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RESUMO 

 
A Educação Ambiental (EA) é um processo educativo gestado nos movimentos sociais 

ambientais, que nas décadas de 80 e 90 ganhou espaço no país, em práticas 

reducionistas e acríticas. A partir de um processo de renovação e afirmação da EA como 

uma nova educação, vem à tona a proposta de uma EA na perspectiva emancipatória e 

crítica. Tendo como ideia central que as concepções e práticas dos professores que 

atuam com a Educação Ambiental (EA) revelarão diferenças significativas, a principal 

proposta desta pesquisa é investigar e compreender as concepções dos professores da 

Educação do Campo conquistense que atuam no ensino fundamental II, com relação à 

EA. A pesquisa desenvolvida neste estudo se caracteriza como qualitativa de cunho 

exploratória. Para atender ao objetivo central foram utilizados, como instrumento de 

coleta de dados, análise de documentos, tais como: o Projeto para a Educação do Campo 

em Vitória da Conquista; a resolução nº 010/2006, do Conselho Municipal de 

Educação; e a Carta resposta da Secretaria de Educação ao Poder Judiciário. Outros dois 

instrumentos de pesquisa, como o questionário para revelar, junto a um universo 

extenso de professores, os quais atuavam com a EA, e a partir daí poder se tirar uma 

amostra para aplicar as entrevistas. A entrevista com os professores se deu para 

compreensão das concepções que eles tem com relação à dimensão ambiental na escola. 

Esses instrumentos serviram para trazer à tona as concepções de Educação Ambiental e 

suas práticas, em relação à EA e EC que tinham os sujeitos da pesquisa. A Educação do 

Campo é implementada nas zonas rurais de Vitória da Conquista, por isso a necessidade 

de se conhecer essa educação, e de que forma a EA e a EC se interpenetram, se 

intercruzam e promovem uma formação crítica e emancipatória dos sujeitos do campo, 

sejam professores ou alunos. Como resultado dessa pesquisa espera-se analisar o reflexo 

da formação desses professores em suas concepções e práticas, dentro do espaço escolar 

camponês, e apresentar dados em um estudo original, pois o mesmo busca tecer 

considerações sobre a relação da EA com a EC.  

Palavras - chaves: Educação Ambiental. Educação do Campo. Concepções. Práticas. 

Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Environmental Education (EE) is an educational process conceived in social groups, 

which in the 80's and 90 gained grounds in the country, still reductionist and uncritical 

practices. From a process of renovation and affirmation of the EE such as a new 

education, comes out the proposal for an EA emancipatory and transformative, that is 

the central object of this research. Based on the hypothesis that the conceptions and 

analysis of teachers working with environmental education (EE) reveal significant 

differences and that EE has not yet permeates the school as it should, the main goal of 

this research is to investigate and understand teachers' conceptions of Education in the 

countryside of  Vitória da Conquista, who work in elementary school II, with respect to 

EE. The research developed in this study is characterized as an exploratory and 

qualitative, since the idea is to let the problem visible, to discuss it, analyze it and 

understand it, consistently and committed to scientific rigor. The main goal was in order 

to archive the main goal the collect of data and the analyses of documents was used as 

an instrument.  The Project for Education in the countryside‟s and Response letter from 

the Education‟s secretariat of the city to the Judiciary regarding the development of the 

EE was purpose of analyzing the theoretical conceptions which they bring and how EE 

is presented by those documents. The others research tools are the questionnaire that 

served as a sample of the  universe in which teachers worked with EE and from there. 

The interview with the teachers of the main study was to understand the concepts they 

have on the concern the environmental dimension in the school. These instruments were 

used to elicit the of views of Environmental Education, Environment, relationship EE 

and Education in the countryside. The Education in the countryside (EC') is 

implemented in rural areas of Vitoria da Conquista justifying the need to understand this 

education, and how EE and EC' intertwine, intersect and promote a critical and 

emancipatory education in the field of your teachers and students.It‟s expect as the 

result of this research the analysis of the reflection in the training of teachers on their 

conceptions and practices within the rural school environment and present data in a 

original study that  it seeks comment and discussing on the relationship of EA with EC. 

Key - words: Environmental Education. Education in the countryside. Conceptions. 

Teachers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

 

Educación Ambiental (EA) es un proceso educativo gestado en el medio ambiente 

movimientos sociales, que en los años 80 y 90 ganaron terreno en el país, las prácticas 

reduccionistas y acrítica. De un proceso de renovación y afirmación de la EA como una 

nueva educación, la propuesta sale de un emancipador y transformador de EA, con el 

objeto central de esta investigación. Teniendo como idea central de que las 

concepciones y análisis de los maestros que trabajan con la educación ambiental (EA) 

revelan diferencias significativas y que EA no ha permeado la escuela como debe ser. El 

objetivo principal de esta investigación es estudiar y entender concepciones de los 

profesores de Educación Rural conquistense que trabajan en la escuela primaria II, con 

respecto a la EA. La investigación desarrollada en este estudio se caracteriza como una 

naturaleza exploratoria de la investigación cualitativa, porque la idea es dejar que el 

problema visible, por supuesto, traer a la luz, para discutirlo, analizarlo y entenderlo, de 

manera coherente y comprometidos con el rigor científico. Para cumplir el objetivo 

principal fue utilizado como una herramienta para la recolección de datos, análisis de 

documentos tales como el Proyecto de Educación Rural en Vitoria da Conquista, la 

Resolución N º 010/2006 de la respuesta de la Secretaría de Educación Municipal y la 

Carta de Educación de la Ciudad de la Judicatura, con el objetivo de analizar las 

concepciones teóricas que aportan y cómo EA es una presentación de los documentos. 

Y dos herramientas de investigación, tales como un cuestionario para descubrir junto a 

un gran universo de los cuales los docentes trabajaron con EA y desde allí podrá tomar 

una muestra, para aplicar las entrevistas. La entrevista con los profesores del objeto de 

estudio, llevó a comprender los conceptos que tienen con respecto a la dimensión 

ambiental en la escuela. Estos instrumentos han servido para poner de manifiesto los 

conceptos de Educación Ambiental, Medio Ambiente, en relación con EA y EC de que 

fueron objeto. La educación rural se lleva a cabo en las zonas rurales de Vitoria da 

Conquista por lo tanto la necesidad de cumplir con esta educación, y cómo se entrelazan 

EA y EC, se cruzan y promover una educación crítica y emancipadora de aquellos en el 

campo, se profesores o estudiantes. Como resultado de esta investigación se espera para 

analizar el reflejo de la formación de estos profesores en sus concepciones y prácticas 

en el entorno de la escuela rural y los datos presentes en un estudio original, ya que 

busca comentarios sobre la relación de EA con el EC. 

 

Palabras-clave: Educación Ambiental. La educación rural. Concepciones. Maestros 
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INTRODUÇÃO 

 

 
[...] Mas sobretudo deve ser educação, no sentido amplo de processo 

de formação humana, que constrói referências culturais e políticas 

para a intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, 

visando a uma humanidade mais plena e feliz. (CALDART, 

FERNANDES, 2009, p. 23). 

 

 

Depois de quase uma hora pela estrada de terra batida cheguei à escola, situada 

na Vila de Bate Pé, zona rural de Vitória da Conquista. Tive tempo para arrumar o 

material e me apressar, indo em direção à sala de aula para iniciar mais um dia de 

jornada de trabalho. 

Com a prática de sala de aula, percebia a falta de interesse dos alunos e a falta de 

ânimo com as discussões propostas por mim, algo que incomodava o recém–graduado 

cheio de energias e anseios, que sempre refletia buscando um porquê para entender a 

apatia dos alunos. 

Como professor de Geografia busquei discutir com o aluno seu papel na 

sociedade, de forma que ele compreendesse a necessidade de uma postura política, 

cidadã
1
 e transformadora do seu espaço. Assim, em algumas aulas pedia para eles 

levarem relatos de suas vidas, de seu cotidiano. Era uma forma de unir os 

conhecimentos do cotidiano do aluno com os conhecimentos científicos e promover 

uma educação mais significativa. 

Foi em um desses momentos que vieram à tona algumas concepções 

preocupantes. Os depoimentos dos discentes mostravam um aluno do campo sem 

perspectiva de futuro, desestimulado, desejoso de uma vida urbana nas grandes cidades, 

repetindo o processo antigo de êxodo rural e desvalorização da identidade camponesa. 

 Nos vários relatos que ouvi, presenciei a preocupação dos discentes com 

questões socioambientais, como: a pobreza na Vila em que moravam; o lixão ao fundo 

da escola; o uso de defensivos agrícolas, que muitos faziam em suas lavouras de forma 

indiscriminada e sem os cuidados necessários. Essa questão, em específico, chamou-me 

a atenção, pois em algumas falas os alunos afirmaram que, muitas vezes, esses 

                                                 
1
 A concepção de cidadão e cidadania que permeia esse trabalho esta na ideia de - SANTOS, Milton. O 

espaço do cidadão. EDUSP: São Paulo, 2008 – em que cidadania é um aprendizado social, modificado 

durante a historia. O que se tem atualmente são consumidores e não cidadãos, ou seja, a ideia de que 

quem pode consumir é cidadão, quem não consome fica à margem desse processo e não é considerado 

cidadão.Santos (2008) ainda afirma que cidadão no Brasil, somente a classe detentora do capital, a que 

não o tem só lhe resta os deveres da cidadania. 
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agrotóxicos eram utilizados em animais e seres humanos para eliminar parasitas e, 

assim, acabavam colocando em risco a saúde deles mesmos.  

Outra questão percebida, no discurso dos discentes, foi a falta de água que já era 

rotina em suas histórias, afetando-os no dia a dia. Assim, cada vez mais os relatos 

descreviam o espaço rural em que eles viviam com grandes desafios e problemas, e 

ficava clara a influência que a mídia exercia nos alunos, pois ela apresentava o mundo 

urbano com possibilidades de consumo exacerbado. 

O que observei em meus alunos foi um discurso de descaracterização do campo, 

herdado culturalmente e incorporado por eles através da mídia, da sociedade, o que 

tornava um grande desafio para o professor educar esse discente numa sociedade 

capitalista e globalizada com diversas demandas sociais e ambientais, ao tempo em que 

se encontravam, ambos os sujeitos, mergulhados em uma realidade com profundas 

desigualdades e que passa por uma crise estrutural.  

A partir dessa reflexão, juntamente com outros professores, promovemos um 

projeto em Educação Ambiental com as disciplinas Geografia, Educação Física, Artes e 

Ciências. Especificamente, a prática em Geografia e Ciências foi feita utilizando o 

estudo do meio como recurso didático interdisciplinar. Com isso, os alunos aprenderam 

de forma significativa, os professores se dedicaram a fazer uma ação permanente e a 

comunidade foi envolvida. Os alunos articularam e participaram de forma intensa, 

aprendendo os conteúdos, se posicionando criticamente e estabelecendo uma relação 

diferenciada com seus pares.  

Compreendendo essa realidade passei a questionar: e a educação nesse 

processo? E o papel da escola para a transformação social? Com essa vivência, como 

professor na Educação do Campo vi que uma atividade diferenciada era possível. Dessa 

forma, estive motivado a compreender melhor essa realidade que me cercava, e acabou 

por estimular em mim a busca pelo mestrado para lançar, a partir da pesquisa, um olhar 

sobre a Educação Ambiental e Educação do Campo, que durante a minha graduação 

foram temas periféricos. 

O Mestrado veio como uma possibilidade de mergulhar profundamente na teoria 

da Educação, nos pressupostos teórico-metodológicos, e na pesquisa que fosse capaz de 

desvelar essa realidade para o meio acadêmico. 

Esse momento de construção do projeto de pesquisa da dissertação trouxe vários 

questionamentos. Por que a experiência que desenvolvi não poderia ser repetida em 

outras escolas? Por que as escolas do campo são tão desprovidas de possibilidades que 
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promovam uma educação baseada na interdisciplinaridade? Por que a Educação 

Ambiental não permeava a educação do campo contribuindo para a formação do homem 

camponês? Qual o papel da Educação do Campo (EC) para aqueles alunos da zona rural 

conquistense? Assim, minha pergunta principal foi se delineando para: Quais as 

concepções e práticas dos professores em Educação Ambiental na Educação do 

Campo no ensino fundamental II da rede municipal de Vitória da Conquista-BA?  

Foram essas questões que me moveram a pesquisar a Educação Ambiental na 

Educação do Campo, buscando compreender como os professores das escolas do campo 

inserem a EA em suas práticas e se essa inserção promove, para o aluno camponês, uma 

formação condizente com sua realidade, levando em conta seus saberes e culturas com a 

valorização do lugar e possibilitando a construção do conhecimento para a 

transformação social.  

Assim, a proposta aqui é pesquisar e compreender as concepções de Educação 

Ambiental dos professores das escolas do campo de Vitória da Conquista. Com isso 

estarei indiretamente pesquisando a formação e a prática desses professores, pois as 

suas concepções refletem a formação que tiveram e a prática que constroem em sala de 

aula. Sendo meus objetivos: 

- Compreender os conceitos de Educação Ambiental e da relação homem e 

natureza que os professores tem; 

- Analisar o que entendem, os profissionais da educação, por Educação do 

Campo; 

- Entender como se dá a prática da EA por esses profissionais, a partir de seus 

discursos. 

Tendo essa realidade como motivação, percebi que a complexidade do problema 

analisado é mais ampla, pois passa também, e, principalmente, pela formação dos 

professores; por isso a proposta de investigar as concepções, entendendo que as mesmas 

revelam valores, teorias e ideologias, pois refletem muito mais do que os docentes 

pensam sobre a EA, sobre a EC, sobre as práticas que eles desenvolvem. Elas revelam 

nuances que necessitam ser investigadas e compreendidas. 

Compreender os conceitos de EA e EC do profissional da educação possibilita-

nos analisar reflexos de sua formação, que ele traz para a escola do campo, investigando 

até que ponto essas concepções fazem emergir práticas que possibilitem uma 

compreensão das questões socioambientais por seus discentes.  
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A compreensão do conceito de Educação do campo se faz necessária, tendo em 

vista que esses profissionais professam uma educação específica, diferenciada, sendo 

importante entender o que eles compreendem por Educação do campo e de que forma 

percebem essa realidade. 

Ao mesmo tempo, é importante que o professor fale como ele desenvolve sua 

prática em sala de aula, de que forma desenvolve seu trabalho e como faz para que a 

Educação Ambiental seja vivenciada pelos alunos do campo. 

Além desses objetivos é imprescindível analisar de que forma os docentes 

estabelecem o diálogo entre a EA e a EC nas escolas em que atuam, tendo em vista que 

os processos de ensino são construções sociais gestadas em seus movimentos, que 

pensam a realidade e questionam como ela está posta, e também são processos que 

buscam promover uma formação integral do aluno, especificamente o aluno camponês, 

preparando-o para o mundo do trabalho, para a valorização e para afirmação de sua 

cultura e compreensão das questões socioambientais em âmbitos global e local. 

A dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

“Educação Ambiental e Educação do campo”, traço uma trajetória de ambas as 

educações.  

