, destes, 1 se caracterizou 
com Educação Superior (ES) e 4 com Aborda-
gem Genérica dos níveis de ensino (AG) (Tabela 
6).

Tabela 6 - Contextos dos trabalhos

Fonte: Dados coletados  pelo autor

Podemos observar um distanciamento do campo 
socioambiental com o ensino escolarizado, onde 
uma minoria dos trabalhos são realizados em in-
stituições de ensino, talvez fosse interessante a 
aproximação da área com o ensino formal. 

Tabela 7 - Formação dos autores

Fonte: Dados coletados  pelo autor

Pode ser observado na tabela 7, que a área so-
cioambiental abrange tanto as Ciências Naturais 
(CN) quanto as Ciências Humanas (CH), havendo 
uma diferença mínima nos dados referente a for-
mação dos autores entre as duas Ciências. Dados 
semelhantes são apresentados por Kawasaki et al. 
(2006), em uma análise dos trabalhos apresenta-
dos no Encontro de Pesquisa em Educação Ambi-
ental (I EPEA), onde houve uma predominância 
de autores com formação nas Ciências Naturais, 
mais especificadamente em Ciências Biológicas. 

Considerações finais

Existe uma produção ainda pequena do campo 
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socioambiental dentro da Educação Ambiental, 
quando comparado com os outros campos da 
área, como trabalhos na área de projetos educa-
cionais, currículo e políticas públicas (CARVAL-
HO et al. 2009).

Verificou-se ainda uma centralização das pesqui-
sas nas regiões Sudeste e Sul, evidenciando assim 
um campo a ser explorado para as pesquisas so-
cioambientais em regiões do Norte, Centro-Oeste 
e Nordeste. 

Foi identificado uma predominância de pesquisa-
dores oriundos das Ciências da Natureza, o que 
pode ocasionar uma perspectiva mais biologi-
zante nas pesquisas. Nesse sentido, esse trabalho 
abre oportunidades para mais pesquisas, aprofun-
dando os estudos nesses trabalhos. 
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