Inicio o capítulo discutindo a relação homem e natureza e os pressupostos 

teóricos desse tema. Posteriormente, analiso as educações propostas nessa dissertação 

numa perspectiva crítica de análise, compreendendo as concepções da Educação 

Ambiental Crítica e as reflexões sobre a Educação do Campo.  A EA  

 

[...] torna-se crítica ao perceber, problematizando e complexificando, 

os antagonismos e complementaridades da realidade em suas 

múltiplas determinações materiais, epistemológicas, culturais, entre 

outras, instrumentalizando para uma prática de transformação desta 

realidade, a partir da construção de uma nova percepção que se reflete 

em um prática diferenciada [...] (GUIMARÃES, 2006, p. 26). 

 

Desta forma, a ideia principal foi discutir a EA e a EC, como uma pode 

contribuir para a outra, e, de que forma elas se intercruzam e se encontram, contribuindo 

para a formação do aluno. Neste capítulo, a categoria Educação Ambiental Crítica foi 

discutida com Loureiro (2007), Tozoni–Reis (2007) e Guimarães (2005); quanto à 

categoria Educação do Campo os autores que contribuíram para a construção dessa 

análise foram: Arroyo (2007), Rocha e Martins (2009) e Jesus (2005).  



21 

 

 

 

O segundo capítulo é intitulado “A formação de professores e os desafios atuais” 

e discute sobre os desafios que perpassam a formação do docente, no contexto da 

sociedade globalizada, que passa por uma crise socioambiental que é estrutural e vive 

no paradigma da racionalidade que está em crise. Sendo assim, faz-se importante 

compreender os professores como importantes sujeitos da educação, e de que forma eles 

se apropriam dessas categorias (EA e EC) para compreenderem a sociedade atual em 

interação com a educação. Assim, compreendendo como acontece a formação desses 

professores, pode-se discutir as perspectivas de qual Educação Ambiental será 

trabalhada e discutida na sala de aula da Educação Básica do Campo. 

Ainda neste capítulo, compreendendo a totalidade desse processo, discuti os 

atuais desafios da educação e a conjuntura em que eles se inserem, e, 

consequentemente, os obstáculos que perpassam as concepções e a formação de 

professores. Compreendido o contexto em que essa pesquisa se dá, de políticas 

neoliberais e de globalização, busca-se entender o papel da escola frente a esse contexto 

repleto de desafios, e para isso a EA e a EC se apresentam como um contraponto a essa 

realidade.   

A educação da qual eu parto está na contramão da globalização perversa
2
. O 

entendimento da educação e de seu contexto deve ficar claro para que não seja ela “um 

meio de reprodução de formas excludentes, opressoras e dicotômicas de se viver” 

(LOUREIRO, 2004, p. 77). 

Em muitas pesquisas se repete a fala de que a educação “pode gerar a mudança, 

vira discurso vazio de sentido prático se for desarticulado da compreensão das 

condições que dão forma ao processo educativo nas sociedades capitalistas 

contemporâneas” (LOUREIRO, 2004, p. 77). Por isso a necessidade da 

contextualização da realidade em que a pesquisa é feita.  Sendo assim, nesse capítulo 

discuti a globalização a partir do diálogo com Santos (2008). Para analisar o paradigma 

atual usei como referência produções de Jesus (2004) e Guimarães (2004). Com relação 

à formação de professores, dialogo com Pontuschka (2007), Almeida (2006) e Araújo 

(2009).  

O capítulo três descreve a metodologia da pesquisa, trazendo, primeiramente, a 

abordagem metodológica e as relações que são estabelecidas com as questões de 

pesquisa. Assim, a proposta foi construí-lo mostrando os procedimentos metodológicos 

                                                 
2
 O conceito será trabalhado no capitulo 02. Ver Santos (2008). 
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que foram escolhidos para nortear os caminhos que seriam necessários seguir na 

pesquisa, e que definiriam os instrumentos de coleta de dados. 

 Nesse capítulo trouxe a discussão do problema de pesquisa e a descrição dos 

procedimentos utilizados para escolher os professores que fizeram parte da amostra, 

além de descrever as trilhas escolhidas para coletar os dados que fossem relevantes para 

atender aos objetivos da pesquisa. Enfim, nesse momento descrevi todo o caminho da 

pesquisa: desde os objetivos iniciais até os processos que foram utilizados para chegar 

aos resultados que foram construídos e encontrados a partir das investigações 

estabelecidas. 

E no capítulo quatro, intitulado “A Educação Ambiental nas escolas do Campo 

no sertão conquistense”, apresento os dados da pesquisa discutindo as concepções dos 

docentes e seus reflexos na construção da prática em EA, bem como as dificuldades e os 

desafios da Educação do Campo encontradas pelos professores em inserir a EA nas 

escolas do campo. 

Enfim, busquei analisar de forma comprometida o problema abordado, buscando 

os possíveis desdobramentos que o tema proporciona investigar. Pois, entender como a 

EA e a EC se interpenetram é interesse acadêmico e social, visto que a EA tem um 

contributo de suma importância para a sociedade. Sendo assim, investigar como isso se 

dá, em especial na Educação do Campo, é relevante de ser estudado e explorado. 

Nas considerações finais apresento um olhar do pesquisador, que lanço sob 

minha pesquisa, em que apresento minhas reflexões sobre as concepções investigadas, 

discutindo a dissertação como um processo de pesquisa e amadurecimento intelectual. 

Pretendo com essa pesquisa revelar uma realidade específica, no caso a 

Educação do Campo em Vitória da Conquista, e como a dimensão socioambiental é 

pensada, sendo relevante para a academia conhecer esse espaço e essas verdades, pois 

ao discutir este tema trago à tona possibilidades de repensar as políticas públicas da 

educação para a EA na EC. 
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CAPÍTULO 01 - DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

Mesmo toda uma sociedade, uma nação, todas as sociedades de 

uma época somadas, não são proprietárias da terra. Elas são 

somente posseiras da terra, as que a utilizam e como bons pais 

de família devem repassá-la às gerações seguintes em melhores 

condições.(MARX, 1983, p.784 apud. ANDRIOLLI, 2009, p. 04). 
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1.1 A relação sociedade e natureza 

 

 

Discutir a relação homem e natureza se faz necessária nessa pesquisa, por dois 

motivos: primeiro, a necessidade de compreender essa relação dialética, e assim, 

compreender os pressupostos da Educação Ambiental. E em seguida, como a proposta é 

discutir também a Educação do Campo, parte-se do pressuposto de que o agronegócio – 

modelo de agricultura capitalista – irrompe com essa relação ontológica, ao se 

concretizar no campo, fazendo-se imprescindível uma reflexão sobre este tema.  

Segundo Pedrosa (2007), o conceito de natureza é paradoxal, pois apesar de ser 

extremamente importante foi esquecido, mal compreendido e renegado. A ciência teve 

dificuldade em compreendê-lo profundamente, e disciplinarmente ele não acontece. 

Essa situação existe porque homem e natureza não são objetos propriamente, e, as 

ciências, a partir do momento em que separaram esses objetos para estudá-los, 

separaram um objeto uníssono. E o resultado dessa objetualização é a simplificação para 

dominação. 

O paradigma cartesiano rompe com a práxis e essa ruptura dicotomiza elementos 

uníssonos, assim, homem e natureza são elementos indissociáveis, que ao serem 

separados geram bases para a dominação e a alienação de que o capitalismo necessita 

para se estabelecer. 

Essa discussão deve ser ponto principal ao compreender a EA, visto que a 

natureza e o ser humano se relacionam historicamente, e por não ser uma relação a-

histórica, esse ponto deve ser pauta principal ao se pensar a dimensão socioambiental. 

 

A produção real da vida aparece na origem da história, ao passo 

que aquilo que é propriamente histórico aparece como separado 

da vida comum, como extra e supraterrestre, As relações entre os 

homens e a natureza são, por isso, excluídas da história, o que 

engendra a oposição entre a natureza e a história. (MARX e 

ENGELS, 2002, p. 35-37 apud. LOUREIRO, 2006, p. 37). 

 

 Essa relação tem sua gênese quando o homem começa a transformar o espaço; 

ao se fixar em um território e começar a produzir alimentos para seu sustento vivendo 

em sociedade, o homem pré-histórico inicia as primeiras relações propriamente ditas 

com a natureza. Assim, ele transforma o espaço natural, mediado pelo trabalho, 

procurando entender seus limites ao tempo em que avança na compreensão de seu papel 

social. Santos (2008b) descreve, essa relação contando que,  
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Quando tudo era meio natural, o homem escolhia da natureza 

aquelas suas partes ou aspectos considerados fundamentais ao 

exercício da vida, valorizando, diferentemente, segundo os 

lugares e as culturas, essas condições naturais que constituíam a 

base material da existência do grupo. [...] Esse meio natural 

generalizado era utilizado pelo homem sem grandes 

transformações. As técnicas e o trabalho se casavam com as 

dádivas da natureza, com a qual se relacionavam sem outra 

mediação. (p. 235). 

 

Quando o homem inicia o processo de acumulação e dominação da natureza, a 

relação passa a ser outra. É o momento do homo faber, como define Santos (2008b); o 

momento histórico em que o ser humano domina as ferramentas e começa a 

transformação do espaço, adotando práticas que facilitem suas relações sociais e 

construam um novo modelo social. 

 

A produção do novo é uma das características mais marcantes do 

trabalho realizado pelo Homo sapiens, pois sempre que este se 

realiza estabelecemos o movimento (dialético) permanência-

superação. Ao transformar na natureza, o indivíduo transforma a 

si mesmo e à sociedade. (LOUREIRO, 2009, p. 05). 

 

Nesse tempo histórico a dicotomia natureza e sociedade já está instaurada; inicia a 

separação de ambas para o rompimento da práxis e facilitação da exploração do homem 

pelo próprio homem, e da natureza pelo homem; essa ruptura se revela como 

justificativa para a expropriação da natureza. A partir do momento em que o ser humano 

não se vê como natureza ele passa a ser um elemento externo à mesma, e pode 

expropriá-la, mercadologizando-a; dessa forma, rompe-se o que antes era inseparável e 

inalienável.  

Marx trará contribuições essenciais para que se possa compreender essa ruptura. 

Em seus livros ele demonstrava os efeitos da dicotomia homem e natureza, e como a 

sociedade atual estava baseada na manutenção dessa divisão, Loureiro (2007) afirma 

que, “[...] nos Manuscritos de 1844 e mais claramente a partir das Teses sobre Feuerbach 

e A ideologia alemã, para Marx, não existem essências: a humana e a natural, mas sim a 

dialética natureza histórica – história natural.” (p. 36).  

Não existem essências separadas, existe a unidade da natureza, que é uma relação 

profunda e complexa e, por isso, necessita ser entendida e estudada de tal forma. É 

necessário repensar a relação homem natureza na sociedade atual, visto que ela hoje se 

dá apenas no âmbito da dominação da natureza. 
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Dominar para controlar, explorar, mantendo uma sociedade consumista e, 

consequentemente, manter a mola propulsora do sistema capitalista. O que há 

atualmente é uma artificialização da natureza: tudo se transforma para depois ser 

consumido; a natureza perde a essência definida por Marx. Segundo ele, a 

mercadologização da natureza não deixa espaço para se pensar o real, vive-se apenas a 

necessidade da compra, do consumo exacerbado e constante; dominar é produzir para, 

posteriormente, consumir. 

A idéia de dominação da natureza persiste na atual sociedade, em que a base é o 

consumismo para a manutenção do status quo capitalista. 

 
Confunde-se intervir para dominar a natureza e/ou atuar para 

subjugar a natureza com interagir para transformar o mundo e ser 

transformado por este.  Além disso, coloca-se com freqüência no 

cerne da Educação Ambiental a contemplação do natural e não a 

interação na natureza [...]. (LOUREIRO, 2009, p. 09). 

 

Dominar a natureza é a transformação para apropriação. Quando o discurso se 

baseia em dominar para transformar o mundo, ele se torna acrítico, pois não revela o 

real, e, por vezes, descaracteriza a própria EA, tornando-a bucólica, contemplativa. 

 Loureiro (2006) deixa claro de qual categoria de dominação ele parte para 

defender a ideia de que essa dominação é um relacionamento inadequado com a 

natureza, “[...] dialeticamente, não significa que tenhamos o controle total da natureza, 

uma vez que, se somos parte dela, jamais teremos condições de dominá-la em sentido 

pleno de subjugação”. (p. 22-21). 

Justamente por se apresentar como uma implicação da ideia de que transformar a 

natureza ou interagir acaba sendo dominar, e por não compreender como se relacionar 

com a natureza de forma equilibrada é que o ser humano a expropria. As relações são 

baseadas na expropriação pela apropriação privada. 

Sobre a dominação da natureza, 

 

Contudo não nos deixemos dominar pelo entusiasmo em face de 

nossas vitórias sobre a natureza. [...] Assim, a cada passo, os 

fatos recordam que nosso domínio sobre a natureza não se parece 

em nada com o domínio de um conquistador sobre o povo 

conquistado, que não é o domínio de alguém situado fora da 

natureza, que nós, por nossa carne, nosso sangue e nosso cérebro, 

pertencemos à natureza, encontramo-nos em seu seio... [...] E 

quanto mais isso seja uma realidade, mais os homens sentirão e 

compreenderão sua unidade com a natureza, e mais inconcebível 

será essa idéia absurda e antinatural de antítese entre espírito e 
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matéria, o homem e a natureza, a alma e o corpo. (ENGELS, 

2004, p. 30. apud. LOUREIRO, 2007, p. 55). 

 

A relação de dominação do homem para com a natureza, segundo Pedrosa (2007), 

é uma relação de dominação do homem pelo próprio homem, quando o ser humano 

supera o nomadismo e se fixa no território. A partir do uso das ferramentas ele inicia 

uma nova organização societária em que a propriedade privada será marcante no início 

dessa dominação; o trabalho de outrora que o ser humano utilizava para apropriação da 

natureza, agora passa a ser forma de dominação. 

 A natureza se tornou, nesse contexto, bem de consumo: o espaço, a vegetação, a 

fauna, tudo se vende, tudo vira mercadoria; as reservas, e até o próprio homem, tudo é 

vendido, tudo se torna mercadológico. 

 

Isso significa dizer claramente que em uma sociedade em que a 

expropriação pela apropriação privada do trabalho e da natureza é 

sua identidade constitutiva, as demais dimensões da vida social 

são por estas relações produtivas perpassadas. Um não se esgota 

na outra, uma não nasce com a outra, mas uma se define pela 

outra e ambas não podem ser entendidas e modificadas apenas 

idealmente. Logo, a superação do atual estado de degradação da 

vida não se resolverá apenas com mudanças comportamentais ou 

fatoriais, [...] mas com mudanças subjetivas atreladas ás 

mudanças objetivas das relações de classe. (LOUREIRO; 

VIÉGAS, 2007, pp. 23-24). 

 

A relação atual do homem com a natureza está baseada na expropriação desta 

última, por isso tornam-se necessárias ações assertivas capazes de superar esse modelo 

que é proposto no capitalismo; uma ação de ordem estrutural é importante para a 

superação dessa crise. 

Loureiro (2006) afirma que a ideia de crise e de ameaça à sobrevivência, 

juntamente com a dicotomia do social com o ambiental consolidam um ambientalismo 

pragmático
3
, baseado na busca da gestão ideal dos recursos, na procura desenfreada 

pela resolução das questões mais urgentes e na ideologia de solidariedade como 

panacéia.  Esse ambientalismo não promove um viés crítico na análise das questões 

socioambientais, não traz à tona a teoria social crítica para analisar e discutir a crise 

estrutural na relação homem e natureza; consequentemente, não acontece a superação da 

crise social e ambiental. 

                                                 
3
 Conceito do autor Loureiro (2006). 
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Para superar essa crise estrutural é imprescindível que “a díade teoria social/ 

questão ambiental precisa incorporar o caráter crítico das relações na sociedade, tanto 

quanto desta com a natureza. (LOUREIRO, 2006, p. 28). A consciência ambiental, 

segundo Leff (1999), insurge na proposta de romper com essa dicotomia; a proposta é a 

reintegração do homem à natureza. Acredito que seria mais do que reintegrar, seria, sim, 

reconstituir o princípio básico de desalienação do ser social. 

Sobre a mudança e o repensar dessa relação, “não se trata apenas de estabelecer 

uma nova relação entre os humanos e a natureza, mas dos humanos entre si, e destes 

com a natureza” (LAYRARGUES, 2006, p. 73). 

A alienação se dá a partir do momento em que ocorre a ruptura do natural e do 

social, da teoria e da prática, quando a sociedade passa a ser dicotômica e não 

compreende a totalidade dos processos em que ela está atuando. “A alienação resulta no 

afastamento da natureza, não como totalidade fixa e imutável, mas como realidade que 

se modifica ao longo da história.” (LOUREIRO, 2006, p. 19).  

É o trabalho alienado que separa o ser humano da natureza. A alienação separa o 

ser humano de si mesmo, da sociedade e da natureza. Para analisar a relação homem e 

natureza, deve se levar em conta o trabalho enquanto mediador dessa relação. 

 

Se o trabalho alienado está na desrealização dos seres humanos, 

está também na origem da separação homem-natureza. Se a 

organização do trabalho no capitalismo impede o intercâmbio 

profundo e radical com a natureza, deve-se examinar melhor o 

sistema de alienação. (TOZONI-REIS, 2008, p. 39). 

 

 Para superação dessa relação seria necessária uma remodelagem profunda das 

bases societárias. A desalienação só se dá a partir do momento em que o trabalho 

desalienado sobrepuser o alienado, e a práxis não for mais rompida, ou dicotomizada, 

promovendo, assim, uma emancipação humana. 

 

1.2 As concepções da Educação Ambiental 

 

 

A Educação Ambiental se propõe a ser uma educação para a emancipação humana 

e transformação social. Ela se apresenta a partir dos movimentos ambientalistas na 

contra hegemonia de uma sociedade consumista que mantém um sistema econômico 

excludente e alienante. O processo de formação do cidadão em seu diversos âmbitos 

sejam eles culturais, políticos ou sociais, é imprescindível nessa sociedade que se 
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apresenta como uma “sociedade de ilusões”
4
. É nessa perspectiva transformadora que a 

EA insurge para conscientização do cidadão. 

Nesse bojo, as concepções que o ser humano traz refletirão seu posicionamento 

frente aos rebatimentos da sociedade capitalista. Tendo concepções mais conservadoras, 

sua ação e conhecimento serão restritos e limitados, pois refletirão uma EA apolítica e 

vazia de posturas críticas.  

O cidadão que tiver concepções mais críticas transitará facilmente na sociedade, 

compreendendo sua função social e sua necessidade de emancipação humana.   

Por concepções, compreendem-se os conceitos formados durante os tempos e 

espaços acerca de determinado objeto de estudo; no caso específico, discutem-se quais 

os conceitos que existem em Educação Ambiental, pois estudando-os, tem-se noção da 

formação, dos tempos, espacialidades e matrizes teóricas que contribuíram para a 

formação daquele cidadão. Concepção é a bagagem teórica, o conhecimento, a ideia que 

o aluno e o professor formulam e trazem consigo, frutos de suas vivencias, formações e 

práticas. 

A Educação Ambiental, em seus tempos históricos e espacialidades, foi passando 

por influências, incorporando valores, transformando-se e sendo transformada, tendo 

avanços e recuos. Dessa forma, a EA, influenciada pelas várias escolas do pensamento, 

acaba promovendo diversas concepções. 

Em um primeiro momento, após o lançamento do livro Silent Spring
5
 na década de 

60, em que as ciências naturais se faziam presentes nos métodos e metodologias 

empregados para se discutir e pensar o mundo, produziu-se uma EA naturalista, 

conservadora, que partia do princípio de que era necessário preservar o planeta, a vida, 

as matas a qualquer custo, num discurso catastrófico de que a vida pereceria se isso não 

fosse feito. Nesse período,  

 

[...] o que se tinha em escala social significativa era a 

denominada Educação Conservacionista. Esta era o resultado das 

práticas das organizações e intelectuais preocupados com ações 

focadas na manutenção intacta de áreas protegidas e na defesa da 

biodiversidade, dissociando sociedade e natureza. Contudo, é 

igualmente verdadeiro que a chamada educação ambiental não foi 

um desdobramento direto desse modo de pensar e agir, sendo esta 

apenas um de seus vetores constituintes. (LOUREIRO, 2004, p. 

                                                 
4
 Ver Duarte (2008) 

5
 Livro Silent Spring – Livro Primavera Silenciosa, lançado na década de 60 por Rachel Carlson, em que 

se tem o início do movimento ambientalista. 
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74). 

 

No pós revolução industrial a EA conservadora achou campo fértil para ser 

disseminada e ganhou força em sua divulgação e reprodução. Guimarães (2006), afirma 

que essa EA se faz conservadora  

 

- por estar presa à armadilha paradigmática
6
, entre outras 

múltiplas determinações deste modelo hegemônico; 

- por voltar-se para um processo educativo focado no indivíduo e 

na transformação de seu comportamento; 

- por não vincular e perceber as práticas educativas como uma 

intervenção individual e coletiva no processo de transformações 

socioambientais. (GUIMARÃES, 2006, p. 26). 

 

O autor ainda complementa, quando afirma que a mesma é  

 

Conservadora até porque limitada e incapaz de transformações 

significativas da realidade socioambiental, já que estrutura a 

compreensão e a ação do seu fazer pedagógico nos mesmos 

referenciais paradigmáticos constituintes e constituídos deste e 

por este modelo societário gerador dessa grave crise ambiental. 

(GUIMARÃES, 2006, p. 26). 

 

A Educação Ambiental conservadora promove uma visão apolítica, fragmentada e 

reducionista. Para o cidadão se instrumentalizar e romper com a sociedade capitalista, 

ele necessita deixar de ser um cidadão consumista e passar a ser cidadão, como define 

Santos (2007). A EA necessita ser crítica, pois a concepção conservadora ou naturalista 

reafirma essa ideia de cidadão quanto àquele individuo que deve se apropriar do capital 

e consumir, para que haja um reaprendizado da cidadania, como afirma Santos (2007). 

A EA conservadora precisa ser transposta.  Segundo Leff (1999), essa concepção 

foi reduzida a um processo geral de conscientização cidadã, à incorporação de 

conteúdos ecológicos e ao fracionamento do saber ambiental, a uma capacitação 

aligeirada sobre problemas pontuais nos quais a complexidade do conceito de ambiente 

foi reduzido e mutilado
7
. Não se propõe a uma discussão profunda e crítica da crise 

estrutural por que passa o planeta no momento histórico atual. Lima (2002) elenca 

alguns pontos que ele define como sendo característicos da EA conservadora. 

 

                                                 
6
 O autor chama de armadilha paradigmática, o fato do educador está preso a uma visão simplista e 

fragmentada da relação homem e natureza. 
7
 Grifos meus. 
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[...] c) uma tendência a sobrevalorizar as respostas tecnológicas 

ante os desafios ambientais; 

d) uma leitura individualista e comportamentalista da educação e 

dos problemas ambientais; 

e) uma abordagem despolitizada da temática ambiental;  

f) uma baixa incorporação de princípios e práticas 

interdisciplinares; 

g) uma ausente ou limitada perspectiva crítica; 

h) ressaltar mais os problemas relacionados ao consumo do que 

os ligados à produção; 

i) uma separação entre as dimensões sociais e naturais da 

problemática ambiental; 

j) atribuir a responsabilidade pela degradação ambiental a um 

homem genérico sem contextualizá-lo econômica e 

politicamente; 

k) uma banalização das noções de cidadania e participação que na 

prática são reduzidas a uma concepção liberal, passiva, 

disciplinar e tutelada. (LIMA, 2002, p. 12). 

 

A EA conservadora, ou naturalista, configura-se como uma EA fundamentada na 

escola positivista muito influenciada pelas ciências naturais, em que reforça a dicotomia 

social e natural, não compreendendo a relação sociedade e natureza, o físico e o 

humano, o social e o ambiental como uma relação dialética, mas sim dicotômica, 

reforçando-se como um pensamento hegemônico e mantenedor do status quo social que 

o sistema que se vive impõe. “A dita educação ambiental convencional, está centrada no 

indivíduo […]. Focaliza o ato educativo enquanto mudança de comportamentos 

compatíveis a um determinado padrão de relações corretas com a natureza […]” 

(LOUREIRO, 2004, p. 80). 

A gênese da EA conservadora se dá no movimento ambientalista naturalista das 

décadas de 60 e 70, que defendiam a retirada do ser humano de todo e qualquer 

ambiente que estivesse em risco, sem levar em conta as necessidades dessas 

comunidades. Essa EA tem sua base epistemológica no naturalismo,  

 

[...] em cujo contexto os problemas são abordados em sentido a-

histórico, ignorando as relações sociais e onde a relação 

indivíduo-natureza é condicionada às relações naturais e à sua 

dinâmica. Assim entendida a problemática, a ação humana é 

definida como antrópica e interpretada a partir dos parâmetros 

das ciências biológicas. Essa perspectiva teórica recupera, de 

certa maneira, o determinismo natural e o positivismo clássico, 

tão combatidos ao longo deste século. (LOUREIRO, 2006, p. 20) 

 

Aqui no Brasil essa EA ganhou força por conta do contexto que ela encontra, na 

década de 70, em pleno regime ditatorial cuja preocupação era desvincular o caráter 
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crítico e político da educação, o que acabou reforçando o caráter naturalista da EA. 

Sobre esse período histórico, Loureiro (2004) afirma que como fruto ainda hoje se tem 

uma educação apenas como elaboradora de projetos denominados de „ambientais‟ e não 

como uma perspectiva paradigmática em educação. 

A Educação Ambiental conservadora se torna um processo alienante e 

conformador perante a sociedade. A partir do momento em que se tem um EA que 

reafirma o rompimento da práxis, que separa objetos que não são separáveis, como 

homem e natureza, ela passar a ser uma EA alienadora, pois reafirma as dualidades e 

separações que formalizam a alienação para dominação. Loureiro (2006) deixa claro 

que sensibilizar para a questão ambiental não significa aumento de consciência, pois 

esta, para ser ecológica, necessita ser crítica.
8
 

 

A noção de crise e ameaça à sobrevivência, aliada ao 

distanciamento entre teoria social e questão ambiental, facilita a 

consolidação de um ambientalismo pragmático, baseado na busca 

pela gestão ideal dos recursos, na procura desenfreada pela 

resolução de problemas imediatos e na noção de solidariedade, 

como panacéia. (LOUREIRO, 2006, p. 24). 

 

A educação é essencialmente política e por isso precisa romper com a crise 

conjuntural e estrutural em que vive o planeta; quando perde seu caráter político se 

torna uma educação instrumentalizadora. Atualmente a educação que se tem é 

funcional, pois está ligada ao paradigma da racionalidade, e, assim, forma alunos com 

uma visão fragmentada da realidade, educando-os para um conceito distorcido de 

cidadania quanto ao consumismo. O que ocorre, na atualidade, é uma prática educativa 

funcional à lógica científica instrumental e positivista que fragmenta a realidade e a 

eficiência produtiva inerente ao capitalismo, mercantilizando-nos e a todos os seres 

vivos. (LOUREIRO, 2004, p. 78). Sobre isso, 

  

A atuação educativa instrumental e acrítica, a partir da concepção 

do ambiente como algo reificado, facilita a perspectiva de que o 

que podemos fazer na práxis educativa é sensibilizar, minimizar 

ou mitigar os problemas existentes no contexto atual, por uma 

correta gestão dos recursos naturais. A forma politicamente 

dominante do liberalismo hegemônico. (LOUREIRO, 2005, p. 

70). 

 

                                                 
8 
Grifos meus.
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A escola da atualidade atual é fruto de políticas públicas neoliberais e não 

consegue transpor a negação da crítica, pelo contrário ela reafirma o que está posto. Na 

contra hegemonia desse movimento conservador na EA, tem-se a EA crítica, 

emancipatória ou transformadora, que se configura em uma nova perspectiva de 

educação, que surge na década de 70 a partir da sociologia ambiental que estava em 

ebulição nos Estados Unidos
9
. 

A partir desse período, a Sociologia e a Geografia passaram a receber influência 

da Teoria Social Crítica, o que irá refletir numa nova concepção de EA, a partir do 

momento em que essas ciências passam a ter a EA também como objeto de estudo; 

assim a influência tão comum da Biologia dá lugar a uma concepção crítica das ciências 

sociais. Para entender o que seria essa EA crítica Guimarães (2006), a define como uma 

 

proposta voltada para um processo educativo desvelador e 

desconstrutor dos paradigmas da sociedade moderna com suas 

“armadilhas” e engajado no processo de transformações da 

realidade socioambiental, construtor de novos paradigmas 

constituintes de e constituídos por uma nova sociedade 

ambientalmente sustentável e seus sujeitos. (GUIMARÃES, 

2006, p. 26). 

 

O pressuposto da EA Crítica parte da ideia de que a atividade educativa deve 

buscar novos patamares societários a partir da relação homem e natureza. Qual o desafio 

para a EA na perspectiva crítica? 

 

1.2.1 Por uma Educação Ambiental Crítica  

 

A Educação Ambiental, na perspectiva crítica ou transformadora, vai ganhando 

corpo em sua discussão na década de 80 quando os educadores se aproximam dos 

movimentos sociais e quando as ciências sociais passam a contribuir com seus objetos 

para a análise da EA, reformulando o pensar acerca das concepções que se tinha, até 

então, de uma EA conservadora e meramente instrumentalizadora.  

Loureiro (2004) afirma que a aproximação de educadores envolvidos com a 

educação popular e instituições públicas de educação junto aos militantes de 

                                                 
9
 Para compreender melhor a concepção de sociologia ambiental, ler LAYRARGUES, Philippe Pomier - 

Muito prazer, sou a Educação Ambiental, seu novo objeto de estudo sociológico. Acessado em: 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro1/gt/teoria_meio_ambiente/Philippe%20Pomier%20

Layrargues.pdf. 
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movimentos sociais e ambientalistas com foco na transformação societária e no 

questionamento radical aos padrões industriais e de consumo consolidados no 

capitalismo contribuiu para o caráter crítico que a EA ganhou. 

Compreendendo a sociedade atual da forma que está posta, vê-se que são muitos 

os desafios que a educação necessita transpor. A EA não está longe dessa perspectiva. 

Segundo Loureiro (2009): 

 

Para Tertulian (2004, p.07) „se a essência do homem se define 

como a totalidade das relações sociais, então a realização e a 

libertação do gênero humano estão indissociavelmente ligados à 

transformação do mundo.‟ E, acrescentaríamos, à superação do 

capitalismo como condição indissociável de construção  de uma 

nova sociedade que seja a expressão e a condição de tal 

emancipação e de relação não – alienadas na natureza. (p. 08). 

 

A Educação ambiental se configura emancipatória, a partir do momento em que 

promove um rompimento da dicotomia natural e social e se apresenta enquanto processo 

educativo capaz de trazer à tona uma concepção renovada das questões socioambientais. 

 

A reflexão desta perspectiva de educação ambiental torna-se 

crítica ao perceber, problematizando e complexificando, os 

antagonismos e complementaridades da realidade em suas 

múltiplas determinações materiais, epistemológicas, culturais, 

entre outras, instrumentalizando para uma prática de 

transformação desta realidade, a partir da construção de uma 

nova percepção que se reflete em uma prática diferenciada […]. 

(GUIMARÃES, 2006, p. 26). 

 

Compreendendo o papel emancipatório da educação para uma transformação 

profunda na base societária, vê-se que a EA, enquanto educação política, não se 

furta do seu papel crítico ao analisar os processos sociais e compreender a práxis 

educativa como construtora de valores. A Educação Ambiental que aqui se discute 

parte da concepção de uma EA crítica e emancipatória que é concebida como uma 

Educação Ambiental de 

 

[...] práxis educativa e social que tem por finalidade a construção 

de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e 

responsável de atores sociais, individuais e coletivos no 

ambiente. Nesse sentido, contribui para a tentativa de 

implementação de um padrão civilizacional e societário distinto 

do vigente, pautado numa nova ética da relação sociedade–

natureza. Dessa forma, para a real transformação do quadro de 
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crise estrutural e conjuntural em que vivemos, a Educação 

Ambiental, por definição, é elemento estratégico na formação de 

ampla consciência
10

 crítica das relações sociais e de produção que 

situa, a inserção humana na natureza. (LOUREIRO, 2005, p. 69). 

 

Faz-se mister entender de que educação se está partindo, para entender o 

objeto aqui analisado. A educação não é nem deve ser encarada como um produto 

social; pelo contrário, deve partir dela a emancipação humana, a superação do 

sistema que existe hoje. 

Para promover uma aprendizagem significativa e fazer com que a 

emancipação aconteça a educação necessita estar pautada em novos paradigmas, 

uma vez que o atual, da racionalidade, não permite que a escola cumpra sua função 

social.  

O que existe é uma escola que recebe, a todo o momento, políticas pensadas 

pelo Estado sem uma construção participativa dos sujeitos, que, por sua, vez não se 

veem como parte do processo que eles mesmos desenvolvem e no qual estão 

inseridos. É preciso pensar uma outra escola, uma outra atividade educativa,  

 

[...] quando pensamos em mudar a realidade em busca de novos 

patamares societários na natureza, não bastam a ação 

comunicativa, a razoabilidade argumentativa e a alteridade. Esses 

valores e o diálogo devem ser construídos na prática pedagógica 

vinculados à compreensão crítica dos interesses, necessidades e 

conflitos estabelecidos em dada organização social, no caso, uma 

organização capitalista, portanto, desigual no uso e apropriação  

da base vital e na distribuição do que é socialmente criado, 

produzido. (LOUREIRO, 2009, p. 06). 

 

Loureiro (2007) apresenta a importância e relevância de se compreender de 

que emancipação humana a EA discute quando afirma que, no Brasil , os 

ambientalistas de origem anarquista afirmam que o pensamento marxista serve 

apenas parcialmente para explicar a emancipação, e essa reflexão gera um erro de 

compreensão, pois o que se deve é a busca da emancipação como um todo, tendo a 

lucidez de entender que essa não acontecerá sem a superação da expropriação, da 

legitimação de preconceitos e outras formas de dominação. 

                                                 
10

 Segundo o autor, a consciência a que ele se reporta é aquela entendida no sentido proposto por Paulo 

Freire (1983), em Pedagogia do Oprimido, que implica o movimento dialético entre o desvelamento 

crítico da realidade e a ação social e transformadora, segundo o princípio de que os seres humanos se 

educam reciprocamente e mediados pelo mundo. 
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A EA transformadora ou crítica tem como finalidade revolucionar os indivíduos em 

suas subjetividades e práticas nas estruturas sociais e naturais existentes. Para Loureiro 

(2004), essa EA se propõe atuar criticamente na superação das relações sociais vigentes, 

na conformação de uma ética que possa se afirmar como „ecológica‟ e na objetivação de 

um patamar societário que seja a expressão da ruptura com os padrões dominadores que 

caracterizam a contemporaneidade. 

 

A Educação Ambiental Transformadora enfatiza a educação 

enquanto processo permanente, cotidiano e coletivo pelo qual 

agimos e refletimos, transformando a realidade de vida. (…) 

Baseia-se no princípio de que as certezas são relativas; na crítica 

e autocrítica constante e na ação política como forma de se 

estabelecer movimentos emancipatórios e de transformação social 

que possibilitem o estabelecimento de novos patamares de 

relações na natureza (LOUREIRO, 2004, p. 81). 

 

Ainda afirma que, 

 

[...] a educação transformadora busca redefinir o modo como nos 

relacionamos conosco, com as demais espécies e com o planeta. 

Por isso é vista como um processo de politização e publicização 

da problemática ambiental por meio do qual o indivíduo, em 

grupos sociais, se transforma e à realidade.” (LOUREIRO, 2004, 

p. 81). 

 

Essa Educação Ambiental requer “a construção de novos objetos interdisciplinares 

de estudo, através da problematização dos paradigmas dominantes, da formação dos 

docentes e da incorporação do saber ambiental emergente em novos programas 

curriculares.” (LEFF, 1999, p. 115). 

A proposta da EA crítica transpõe a separação do homem da natureza. Ela analisa 

a relação em sua unicidade, não dissocia ambos; ela rompe com a dicotomia teoria e 

prática, compreende a práxis educacional como atividade educativa capaz de mudar e 

superar a realidade. 

 

[...] Em uma perspectiva crítica, o melhor em termos ambientais é 

o resultado da dinâmica social, não podendo ser confundido com 

uma construção idealmente concebida por setores dominantes que 

falam genericamente em nome da salvação do planeta. 

(LOUREIRO, 2005, p. 71) (grifos do autor). 

  

A discussão da relação homem e natureza transcende a ideia de somente salvar o 

planeta. Compreender essa relação ontológica é imprescindível para perceber que existe 
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a urgência de uma nova EA capaz de compreender a totalidade dessa relação, sem 

dicotomizar o social do ambiental como se fossem partes antagônicas. Esse pensamento 

ultrapassado enfraquece as estruturas de uma EA crítica e se põe em uma postura 

condescente ou passiva em relação ao sistema capitalista. 

  

1.2.2 A afirmação do local frente às questões globais: Uma questão da EA no 

campo 

 

 

A questão agrária brasileira é um dos grandes desafios desse século. Os 

rebatimentos do capitalismo no campo tem gerado uma exclusão do camponês e uma 

literal expulsão dos mesmos de suas terras para apropriação da propriedade privada. 

Esse processo, como afirmado anteriormente, dá-se por conta da alienação do trabalho 

do camponês. Alienação esta que é histórica, 

 

[...] O tempo de trabalho dos camponeses, trabalhadores livres 

nas plantações, era controlado por eles próprios, autonomamente, 

e esse controle, geralmente, respondia às necessidades da 

natureza e às necessidades sociais e responsabilidades familiares 

desses trabalhadores. [...] Cada um desses trabalhadores 

acompanhava, pensando e tomando decisões, cada uma das etapas 

do processo de produção dos objetos produzidos, além de 

controlar o tempo e a intensidade do trabalho. (TOZONI-REIS, 

2008, p. 87). 

 

Na sociedade atual, em que o capitalismo vigorou como sistema regente, as 

relações de trabalho no campo foram profundamente alteradas. No Brasil, a questão 

agrária, assim como a educação, perdem suas funções sociais e passam a atender 

interesses de determinados grupos, sejam eles o Estado ou uma parcela societária. 

 

Entender o processo de produção do espaço agrário brasileiro 

significa considerar que este se faz a partir das contradições 

existentes entre as classes sociais, ao longo do processo histórico. 

Para tanto, isto requer considerar as contradições existentes no 

processo produtivo, na apropriação dos meios de produção e dos 

recursos naturais e, a partir de então, compreender o papel que 

cada classe assume no processo produtivo, bem como, de que 

forma participam e usufruem dos resultados da produção. 

(SOUZA, 2008, p. 182). 

 

A Educação Ambiental emancipatória no campo articulada com as bases da 

Educação do Campo seria um caminho para a superação desse sistema alienante. Para 
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afirmar o local frente às questões globais, a articulação entre a EA e a EC se faz 

imprescindível. Levar para dentro das salas de aulas do campo um olhar socioambiental 

amparado por discussões políticas e sociais do campo, contribui para uma formação 

crítica do discente camponês.   

Partindo do pressuposto que a EA crítica compreende a  

 

[...] concepção dialética de educação, que é vista como atividade 

social de aprimoramento pela aprendizagem e pelo agir, 

vinculadas aos processos de transformação societária, ruptura 

com a sociedade capitalista e formas alienadas e opressoras de 

vida. Vê o „ser humano‟ como um „ser inacabado‟, ou seja, em 

constante mudança, sendo exatamente por meio desse movimento 

permanente que agimos para conhecer e transformar e, ao 

transformar, nos integramos e conhecemos a sociedade, 

ampliamos a consciência de ser no mundo (LOUREIRO, 2004, p. 

68). 

 

Faz-se necessário entender que essa percepção de EA possibilita o repensar da 

questão agrária brasileira que é historicamente firmada de exclusões, quando a 

propriedade privada é instaurada na nossa sociedade, com a chegada dos primeiros 

portugueses que invadem as terras brasileiras e iniciam práticas excludentes. Desde 

então, o Estado sempre terá um papel de mediador dos conflitos do campo brasileiro. 

Sobre isso:  

 

Ao atuar como mediador nos conflitos do campo brasileiro, o 

Estado, em nenhum momento, tem como estratégia alterar as 

estruturas de domínio historicamente estabelecidas pelas 

oligarquias agrárias e, mais recentemente, pelos grandes grupos 

econômicos do capital agrário e financeiro. Nesse sentido, o 

controle mediante a apropriação privada da terra reveste-se da 

maior importância para o entendimento do caráter  rentista da 

terra no Brasil; por isso mesmo, nos remete à compreensão dos 

mecanismos que permitem não apenas a concentração e controle 

da terra nas mãos dos proprietários rurais, mas das formas de 

extorquir a renda e de se apropriar do produto do trabalho 

daqueles que não dispõem ou possuem pouca terra. (SOUZA, 

2008, p. 85). 

 

O Estado acaba, por fim, fortalecendo o dilema que o campo vive atualmente. É 

certo que existem muitas variantes para serem analisadas quando se propõe investigar a 

questão agrária brasileira, mas para essa pesquisa compreender o papel do Estado, 

torna-se imprescindível, pois, compreender os meandros pelos quais o campo brasileiro 

passa. Fortalecer as questões locais, ou seja, a cultura campesina, a produção agrária dos 
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pequenos produtores, os saberes do campo, é uma forma de reafirmação das questões 

locais. Mas esse pensar, na realidade, deve ser articulado com o todo, como afirma 

Loureiro (2004).  

 

Desarticular a atuação na realidade local do contexto societário e 

natural global favorece a fragmentação do conhecimento e o 

resultado pragmático visto como um fim, com desdobramentos na 

„esfera pública‟ muitas vezes contrários ao que se pretendia. […] 

Agir e pensar em um locus pressupõe agir e pensar no todo (p. 

73). 

 

As comunidades do campo, sejam elas pequenos produtores, pescadores, 

quilombolas, indígenas, necessitam que ocorra articulações capazes de fortalecer a 

cultura e o saber local, a economia dos pequenos produtores, e outras medidas capazes 

de fortalecer os camponeses para que estes sejam capazes de se firmarem frente ao 

global. Leff (1999) defende que uma racionalidade ambiental sendo promovida 

mediante essas comunidades possibilita que o resgate e a revalorização dos saberes 

tradicionais aconteçam; e quando esses saberes se amalgamam com os conhecimentos 

científicos possibilitam um fortalecimento dessas comunidades. Nesse sentido, a EA 

cumpriria um papel importante ao propor para essas realidades o questionar e, ao 

mesmo tempo, o reconstruir necessário para uma sociedade repensada. 

Uma pergunta que permeia essa dissertação deve ser bem clara: qual tipo de 

professor do campo se quer? Que concepção de Educação Ambiental ele deve possuir? 

Para qual escola e para qual sociedade ele deve ser formado? 

Se o que se propõe é uma sociedade com cidadãos ativos, com uma equidade 

social voltada para uma discussão profunda sobre as questões socioambientais; com 

uma preocupação para a justa repartição da renda e da terra; com melhoria nas 

condições de trabalho das pessoas; com o combate à pobreza e ao fim das desigualdades 

regionais, então a escola deverá assumir seu papel social frente às questões globais que 

são a ela apresentadas e o professor dessa escola deverá ter, também, muito bem 

definida, sua função social e uma formação integral que o possibilitem compreender 

todas essas peculiaridades da sociedade. 

O conhecimento produzido na escola deve estar articulado com a realidade, de 

forma que essa possa ser reformulada, questionada. O professor do campo deve 

compreender o que acontece ao redor da escola: que comunidade é essa na qual a escola 

está inserida, como os camponeses se articulam com essa escola, como se relacionam e 
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que expectativas tem da mesma. É importante que o professor entenda que a escola, 

para certas comunidades, vai muito além do que um simples espaço de construção ou 

reprodução de conhecimento. 

 

 

1.2.3 Importância da Educação Ambiental para a escola do campo 

 

 

No Brasil, a Educação do campo se tornou realidade somente a partir das 

conferências promovidas pelas universidades e movimentos sociais. A proposta de 

educação voltada para a valorização do campo e do camponês é recente, no que tange à 

sua estrutura. O conceito de escola rural ou do campo sempre existiu, mas só 

recentemente é que o conceito de Educação do Campo ganhou um caráter ideológico no 

que tange a uma educação voltada para comunidades do campo; ela vem romper 

paradigmas antigos que permeavam a antiga educação rural e como era estruturada para 

reafirmação dos camponeses a uma realidade precarizada. 

A tônica da educação rural foi uma educação urbana e hegemônica, aplicada ao 

campo em uma escola precária, desenvolvida por professores sem formação inicial 

adequada.  

 

[...] É sabido que por décadas a presença de diversos agentes 

públicos construindo escolas precárias, contratando professores 

temporários, disponibilizando escasso material didático e 

pagando míseros salários tem sido não apenas uma presença nem 

sempre pautada pelo dever público de garantir direitos aos povos 

do campo. [...] (ARROYO, 2004, p. 93). 

 

Ele ainda complementa descrevendo que a Educação do campo, 

 

ficou paralisada, abandonada e reduzida aos primórdios do ensino 

primário porque entregue por décadas à articulação e às 

barganhas entre as forças locais e entre as forças centrais. Os 

avanços significativos havidos nas três últimas décadas não se 

fizeram presentes nas chamadas educação rural. O que sugere que 

não é qualquer “trato público” que garantira o direito a educação 

dos povos do campo. A política pública descolada da esfera 

política dos direitos perde qualquer sentido público. (ARROYO, 

2004, p. 101). 

 

Essa realidade da Educação do campo, segundo Arroyo (2004), se dá devido ao 

avanço do privado, o crescimento do agronegócio em detrimento da agricultura familiar, 
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a precarização da força de trabalho e as políticas públicas educacionais que priorizaram 

escolas nucleadas e multisseriadas para resolver o déficit escolar que o campo enfrenta. 

 

O agronegócio e a expulsão da terra aumentam a tradicional 

precarização da força humana que trabalha e a degradação 

crescente das formas de produção da existência. A educação é 

diretamente afetada na medida em que desenraizam os povos da 

terra, da cultura e das formas de produção. [...] Não serão 

suficientes políticas pontuais, corretivas nem compensatórias, 

mas serão necessárias políticas publicas que tentem dar conta da 

complexa e esperançadora dinâmica do campo. (ARROYO, 2004, 

p. 96). 

 

Sobre isso Fernandes, Cerioli e Caldart (2009) acrescentam:  

 

[...] O rápido avanço do capitalismo no campo esteve baseado, no 

Brasil, em três elementos fundamentais: um desenvolvimento 

desigual, nos diferentes produtos agrícolas e nas diferentes 

regiões; um processo excludente, que expulsou e continua 

expulsando camponeses para as cidades e para regiões diferentes 

de sua origem; um modelo de agricultura que convive e reproduz 

simultaneamente relações sociais de produção atrasadas e 

modernas, desde que subordinadas ambas à lógica do capital. [...] 

(p. 28). 

 

Compreendendo a EC, Caldart (2000) afirma que a escola do campo não é um 

modelo diferente de escola, ela é uma escola diferenciada a partir do momento em que 

reconhece e contribui para fortalecer os povos do campo enquanto sujeitos sociais. A 

EC poderá contribuir, de forma que os povos do campo tenham mais ação junto à 

sociedade, a partir do momento em que eles comecem a atuar levando sua história, 

cultura, saberes, e especificidades.  

 

No sistema capitalista, o tempo é acelerado pela idéia do 

progresso, oculta o nosso passado e substitui pelo presente que 

também é efêmero. É com essa noção de temporalidade que se 

destituem as condições de existência no campo, quando tratam os 

trabalhadores como improdutivos, e a agricultura de base 

camponesa/familiar como incompatível com o progresso, pois 

somente o que interessa é a produção em larga escala, 

independentemente de quantos famintos aumentam por segundo 

no mundo. (JESUS, 2004, p. 120). 

 

A EA não deve ser a mesma para o campo e para a cidade, uma vez que ela em 

sua essência se constitui como um processo educativo que propõe rever a sociedade a 
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partir da realidade do aluno, e, dessa forma, é necessário que ela contribua para a 

formação do sujeito na construção dessa nova especificidade capaz de questionar os 

paradigmas existentes da sociedade capitalista. Portanto, é imprescindível uma EA 

diferenciada para cada realidade, que valorize as questões locais e as fortaleça e que 

contribua para a transformação da sociedade em que essa EA se apresenta. Quando não 

se pensa a EA dessa forma, ocorre uma apropriação superficial do ato educativo. 

 

Defendemos que o meio rural precisa de uma EA específica, 

diferenciada, isto é, alternativa, voltada aos interesses e ao 

desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que 

moram e trabalham no campo. Ela deve ser uma educação que 

atenda às diferenças históricas e culturais, contribuindo para que 

o povo viva com dignidade e para que, organizados, resistam 

contra a expulsão e a expropriação. (ZAKRZEVSKI , 2004, p. 

84). 

 

A EA que se propõe aqui, para a escola do campo, deve compreender as 

especificidades dessa realidade buscando coadunar os princípios da EA com a EC, já 

que ambas partem dos movimentos sociais ambientalistas (EA) e os do campo (EC), a 

favor da mudança societária e construção de novos valores. 

A escola do campo por muitos anos foi renegada, posta de lado. Para as 

comunidades campesinas a “escolinha rural” era a único acesso ao conhecimento. Souza 

(2008) afirma, em sua tese
11

, que para os assentados do sudoeste baiano a escola tem 

um papel simbólico nesses assentamentos, pois é um referencial importante para as 

crianças e adolescentes. “Um dos aspectos que comumente os assentados referem-se 

com orgulho é a existência da Escola, que oferece o ensino do pré-escolar a 8ª série do 

1º grau.” (SOUZA, 2008, p. 586). 

 A escola do campo, (assentamentos ou comunidades rurais), necessita ter um 

currículo diferenciado da escola urbana, consequentemente, a dimensão socioambiental 

que deve permear esse currículo deve trazer contribuições para a compreensão política 

da EC. A escola do campo não deve está à margem das transformações sociais, pois, 

dessa forma, ela enfraquece seu currículo, o papel da EA, e a formação de seus 

discentes. 

 

                                                 
11

  SOUZA, S. T. Da negação ao discurso “hegemônico” do capital à atualidade da luta de classes no 

campo brasileiro. Camponeses em luta pelo/no território no Sudoesteda Bahia. Tese (Doutorado em 

Geografia). Universidade Federal de Sergipe. Núcleo de Pós-Graduação em Geografia. Departamento de 

Geografia. São Cristóvão, 2008.  
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Estamos entendendo por escolas do campo aquela que trabalha os 

interesses, a política, a cultura e a economia dos diversos grupos 

de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas suas diversas 

formas de trabalho e de organização, a sua dimensão de 

permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e 

tecnologias na perspectiva do desenvolvimento social e 

econômico igualitário desta população. A identificação política e 

inserção geográfica na própria realidade cultural do campo são 

condições fundamentais de sua implementação. (FERNANDES; 

CERIOLI; CALDART, 2009, p. 53). 

 

A EA para as escolas do campo se faz importante. Ela pode contribuir para o 

discente camponês compreender suas relações com o espaço agrário, e como ele deve 

atuar enquanto protagonista de sua realidade, investigando-a e modificando-a, 

analisando as relações sociais e como elas são e estão estabelecidas. Sobre a 

contribuição da EA para as escolas do campo, tem-se que: 

 

[...] O círculo do conhecimento, popular e acadêmico, tecido na 

urdidura da trama de uma educação do campo, propõe uma rede 

interconectada entre elos, nós e sentidos sob um desenho 

democrático e descentralizado de um único poder. Ancorada 

nestes significados, a EA deve propor a existência de uma 

comunidade de aprendizagem, com abandono de um “eu-isolado-

periférico” para um “nóscoletivo-cooperativo”. A liberação e a 

libertação no interior de um grupo pesquisador reativa as 

potencialidades e democratiza espaços de participação. É o 

sentido de compreender a memória coletiva da cotidianidade 

rural, marginalizada pelos desmontes econômicos e esquecidos 

pelas políticas públicas voltadas à condição urbana. 

(ZAKRZEVSKI , 2004, p. 85). 

 

Para as escolas do campo é importante que os seus projetos políticos deem conta 

da dimensão socioambientalem seus currículos. É necessário que a EA esteja presente 

nos documentos oficiais, nos projetos da Educação do campo, nos projetos políticos 

pedagógicos garantindo a interlocução entre as escolas do campo e a EA de forma 

interdisciplinar e crítica. 

 

Não basta apenas a EA estar inserida nos documentos oficiais da 

escola, mas ela deve estar vinculada às causas, aos desafios, aos 

sonhos, à história e à cultura dos povos que vivem no meio rural. 

Precisamos encontrar um lugar apropriado para a EA dentro do 

projeto educativo das escolas rurais
12

, bem como evidenciar e 

                                                 
12

 Compreendo a diferença epistemológica e ideológica entre a Educação rural e Educação do campo, e 

compreendendo que a primeira já está superada em sua conceituação, mas como o artigo da autora data 
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fortalecer as relações entre a EA e outros aspectos da educação 

no campo. Precisamos ter cada vez mais claro qual é o papel 

político da EA no meio rural. Ela é um componente nodal e não 

apenas um acessório da educação, pois envolve a reconstrução do 

sistema de relações entre as pessoas, a sociedade e o ambiente 

natural [...]. Portanto, a EA pode colaborar na construção de uma 

proposta educacional alternativa, contribuindo no 

desenvolvimento de sociedades mais responsáveis. 

(ZAKRZEVSKI , 2004, p. 85). 

 

A EA deve promover um conhecimento crítico da realidade que entorna o ser 

humano. Zakrzevski (2004) afirma que a EA emancipatória no campo contribuirá para 

que seus sujeitos se percebam como protagonistas na apropriação e na elaboração do 

conhecimento, seja ele referente ao mundo natural ou ao cultural, fazendo-os 

compreender que eles são sujeitos ativos na mudança da realidade em que vivem. 

Esse conhecimento crítico da realidade possibilita o sujeito agir de forma eficaz 

diante dos problemas que a sociedade a ele apresenta.  

 

[...] se podemos afirmar que a vinculação do conhecimento a 

práticas sociais é fundamental para evitar a transmissão de 

conhecimentos que não levam à autonomia, isso tem de ser feito 

sob condições de clareza de questões que situa, o sentido prático 

da competência. Afinal, devemos ser competentes para o quê? 

Para quem? Caso essa problematização não seja explicitada, a 

tendência é desenvolver a competência para os interesses do 

mercado, para uma inserção individual competitiva que ignora o 

outro e os interesses públicos. Evidentemente, não estamos aqui 

defendendo uma escola que desconsidere as necessidades de 

fomentar o tensionamento dialético entre esse interesse e 

necessidade mais imediata e a função emancipatória e 

humanizadora da educação. (LOUREIRO, 2009, p. 12). 

 

 No pensamento de Loureiro (2009) se percebe a importância da EA na 

construção de conhecimentos capazes de levar o discente camponês a uma reflexão 

política e social do espaço em que ele está inserido e atuando de forma direta. A EA é 

importante para a escola do campo, justamente por possibilitar a interdisciplinaridade; 

por promover um pensar crítico sobre a relação homem e natureza, rompendo com essa 

dicotomia, e, ainda, por promover uma construção de saberes capazes de revelar um 

novo olhar para a sociedade campesina. 

                                                                                                                                               
de 2004, anterior à política de Educação do Campo, conservei a terminologia, mas fica claro que ela 

queria se referir à Educação do Campo.  



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 02- A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS DESAFIOS ATUAIS 

 

 
Senhor do mundo, patrão da Natureza, o homem se utiliza do 

saber científico e das invenções tecnológicas sem aquele senso 

de medida que caracterizará as suas primeiras relações com o 

entorno natural. (Milton Santos, 1988). 
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2.0 – O desafio da Educação na Globalização 

 

  2.1 – Compreendendo a Globalização e o paradigma atual 

 

Na sociedade contemporânea o mundo vive uma crise que é estrutural. 

Acontecem, a todo o momento, mudanças que necessitam de reflexões profundas para 

promoverem transformações sociais, econômicas e culturais. Nesse contexto, a 

educação tem o importante papel de promover essa transformação social e possibilitar a 

reflexão dessas diversas propostas e mudanças no mundo globalizado, pois "[...] sendo a 

educação um potencial motor das dinâmicas do sistema social, a participação nesse 

debate e na construção de proposta para o enfretamento dessa crise é fundamental." 

(GUIMARÃES, 2004, p. 23). 

Importante romper com essa crise, pois essas rupturas 

 

questionam os paradigmas do conhecimento, bem como os modelos 

societários da modernidade, defendendo a necessidade de construir 

outra racionalidade social, orientada por novos valores e saberes; por 

modos de produção sustentados em bases ecológicas e significados 

culturais; por novas formas de organização democrática. (LEFF, 

1999, p. 112). 

 

Para compreender essa crise é necessário romper com a dicotomia social e 

ambiental, pois o debate em torno da crise, se ela é ambiental ou social, está superado 

quando se entende que ela é estrutural. Sendo ela estrutural, faz-se necessário, então, 

compreender a globalização e seus rebatimentos no campo da educação, e, 

principalmente, como relacionar as questões globais com os desafios locais. 

Alguns autores definem a globalização ou mundialização, como o crescimento 

da interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre. Falam em “aldeia 

global”, pois parece que o planeta está ficando menor e todos se conhecem (assistem 

aos mesmos programas na TV, acessam a internet e tem acesso, em tempo real, ao que 

ocorre no planeta), mas, não é dessa forma que o real se concretiza. A inclusão digital e 

tecnológica não é para todos. Com os avanços tecnológicos das novas TIC
13

, o uso da 

Internet e a rapidez da informação foram muito propalados à ideia de que o mundo 

diminuiu as distâncias, pois a informação passou a chegar muito mais rápida a locais 

                                                 
13

 Tecnologias da Informação e Comunicação - são a todas as tecnologias que interferem e medeiam os 

processos informacionais e comunicativos dos seres humanos. 
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distantes, do que em outros momentos históricos em que isso era impossível; mas, seria 

essa uma visão reducionista, achar que somente isso é capaz de definir uma aldeia 

global? 

O paradigma que se vive hoje, o da racionalidade, na perspectiva cartesiana faz 

com que a globalização tenha um caráter econômico para atender às demandas do 

capital. Sobre esse paradigma da era da globalização existe a necessidade de repensá-lo, 

“[...] precisa ser criticado, pois, mesmo sabendo que ele irá continuar existindo, porque 

está sendo constantemente alimentado pela globalização econômica, precisamos criar 

outros, para conseguirmos disputar e negociar os territórios vividos.” (JESUS, 2004, p. 

113). 

O paradigma que se tem é o da dicotomia, da desarticulação entre o 

conhecimento intelectual e o conhecimento manual; é a ruptura da práxis, a lógica 

binária em que a necessidade de separação serve para articular processos organizadores 

do capitalismo e manutenção do próprio paradigma que o cria. Enfim, o paradigma 

atual, que se deu desde o surgimento do capitalismo e se reconstrói, mas mantém suas 

espacialidades e sua ideia dicotômica. 

 

Há uma tendência, utilizando-se de uma lógica binária, de 

estabelecermos dualidades como vida e morte, bem e mal, certo e 

errado, verdadeiro e falso… seres humanos e natureza. Só que ao 

focarmos em uma parte, considerando-a diferente e desigual 

(superior), criamos um antagonismo dicotômico (dissociado) entre as 

partes e que ofusca a visão de complementaridade entre estas mesmas 

partes, fundamental para percebê-la como uma unidade em sua 

diversidade. (GUIMARÃES, 2006, p. 20). 

 

É necessário, portanto, compreender a globalização como um processo complexo 

que, no paradigma em que está posta, precisa ser repensada. Vários teóricos se 

debruçam para definir o que é a globalização em seus diversos pontos, e nessa busca de 

conceituar o que seria esse fenômeno, há discordâncias teóricas e epistemológicas que 

geram uma possibilidade de opiniões quanto a essa diversidade de conceitos.  

 

[...] Os autores apresentam visões bastante diferentes sobre a 

“globalização”. Para alguns deles, o termo refere-se ao surgimento de 

instituições supranacionais, cujas decisões moldam e limitam as 

opções de políticas para qualquer Estado específico; para outros, ele 

significa o impacto avassalador dos processos econômicos globais, 

[...] ainda para outros, ele denota a ascensão do neoliberalismo como 

um discurso político hegemônico; para uns, ele significa 

principalmente o surgimento de novas formas de afiliação, identidade 

e interação dentro e através dos cenários culturais locais. 
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(BURBULES E TORRES, 2004, p. 11). 

 

Para alguns desses autores a globalização é entendida como a interligação e a 

comunicação entre todos os povos, sendo um processo antigo que acompanha toda a 

história da humanidade, embora com avanços e recuos em períodos diferentes. O que 

faz da globalização atual um fenômeno historicamente novo, é a revolução tecnológica 

da comunicação e informação, cujos efeitos se manifestam em todos os campos da vida 

humana, seja nos campos político e econômico, seja nos campos social, cultural e 

ambiental. Mas, não se pode perder o caráter crítico na análise da globalização, visto 

que ela não chega da mesma forma a todos os espaços. A forma como ela acontece é 

diferente nas diversas partes do mundo: em alguns locais a ascensão da tecnologia, a 

melhoria da comunicação, da técnica e da ciência ocorrem; mas, em outros, cada vez 

mais se tornam essenciais e não chegam a esses lugares. Santos (2008a) assevera que 

 

Os espaços da globalização apresentam cargas diferentes de conteúdo 

técnico, de conteúdo informacional, de conteúdo comunicacional. Os 

lugares, pois, se definem pela sua densidade técnica, pela sua 

densidade informacional, pela sua densidade comunicacional, 

atributos que se interpenetram e cuja a (op.cit) fusão os caracteriza e 

os distingue (p. 257). 

 

Ao passo que continuam existindo espaços heterogêneos socialmente, 

continuarão coexistindo populações marginalizadas quanto ao acesso e uso das redes de 

informação e das tecnologias. À sociedade técnico-cientifica – informacional, Santos 

(2007) afirma que precisa não apenas se comunicar participando das redes, vivenciando 

os fluxos e fixos no espaço, mas acima de tudo necessita que se aproprie dessas redes e 

se firme como participante desse processo. Quando ao paradigma atual da tecnologia, da 

„sociedade da informação‟ da ciência, é preciso repensá-lo, pois ele não pode apenas ser 

um alimentador da globalização econômica, e transformar esse paradigma é papel 

também da educação. 

2.2 O Contexto atual em que estão inseridas a Educação do Campo e a 

Educação Ambiental   

 

Para se entender as transformações que a educação precisa gerar, e, 

principalmente, como a EA e a EC podem contribuir nesse processo, faz-se necessário 
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compreender o contexto atual e como ele está posto.  Para isso, é importante 

compreender como a globalização e o paradigma atual criam rebatimentos na educação. 

Não sendo a proposta aqui de analisar a educação na globalização sob uma ótica 

acrítica, serão discutidas as considerações de Milton Santos em seu livro “Por uma 

outra globalização – do pensamento único à consciência universal”, (2008a),  no qual 

afirma que a globalização pode ser categorizada sob três perspectivas. A primeira, como 

fábula, em que a globalização que nos apresenta defende uma aldeia global que não 

existe no campo real e a educação segue políticas neoliberais
14

; depois, como 

perversidade que é a globalização enquanto reafirmadora do capitalismo e acentuação 

das desigualdades sociais, em que, especificamente, a educação não tem um papel de 

emancipação humana; e, por fim, como uma possibilidade em que o autor propõe uma 

globalização possível, integrando o planeta e dirimindo as desigualdades sociais. A 

primeira seria o mundo como nos fazem crer; em que a globalização é uma fábula. 

Sobre essa perspectiva ele afirma: 

 

Fala-se, por exemplo, em aldeia global, para fazer crer que a difusão 

instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse 

mito e do encurtamento das distâncias [...] é como se o mundo se 

houvesse tornado, para todos, ao alcance da mão. (SANTOS, 2008a, 

pp.18-19). 

  

Segundo o autor, essa globalização como fábula apresenta aquele 'mundo global 

encantado', que não existe para todos, pois apenas uma parte da sociedade planetária 

teria acesso a ele. É uma globalização vendida pelos meios midiáticos, pelas instituições 

supranacionais, enfim, pelo capitalismo. 

Alguns teóricos defendem que nesse momento vive-se a Era do conhecimento
15

, 

em que muito se divulgou que nessa sociedade o conhecimento é a chave para tudo, é o 

„aprender a aprender‟
16

; o que se tem, na verdade, é uma sociedade de ilusões e não do 

conhecimento; é mais uma fábula que se vive na qual o real não é o que é apresentado. 

O que seria essa sociedade da era do conhecimento?  

 

                                                 
14

São como o viés ideológico que tem sido empregado na elaboração das atuais políticas educacionais do 

Estado brasileiro, políticas que contribuem para a precarização da educação, desvalorização dos 

profissionais desse segmento, e para a desvalorização do público em valoração ao privado. 
15

 Sociedade do conhecimento ou da informação é um termo cunhado no fim do século XX, oriundo do 

termo da Globalização. Parte da ideia de que na Globalização se vive uma era Pós-industrial que o 

conhecimento (ou o mundo das ideias) ganhou grande relevância para se repensar a Globalização e a 

sociedade. 
16

 Ver DELORS, J. Educação um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez Editora, 1998. 
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[...] Seria uma sociedade pós-capitalista? Seria uma fase da sociedade 

capitalista? Nem sempre perguntas dessa natureza têm sido 

respondidas, sequer formuladas por aqueles que cultivam a idéia de 

que estaríamos vivendo na sociedade do conhecimento. Pois bem, de 

minha parte quero deixar bem claro que de forma alguma compartilho 

da idéia de que a sociedade na qual vivemos nos dias atuais tenha 

deixado de ser, essencialmente, uma sociedade capitalista. Sequer 

cogitarei a possibilidade de fazer qualquer concessão à atitude 

epistemológica idealista, para qual a denominação quem empregarmos 

para caracterizar nossa sociedade dependa do “olhar econômico” 

devemos falar em sociedade democrática. (DUARTE, 2008, pp. 12-

13). 

 

Essa globalização como fábula propõe uma sociedade do conhecimento que, 

segundo Duarte (2008), não existe, visto que é uma ilusão essa proposta, pois 

desempenha um papel de reprodução ideológica de uma sociedade na qual não há este 

acesso ao conhecimento como é propalado. A internet, a mídia, a comunicação, a 

educação não chegam a todas as pessoas da mesma forma e com a mesma qualidade, ou 

seja, acreditar que na sociedade do conhecimento o saber está acessível a todos é uma 

ilusão dessa globalização, tida como fábula, que faz as pessoas crerem em um mundo 

que não existe. 

 

[...] Segundo essa lógica, a educação precisa estimular a formação por 

competências e habilidades para que os sujeitos possam se inserir 

socialmente, independente do contexto em que se vive, pois, na 

globalização, existem diferentes formas de contextualização: aquilo 

que é produzido em outros lugares e precisa ser consumido por nós, o 

“o globalismo localizado” e aquilo que nós produzimos que precisa 

ser exportado ou globalizado, o “localismo globalizado”. A educação 

vai moldando a formação dos sujeitos a depender das regras de 

consumo do mercado global. (JESUS, 2004, p. 117). 

 

Nessa globalização a relação homem e natureza é compreendida de forma 

acrítica, em que o homem deve apenas utilizá-la para seu consumo, para construção do 

seu mundo ideal na sociedade capitalista. Não se compreende essa relação como um 

processo histórico
17

. 

 

No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que 

ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, 

objetos técnicos, mecanizados e, depois cibernéticos fazendo com que 

a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. (SANTOS, 

2008b, p. 32). 

 

                                                 
17

 No capítulo 01 essa relação quanto processo histórico foi mais aprofundada. 
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A segunda globalização, santiana, seria vista como perversidade. Sobre isso ele 

pontua: 

 

[...] a globalização está se impondo como uma fábrica de 

perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza 

aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário 

médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos 

os continentes. (SANTOS, 2008a, p.19). 

 

Essa seria a globalização real, a que existe, a globalização que não globalizou 

tudo. O dinheiro, por exemplo, não foi globalizado, continuou na mão de poucos, 

tornou-se um fluxo que a todo o momento muda de lugar entre os países ricos. 

Enquanto que a pobreza é um fixo, e tem a capacidade de se expandir, ou seja, 

aqueles que são pobres assim permanecem. A pobreza não muda de lugar e vai se 

expandindo, generaliza-se em todos os continentes. Essas questões socioambientais 

merecem reflexão, pois elas só se tornam globais quando são do interesse desse ou 

daquele país, quando percebem possibilidades concretas de ganho. Quando não, elas 

continuam da mesma forma, fixadas nos seus países, ou seja, tanto a pobreza na África 

quanto as questões ambientais brasileiras, só se tornam de interesse global quando há a 

busca de um ganho real quanto a isso, fora disso a transformação desejada não acontece. 

 

A globalização econômica se apresenta como uma retotalização do 

mundo debaixo do signo do mercado, negando e reduzindo a 

potencializada da natureza, negando os saberes tradicionais e 

subjugando as culturas marginalizadas. (LEFF, 1999, p. 124). 

  

Na globalização que está posta, a educação cada vez mais perde seu papel 

fundamental de formação com qualidade, pois fica sujeita às políticas de avaliação
18

, 

financiamentos. Outra questão é a formação de professores e currículos que passam a 

seguir modelos, e, assim, as políticas educacionais do governo acabam sendo 

promovidas sem uma discussão com a sociedade civil. “A escola tende a tornar-se uma 

espécie de bruaca
19

 onde tudo cabe e da qual tudo se cobra: resolver o problema da 

pobreza, da fome, do trânsito, da violência, etc.” (FRIGOTTO, 2003, p. 168). 

                                                 
18

 O ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que faz parte do SINAES – Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação superior, é uma dessas políticas centralizadoras de avaliação que o 

Estado impõe para o ensino superior. 
19

 Bruaca segundo o dicionário significa bolsa de couro, que se coloca sobre os animais de carga e 

preenche com objetos para ser carregada. 
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Burbules e Torres (2004) alertam da necessidade de estudos sobre as respostas 

locais para defender a educação pública contra a introdução de mecanismos de mercado 

para regular as trocas educacionais. Importante pensar em outras políticas que busquem 

reduzir o financiamento estatal que impõe modelos de administração e eficiência 

baseados no modelo empresarial, e que, por sua vez, são empurrados para a educação 

nas tomadas de decisões. Sobre essas respostas locais, a EA e a EC se apresentam como 

um contraponto à organização imposta pelo Estado, pois ambas as educações se 

baseiam na construção de um conhecimento que valorize o local ante o global. 

A globalização atual é um reflexo do modelo de exploração capitalista
20

, e a 

educação inserida neste paradigma acaba se tornando uma modeladora das pessoas para 

o mercado. 

 

No paradigma que fortalece o modelo de exploração capitalista, a 

educação é um instrumento para adequar as pessoas ao mercado, a 

partir das definições do próprio desenvolvimento deste mercado 

subordinado e hierarquizado aos países centrais. As estratégias de 

ação utilizadas pelo capitalismo para manter a desigualdade e a 

exclusão são a integração subordinada e hierarquizada dos sujeitos na 

sociedade. (JESUS, 2004, p. 114). 

 

Apple (2004), ao discutir o neoconservadorismo
21

 e criticá-lo, afirma que a 

escola está cada vez mais modelada para um Estado que perde sua identidade. Ele 

apresenta que os neoconservadores propõem políticas que moldam a educação e a 

descaracteriza reproduzindo desigualdades da globalização perversa. 

 

Entre as políticas propostas segundo essa posição ideológica, estão 

currículos nacionais, testes nacionais, um “retorno” a padrões mais 

elevados, uma revitalização da “tradição ocidental” e o patriotismo. 

[...] Também por trás disso, está um medo do “outro”. Isso é 

demonstrado em seu apoio a um currículo nacional padronizado, seus 

ataques contra o bilinguismo e multiculturalismo e o seu insistente 

apelo por elevar padrões.  (APPLE, 2004, pp. 51-52). 

  

 Nesse contexto global, o multiculturalismo
22

 surge como proposta de valoração 

                                                 
20

 A sociedade capitalista mantém uma escola cujo papel é meramente preparar os discentes para o 

mercado de trabalho, servindo como mão de obra a ser trocada pelo dinheiro, e ser mais um ator do 

meio de produção. Para a EA, o capitalismo reproduz a partir da escola mais consumista; para a EC, o 

sistema promove a desvalorização do camponês e expropriação de suas terras. 
21

 Ver conceito em APPLE, M. W. Entre o Neoliberalismo e o Neoconservadorismo: Educação e 

Conservadorismo em um Contexto Global. In: BURBULES, Nicholas C. e TORRES, Carlos Alberto. 

Globalização e educação: perspectivas críticas. Porto Alegre: Artmed Editora, 2004. 
22

 Ver TAYLOR, C. Multiculturalismo. São Paulo: Editora Piaget, 1998. 
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do singular, do local, do específico; já os chamados neoconservadores, vão na 

contramão desse processo, pois se, propõem a resgatar modelos antigos de educação 

para manter o status quo, e prevalecer que existam excluídos dos processos 

educacionais: os chamados excluídos da escola e na escola. 

 Com a globalização as sociedades vivem um dilema: padronizam-se para 

fazerem parte de uma aldeia dita global, ou se reafirmam enquanto sociedades 

específicas? Dilemas esses que a escola também se depara ao ser questionada: como, 

nesse contexto, dar conta das minorias? Das especificidades dos estudantes que chegam 

de grupos minoritários socialmente?   

 A Educação do Campo é clara quanto aos seus objetivos frente à globalização; 

ela quer valorizar o homem do campo e as especificidades desses sujeitos. “A realidade 

desses sujeitos não costuma ser considerada quando se projeta um desenho de escola. 

Esta é a denúncia feita pela especificidade da Educação do Campo: o universal tem sido 

pouco universal.” (CALDART, 2008, p. 74). É importante reconhecer e valorizar a 

realidade local fortalecendo as bases da sociedade para que a escola consiga transpor as 

bases da globalização excludente e econômica. 

As sociedades frutos, historicamente, de migrações, ou que tem sua base na 

colonização, como a do Brasil, vivem o dilema de terem escolas cada vez mais 

nacionalistas na globalização, e ainda assim, quanto políticas de reconhecimento 

excluem seus próprios cidadãos do direito à Educação. O quadro presenciado é: de um 

lado os neoconservadores querendo currículos nacionalistas que reafirmem o Estado-

nação, e busquem um padrão; e, de outro, os multiculturalistas que defendem um 

currículo que dê conta de todas as minorias e evite a padronização global. Neste 

contexto, tem-se a Educação do Campo e suas especificidades, necessitando 

compreender como o camponês tem acesso à educação, e à Educação Ambiental. 

Por fim, retomando Milton Santos (2008a) e sua terceira globalização, ele 

discute o que deveria ser a real globalização, a que é necessária aos dias de hoje: 

“Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma 

globalização mais humana”. (SANTOS, 2008, p. 20). Uma globalização de valorização 

das massas, de valorização da cultura local; enfim, uma globalização que unisse o 

global e o local sem descaracterizar suas especificidades, essa seria a proposta para se 

chegar a um processo em que o respeito ao planeta, a atenção às questões de cunho 

socioambiental e a difusão das filosofias e ideias promovessem um desenvolvimento 

mais igualitário.  
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 No entanto, essa globalização que aí está, não é e nem deve ser a única; deve-se 

trazer á tona outra globalização, um outro mundo possível, e a Educação Ambiental tem 

um papel na interligação das questões locais frente às propostas globais, enquanto que a 

Educação do Campo atua na reafirmação desse local, na reafirmação das 

especificidades, identidades, e unicidade de sociedades campesinas inseridas nesse 

contexto. 

 Na globalização atual a educação passa por um processo de desconstrução de 

suas bases, deixando “[...] a educação de qualidade cada vez mais inacessível. Alastram-

se e aprofundam-se males espirituais e morais, como os egoísmos, os cinismos, a 

corrupção.” (SANTOS, 2008a, p. 20). 

 Daí a importância da educação em todas as sociedades. As pessoas, as 

universidades, os grupos formadores de opinião, enfim toda a sociedade organizada, 

tanto no âmbito nacional quanto no plano internacional, precisam adquirir uma nova 

consciência e propor ações políticas a fim de reverter o rumo da globalização, tal como 

se manifesta neste momento. Com esse processo são muitas as transformações que 

ocorrem na educação, muitas políticas são implementadas a fim de atender o setor 

produtivo que, na maioria das vezes ou quase nunca, tem uma preocupação 

socioambiental.  

A escola pública enquanto direito universal é desconsiderada, e a qualidade do 

ensino e formação dos professores se tornam deficitárias. 

 Teodoro (2003) deixa claro que as políticas educacionais na globalização, 

visam, para o Estado, que a escola eduque seus alunos de forma que atenda as 

necessidades do mercado. A perspectiva é sempre a de atender às demandas das grandes 

instituições internacionais como o FMI – Fundo Monetário Internacional, que interferiu 

na política educacional brasileira da década de 90 quando deixou claro que o Brasil 

necessitava aumentar a escolaridade dos seus habitantes para poder acessar 

determinados recursos, e, nesse desejo, o governo brasileiro promoveu políticas à 

alfabetização rápida das massas, independente da qualidade dessa educação. Como a 

educação sempre esteve atrelada ao Estado, é fato que as influências da globalização no 

mesmo irão repercutir na escola pública e em seus diversos setores. 

 

A crise capitalista dos anos de 1970 marcará o início de uma profunda 

desarticulação dessa promessa integradora em todos os seus sentidos. 

[...] a ruptura da promessa da escola como entidade integradora 

começou a desencadear de forma definida nos anos de 1980, 
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justamente num contexto de revalorização do papel econômico de 

educação, da proliferação de discursos que começaram a enfatizar a 

importância produtiva dos conhecimentos (inclusive a configuração de 

uma verdadeira “Sociedade do Conhecimento” na Terceira Revolução 

Industrial) e de uma crescente ênfase oficial nos aportes supostamente 

fundamentais que as instituições escolares deviam realizar para a 

competitividade das economias na era da globalização. (GENTILI, 

2002, p. 49). 

 

Esperava-se uma escola integradora, o que não aconteceu. Nesse contexto 

histórico, o que se esperava era uma escola que não deixasse de lado a concepção 

acadêmica transformadora e os valores que estavam presentes na sociedade, mas 

esquecidos. Esperava-se que o professor, diante dessa realidade, refletisse com seus 

estudantes numa perspectiva crítica; que ele não se acomodasse às exigências da 

sociedade capitalista e ao reducionismo das análises que o sistema impõe, mas, sim, 

trouxesse à tona uma reflexão desse momento histórico quanto ao processo excludente.  

Nos anos seguintes a década de 70, pensou-se em construir uma nova realidade. 

Mas como construir essa nova globalização, mais justa e com maior equidade social 

entre os países, entre as sociedades, tendo a educação como base? “O novo mundo que 

queremos, mais equilibrado e justo, requer o engajamento pessoal e coletivo de 

educadores e educandos no processo de transformações sociais.” (GUIMARÃES, 1995, 

p. 09). 

É importante que a superação desse modelo aconteça, e,  

 

uma das formas de agonizar a crise desse paradigma é experienciar 

outros, e, entre estas outras experiências, uma merece destaque neste 

texto: a mudança de visão educacional de um país. Ao invés de uma 

educação como meio de desenvolvimento cultural que se constrói 

entre diferentes sujeitos que se produzem entre os símbolos, os ritos, 

as narrativas, a técnica, a ciência, os saberes da tradição, ao tempo em 

que produz e gera novos valores sociais. (JESUS, 2004, p. 112). 

 

No contexto em que a globalização se apresenta a escola necessita se reformular 

para atuar com uma formação crítica, cabendo a ela ajudar no desenvolvimento do aluno 

para que ele não seja um coadjuvante social, mas tenha condições de refletir, atuar como 

protagonista e modificar essa mesma sociedade; que seja uma educação emancipatória, 

o que só pode acontecer a partir da ressignificação dos sentidos, da reconstrução de 

novas propostas capazes de transformar a globalização perversa.  

Assim, o papel da escola seria interferir diretamente no processo de crescimento 

do indivíduo, na sua relação com a sociedade e com ele mesmo, para ele atuar nessa 
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globalização em que o contexto mundial está se adaptando a uma nova constituição do 

mundo do trabalho, em que o homem tem que ser capaz de desenvolver sua função 

transformadora mediante a sociedade, interagir com o outro e também construir valores. 

 Por sua vez, para estas necessidades importantes a escola tem que se dedicar 

para dar conta de formar um ser humano que desenvolva senso crítico, que conheça seus 

direitos e compreenda os conceitos de cidadania e ética, além de saber como viver num 

mundo globalizado em transformações a todo o momento.  

 

O pensamento educacional, a reorientação curricular, a produção de 

material didático e a formação de professores ou o cumprimento das 

políticas educacionais encontrarão seu sentido público na sociedade 

que não ignorar o avanço da consciência e da luta pelos direitos [...]. 

(ARROYO, 2004, p. 103). 

 

Para a escola, espera-se que ela forme alunos prontos para transformar a 

sociedade em que vivem; alunos conhecedores dos seus direitos e capazes de intervir e 

criticar, de forma ativa, nos processos da organização social. Seja esse aluno do campo 

ou da cidade, à escola cabe a construção do seu papel social. Mas nesse paradigma em 

que ela está alocada esse desejo não se concretizará por agora. 

A mudança mais importante na educação suscitada por essas novas demandas 

deve incorporar, de forma sistemática, a tarefa de formação da personalidade. Não deve 

formar só o núcleo básico do desenvolvimento cognitivo, mas também o da 

personalidade. Nesse contexto, como se deve portar a escola? Que formação a escola 

deve promover para os alunos? 

A escola do mundo globalizado é fruto de um processo histórico; tecnicista, que 

tem como objetivo apenas formar pessoas aptas ao mercado de trabalho, mas para 

superação desse modelo ela precisa deixar o tecnicismo e se preocupar com a formação 

crítica do ser humano. Este, por sua vez, agora deixa de ser um mero técnico e passa a 

ser um agente transformador e politizado. 

É necessário oferecer um conhecimento técnico, com o qual o homem seja 

capacitado para ingressar no mundo do trabalho, mas de forma crítica; ao mesmo tempo 

deve se disponibilizar uma educação consciente que ofereça uma gama de 

conhecimentos que possibilitem ao aluno a capacidade de se reconhecer como agente 

essencial na transformação de sua realidade, compreendendo questões socioambientais, 

políticas, culturais em que ele possa emitir seus valores e conceitos sobre essas 

possibilidades. 
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 A escola não deve ser um produto social, deve ser um processo transformador da 

sociedade, sendo importante analisar a fundo os processos educacionais, analisando 

como ela foi influenciada em diversos períodos históricos. No período industrial, por 

exemplo, o modelo educacional já preparava os alunos para o trabalho, apresentando 

com as regras e disciplina escolar, o modo organizacional e funcional da indústria. Jesus 

(2004) tece uma crítica a essa realidade quando afirma que ao invés de se ter um Estado 

regulador da sociedade, e a escola como reprodutora dessa regulação, dever-se-ia em 

um novo paradigma, ter um Estado articulador, garantindo para a sociedade sua ação 

participativa e democrática, e a escola como o lugar do conflito e do diálogo
23

 entre os 

conhecimentos e saberes da Sociedade. Ela conclui dizendo que “Esta tríade se 

complementa e se articula na produção de uma outra cultura emancipatória.” (JESUS, 

2004, p. 127).  

 Compreendendo esse desafio da educação no paradigma atual, faz-se necessário 

lançar um olhar sobre a formação de professores, buscando compreender se existe uma 

preocupação que traga conhecimentos diversos e que atenda aos anseios sociais, sendo a 

Educação Ambiental e a Educação do Campo alguns desses saberes que necessitam 

constar na formação do licenciado que irá assumir uma sala de aula, e contribuir para o 

aprendizado de seus alunos. 

 

 

2.3 Os desafios da formação de professores 

 

  2.3.1 Formação de professores: algumas reflexões 

 

 A formação do professor na sociedade global tem sido um desafio, visto que o 

viés econômico que é dado à discussão e à ação deixa de lado as especificidades do 

processo de formação. Ainda inspirado no modelo em que as soluções são encontradas a 

partir de análises econômicas baseadas na relação entre as teorias econômicas, 

estatísticas e os modelos computacionais, a resolução para os problemas educacionais, 

inclusive no que tange à formação de professores, mostrou que a partir dessa 

perspectiva não haveria soluções para resolver questões essenciais do processo de 

formação de docentes. 

                                                 
23

 Grifos da autora 
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 O próprio termo, formação, torna-se um desafio entendê-lo, visto que ele 

apresenta uma amplitude de dimensões e significados que, muitas vezes, promovem 

uma desconexão do termo com o seu real significado, que seria o de preparar o 

professor para atuação crítica na educação de seus alunos. Maria Isabel Almeida (2006) 

define a formação como: 

 

o campo de conhecimentos, investigações e de propostas teóricas e 

práticas que, [...] estuda processos mediante os quais os professores 

[...] se implicam individualmente ou em equipe, em experiências de 

aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram seus 

conhecimentos, destrezas e disposições, e que lhes permitem intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do ensino, do currículo e da 

escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que 

recebem  os alunos. (ALMEIDA, 2006, p. 178). 

 

 Fica clara a definição de atuação e pesquisa no campo da formação de 

professores, pois se refere aos processos em que os mesmos adquirem e ao mesmo 

tempo melhoram os seus conhecimentos e que, posteriormente, serão refletidos em sua 

prática pedagógica, em sua atuação na gestão e construção do currículo escolar. Enfim, 

a formação de professores analisa como estes profissionais da educação representam e 

ressignificam seus processos de ensino e atuação. Almeida (2006) argumenta que,   

 

[...] formação refere-se às ações voltadas para a aquisição de saberes, 

[...], associando-se em geral ao preparo para o exercício de alguma 

atividade. Igualmente importante é reconhecer que a formação está 

também associada ao desenvolvimento pessoal, ao esforço de 

autodesenvolvimento, de trabalho sobre si mesmo mediante os mais 

variados meios, evidenciando um componente pessoal, fruto da 

combinação do amadurecimento, da possibilidade de aprendizagens e 

das experiências vividas. (p. 177).   

  

 O motivo para entender tanta preocupação com a formação do professorado está 

no importante destaque que o tema tem no sistema educacional, principalmente 

levando-se em conta as constantes e diferentes reformas, unidas às exigências ante as 

novas demandas exigidas pela sociedade atual.  

O desafio está posto: que formação de professores se quer, para uma 

emancipação dos profissionais da educação? Quais os objetivos desse processo?  O 

debate sobre o tema é intenso, alguns teóricos se prontificam a mostrar a formação sob 

várias perspectivas, tais como a formação continuada, a formação permanente, a 

formação multiculturalista ou outros processos formativos que podem ser realidades 
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possíveis, pois buscam uma formação do professor adequada à realidade que se 

apresenta. 

 Formar professores capazes de atuar em um novo paradigma, para superação da 

dicotomia teoria-prática, uma vez que é importante o fim da ruptura que a sociedade 

capitalista impõe à práxis. Sem uma formação voltada à prática docente, o licenciado 

chega à escola sem a instrumentação necessária para desenvolver seu trabalho 

pedagógico. Ainda sobre esse processo contínuo, é necessário compreendê-lo e a sua 

importância para o futuro professor. Mendes (2005) argumenta que  

 

[...] uma reflexão na e sobre a prática docente contribuirá para o 

redirecionamento do fazer pedagógico em busca do aperfeiçoamento 

da ação docente. A ação–reflexão–ação permite perceber, entre outras 

coisas, se o trabalho desenvolvido dentro e fora da sala de aula está 

atendendo às expectativas dos alunos, seus interesses e os propósitos 

da disciplina, de modo geral a formação do futuro professor. 

(MENDES, 2005, p. 37). 

 

 Sob outra perspectiva, analisando a formação do professor, Severino (2007) 

afirma que o futuro educador tem necessidade de conhecer todos os aspectos envolvidos 

no processo educativo, e, se a aprendizagem só ocorre pela construção do 

conhecimento, então, cabe lhe assegurar condições para que conheça, construtivamente, 

seu objeto próprio, ou seja, sua prática educativa.  

Nesse sentido, a centralidade no discurso da maioria dos debatedores do tema 

está na necessidade de uma formação em que a prática e a teoria estejam unidas no 

processo de formação do graduando. A ruptura dessa práxis significa um atraso e, 

consequentemente, um déficit na formação crítica do professor e na sua emancipação. 

 Na atualidade os modelos de cursos de formação de professores são regidos por 

políticas educacionais contemporâneas, através das quais o Estado centraliza em alguns 

pontos e descentraliza em outros, mostrando o que eles devem aprender e ensinar, bem 

como em que a teoria e prática estão desconexas; é necessário, portanto, mudanças. 

Para isso uma nova práxis na formação de professores é preciso ser discutida e 

iniciada, em que a teoria e a prática estejam articuladas. “A ligação teoria/prática, no 

caso da formação do professor, deve ter a perspectiva do pedagógico, do educador e da 

ciência com que se está trabalhando, para não cair em conteudismo ou em uma 'capa' 

metodológica sem conteúdo". (CALLAI, 2006, p. 256). 

 O Estado permite às universidades atuarem com autonomia, mas ao mesmo 

tempo propõe portarias e leis que centralizam a formação de professores, como é o caso 
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das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), para a formação de professores. Ao tempo 

em que ele descentraliza instituindo os conselhos nacionais e locais de educação, mas 

analisando de forma conjunta, percebe-se que os conselhos são utilizados como 

instância de apoio às políticas desenvolvidas pelo Estado. Um exemplo são as 

resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), que muitas vezes vem 

complementar o que as leis promulgadas pelo Estado propõem. Enfim, há o que já foi 

reafirmado, existe uma centralização em alguns momentos e descentralização em 

outros, mas em ambos os momentos o Estado se articula para manter o „status quo’ da 

formação de professores, visto que não há um avanço nas políticas educacionais de 

formação. 

 Muitos são os desafios apresentados ao professor no seu campo de atuação e a 

formação do educador não foge à regra. As universidades devem estar prontas para 

formar um docente capaz de atuar na sociedade contemporânea que vive a contradição 

da globalização, que tem a inovação tecnológica de um lado e o aumento da 

miserabilidade e descaso às questões socioambientais de outro.  

Nesse cenário a sala de aula se apresenta como uma classe heterogênea, 

diversificada, o que exige do professor assumir processos educativos adequados à 

realidade do aluno na perspectiva de possibilitar a formação geral do mesmo. 

Ainda sobre os desafios enfrentados pelo professor na atual conjuntura, é 

possível verificar que o fracasso escolar é um dos grandes problemas na atualidade, 

acarretando a necessidade de se incorporar as questões sociais no processo educativo do 

aluno. A sociedade espera uma nova égide na educação, faz-se mister, então, rever a 

formação do professor que vai agir nesse contexto educacional. 

Colello (2001) afirma que a formação de professores tem sido frequentemente 

considerada a partir de critérios técnicos reducionistas que, a priori, visam estabelecer 

um perfil desejável de profissional em um quadro de atribuições práticas genericamente 

delineadas.  

 As demandas para o professor atual são muitas, mas as condições objetivas de 

seu trabalho são ainda muito precárias, e, mais uma vez, está posta a contradição. Até 

que ponto a sua formação na universidade o prepara para essa sociedade capitalista 

baseada nas relações de exploração do ser humano pelo próprio ser humano? 

A formação de professores nessa sociedade passa por outras questões, dentre 

elas a própria identidade do ser professor que ainda não está assumida pelos seus 

profissionais e essa descaracterização passa também pelas condições de trabalho, visto 



61 

 

 

 

que muitos se tornam professores, mas não se percebem como tal. Sobre isso, Sousa 

Neto (2005) assevera que 

 

ao escolhermos um ofício, podemos fazê-lo e sermos feitos por ele, 

ao ponto de ser difícil, em alguns casos, dissociar os nomes das 

profissões. [...] Dentre as pessoais está aquela de realizar com prazer 

um dado ofício. Dentre as coletivas está a de ver o ofício como 

contido em uma totalidade social e lê-lo politicamente. Aos que 

morrem como professores, resta a lápide cotidiana da repetição 

tristonha dos mesmos ritos e a angústia de um velório antecipado. Aos 

que optaram por ser e/ou continuar professores por prazer, a vida na 

profissão é uma celebração diária, pessoal e coletiva, que transforma 

cada ato, mesmo nos dias mais difíceis, em uma reafirmação da 

escolha feita em certa altura da existência. E é essa mesma opção que 

leva os professores às ruas, que engravida as greves, que educa no 

sentido lato a sociedade por dentro e por fora da escola. Ao fim de 

tudo, a luta parece dança, a palavra carne, a utopia realização. 

(SOUSA NETO, 2005, pp. 258-259). 

 

O ofício do ser professor tem um lugar específico na sociedade, mas esse espaço 

não é valorizado. Os profissionais, assim como sua formação, ainda passam por sérios 

problemas estruturais; um professor capaz de romper o paradigma da racionalidade 

precisa ter uma formação que lhe dê condições de olhar o mundo e perceber a 

necessidade de transformação do mesmo. É necessária uma formação teórica, e 

inclusive política, para que esse profissional compreenda a importância do seu dever. 

Mas as políticas educacionais de formação de professores ainda necessitam 

serem revistas e reformuladas, criando possibilidades de melhoria. Para Cacete (2002), a 

formação de professores no país vem marcada por uma posição secundária; na lista de 

prioridades estariam as licenciaturas condenadas à periferia das universidades “como 

que expressando uma certa „perversidade‟ da política educacional, colocada nas „mãos 

de quem‟ estava menos preparado para assumir essa formação: as nascentes faculdades 

de filosofia isoladas de caráter privado”. (CACETE, 2002, p. 205). 

 São vários os desafios da formação de professores no país; a falta de identidade 

do graduando com o curso que escolheu e a idéia de que ao fazer uma licenciatura não 

irá alcançar o status que deseja, leva o licenciando a concluir o curso sem se preocupar 

com a qualidade do mesmo. Essas e outras dificuldades contribuem para que o processo 

seja e continue deficitário.  Permanece a reflexa: como formar bons professores nessa 

realidade? O que seria o bom professor para a sociedade atual?  
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O bom professor não é mais aquele que domina os conteúdos da ciência que ele 

escolheu professar. A sua formação tem e deve garantir os conhecimentos necessários 

para que ele possa desenvolver uma prática embasada em teorias da aprendizagem, em 

história da educação, em linguagens e métodos de ensino, ou seja, que ela seja capaz de 

construir no professor a necessidade de que em sua prática ela construa com seus alunos 

a base para a transformação social, possibilitando uma educação emancipatória, porque 

“[...] além de dominar conteúdos, é importante que o professor desenvolva a capacidade 

de utilizá-los como instrumentos para desenvolver e compreender a realidade do mundo, 

dando sentido e significado a aprendizagem". (PONTUSCHKA, et al, 2007, p. 97). 

 A resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE/CP 1, de 18 de Fevereiro 

de 2002, contempla o que é proposto quanto à formação de educadores, quando no 

artigo 3º diz que:  

 

A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 

modalidades da educação básica observará princípios norteadores 

desse o preparo para exercício profissional específico, que 

considerem: 

I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 

futuro professor, tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em 

lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o 

que faz na formação e o que dele se espera; 

b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 

habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 

indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; 

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 

competências; 

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 

possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados 

alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a  

identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

  (BRASIL, 2002, p. 02). 

 

  

 A resolução propõe a idéia do que seria o ideal para a formação, mas a 

concretização dessa lei se torna um processo complexo, visto que ainda existem cursos 

de formação de professores precarizados, e essa desvalorização da licenciatura, em 

algumas universidades, não possibilita que o ideal rompa barreiras e se torne real.  

A formação de educadores encontra diversos obstáculos e conciliar a teoria e a 

prática é um dos principais, especialmente porque naqueles cursos em que o modelo de 
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formação ainda está baseado no modelo 3+1
24

, ou seja, são diversos os enfrentamentos 

e um deles consiste na sociedade global em que o professor está inserido sem a 

instrumentalização necessária para compreender a necessidade de um repensar global, e 

uma atuação crítica e transformadora local.  Jesus (2010) assevera que 

 

[...] do ponto de vista da formação dos educadores e educadoras será 

necessário pensar e materializar um projeto que tome como referência 

a realidade concreta de cada território de origem dos estudantes, de 

cada movimento social ao qual pertence, da complexidade que é a 

realidade agrária para cada grupo, das possibilidades latentes de 

reconstruir o presente com o olho voltado para o futuro, da 

radicalidade que necessita ser exercida na construção desse futuro. (p. 

423). 

 

O professor é levado a trabalhar com a Educação do Campo sem ter uma 

formação inicial para essa especificidade, e o mesmo acontece com a Educação 

Ambiental. Exemplo disso é que recentemente alguns cursos de Pedagogia (seguindo 

orientações do CNE) incorporaram disciplinas que tratam dessas questões em seus 

currículos; somente após as conferências de EC e EA esses processos educativos 

avançaram em direção às universidades.  

Outra barreira é a atual condição de algumas IES formadoras de professores: 

quando são públicas muitas estão sucateadas, com os cursos de licenciatura recebendo 

poucos investimentos na pesquisa e extensão; quando são do setor privado algumas 

oferecem cursos “aligeirados”, sem a preocupação com a pesquisa, e funcionam com 

mínimas condições, sem a preocupação com uma construção crítica desse profissional. 

A formação de professores é um problema que necessita ser superado; a universidade 

que está aí necessita ser repensada, pois foi  

 

uma universidade construída sob as bases iluminista e racionalista 

instrumental caminha a passos largos nas diferentes áreas do 

conhecimento e nos modelos de gestão como elementos suficientes 

para garantir uma formação para que os profissionais possam acreditar 

que podem ascender socialmente, atendendo à lógica do mercado. Um 

modelo fracassado tendo em vista que este mercado não tem a 

capacidade de ser tão bom regulador social para absorver a mão de 

obra formada. (JESUS, 2010, pp. 408-409). 

 

                                                 
24

 Refere-se ao modelo de formação de muitos cursos de licenciatura que ainda existem no Brasil mesmo 

com a resolução de ampliação do estágio para 800 horas, em que se tem três anos de formação teórica e, 

posteriormente, um ano de formação prática, revelando uma desconexão entre a teoria e a prática; ele 

foi pensado a primeira vez no Brasil pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro, coordenado por 

Anísio Teixeira, que propôs esse modelo para a formação das professorandas do Instituto. 
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É imprescindível repensar a universidade para que aconteça a formação tão 

esperada de professores mais críticos e atuantes social e politicamente. 

 

2.3.2 Discutindo a pesquisa e a práxis na formação do professor 

 

É importante quando se fala em formação de professores, pois deve se pensar a 

universidade e como ela desenvolve seus cursos de graduação, que devem estar 

embasados no tripé ensino, pesquisa e extensão, para a garantia de uma práxis adequada 

à formação.  

A Pesquisa no campo da Educação vem, com os anos, sendo modelada, retendo 

influências das diversas escolas do pensamento científico, na busca de uma 

representação identitária na pesquisa educacional.  

Pesquisar a formação de professores requer um debruçar-se sobre bibliografias, 

sobre instrumentos metodológicos que necessitam de atenção necessária para se buscar 

resultados coerentes e ao mesmo tempo reflexivos, que possibilitem uma pesquisa na 

área da formação profunda e reveladora. 

 

[...] pensamos que a pesquisa acadêmica contribuirá efetivamente 

quando compreender a importância do conhecimento didático para a 

formação de professor. Compreensão que expressaria a relação 

estabelecida entre o conhecimento didático que compõe parte do 

conhecimento pedagógico, como meio para o trabalho de formação do 

indivíduo, e a responsabilidade das disciplinas escolares que utilizam 

seus conteúdos específicos nessa formação. Essa compreensão 

envolve ainda os objetivos definidos pelo sistema de ensino, que, para 

resultar em prática autônoma dos professores, deve direcionar os 

objetivos e as diretrizes traçados e que evidenciam um país, uma 

nação em seu processo de construção. (LIMA, 2006, p. 124). 

 

No campo da Educação o professor é mais um agente, um sujeito entre o aluno, o 

currículo, a escola, o ensino-aprendizagem e outros elementos importantes para 

desvendar as pesquisas em Educação, mas é um elemento importante, e cabe ao 

pesquisador lançar um olhar apurado sob a sua formação; esse olhar é a possibilidade de 

desvendar um problema relevante e imprescindível que revela diversas situações de 

análise. 

Por último, o desafio que finaliza a discussão deste capítulo é a práxis na 

formação de professores.  
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A formação docente, para romper o paradigma que está posto na universidade, 

precisa vencer barreiras, transpor a institucionalização, a compartimentalização dos 

cursos, e, principalmente, promover uma educação para os professores em que a relação 

entre a teoria e a prática seja a tônica do processo de formação. Os rebatimentos do 

capitalismo promovem uma formação precária através da qual cria uma das principais 

barreiras: a dicotomia entre teoria e prática. 

Como a proposta é pensar também “o vivido” do professor a partir do seu 

discurso, compreender o conceito de práxis faz-se necessário; por isso, Vazquez (2007), 

pela proximidade com o método, foi quem melhor definiu essa categoria. Pois segundo 

ele, a prática se dá na medida em que ela é guiada pela teoria, assim, a teoria guia e 

molda a ação, determina a atividade do homem.  

A teoria e a prática necessitam estar relacionadas para que o professor compreenda 

sua ação na sala de aula, e possa articular seus conhecimentos científicos com os 

saberes trazidos pelos alunos. “Portanto, a práxis caracteriza-se pela ação de um ser 

humano sobre a matéria, objetivando a transformação do “mundo exterior” e, nesse 

movimento, a transformação do “mundo interior”. (LOUREIRO, 2009, p. 03). E o autor 

complementa: “pensar a práxis, [...] ajuda-nos a entender como dialeticamente, sob uma 

perspectiva emancipatória, não cabe pensar em dissociações entre subjetividade – 

objetividade, constituição do indivíduo e sociedade instituída na história.” 

(LOUREIRO, 2009, p. 04). 

 A idéia de que o bom professor era aquele que apenas necessitava dos 

conhecimentos específicos e teóricos de sua disciplina, está ultrapassada. O docente 

para atuar, principalmente, na modalidade da Educação do Campo sob a égide da 

Educação Ambiental, necessita de outros conhecimentos e habilidades que possibilitem 

muito mais construir o conhecimento com seus alunos, que utilize das teorias da 

psicologia para promover uma aprendizagem significativa, e que tenha tido em sua 

formação a relação da teoria com a prática, para que agora ele possa, em ação, estar 

refletindo sobre a forma como desenvolve seu trabalho. 

O Brasil herdou uma formação em que a teoria está desconexa da prática. A práxis 

atual, em que não existe a relação teoria e prática, não promove uma práxis científica, 

sendo imprescindível romper a dicotomia que está posta e que desarticula o 

conhecimento científico da ação do professor. Vásquez (2007) define a práxis como 

atividade prática de nossa espécie que, para constituir os agentes sociais, transforma o 
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mundo natural-social, humanizando-o, sendo, a práxis, uma atividade teórico-prática  

também definida como práxis científica. 

As licenciaturas devem buscar cada vez mais transpor o paradigma cartesiano, 

rompendo a dicotomia teoria e prática, para, assim, promover uma educação de 

professores que atenda às demandas sociais; que reflita sobre a sociedade criticamente; 

que articule conhecimentos; que seja interdisciplinar e que emancipe seus docentes para 

que estes possam, ao fazer a mediação didática, revelar aos seus alunos as questões 

globais do mundo atual em seus espaços cotidianos. 

 
A ligação teoria/prática, no caso da formação do professor, deve 

ter a perspectiva do pedagógico, do educador e da ciência com 

que se está trabalhando, para não cair em conteudismo ou em 

uma “capa” metodológica sem conteúdo. (CALLAI, 2006, p. 

256). 

  

 As políticas de educação apontam para a importância de uma formação que 

relacione a teoria e a prática, mas na realidade essa ação ainda pouco acontece, mesmo 

nos cursos que oferecem estágios desde o primeiro ano da graduação. Visto que nem 

sempre estagiar quer dizer que o graduando estará tendo uma prática de qualidade. Na 

lei
25

 está dito: 

 

A formação dos profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as 

características de cada fase do desenvolvimento do educando, 

terá como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 

capacitação em serviço. 

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em 

instituições de ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996, p. 48). 

 

A LDB traz a importância da relação entre a teoria e a prática na formação dos 

profissionais da educação, entendendo que essa articulação contribuirá para que o 

professor desenvolva um trabalho articulado e reflexivo, de forma que sua prática na 

educação básica seja embasada teoricamente e ao mesmo tempo atenda às necessidades 

dos educandos. Mas na realidade isso ainda não se concretiza, os casos em que as 

universidades conseguem vencer a disciplinaridade e oferecer uma formação mais 

completa ainda são raros, muitos cursos ainda tem a desarticulação entre a teoria e a 

prática que, consequentemente, 

                                                 
25

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, no Título VI – Dos profissionais da Educação, artigo 61. 
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[...] promove uma formação incompleta, desarticulação entre 

formação acadêmica e realidade prática. A falta de integração 

entre a Licenciatura e a realidade onde os licenciandos irão atuar 

constitui um outro “dilema” enfrentado pelos cursos de formação 

de professores. Em outras palavras, há pouca integração entre os 

sistemas que formam os docentes, as universidades e os que os 

absorvem: as redes de ensino fundamental e médio. Essa 

desarticulação reflete, talvez, a separação entre teoria e prática 

existente nos cursos de formação de professores”. (KAERCHER, 

2004, p. 87). 

 

Discutindo especificamente a formação em EA, é fato que não deve haver 

indissociabilidade entre a teoria e a prática, pois que, se a proposta é que o educando se 

emancipe e transforme seu contexto, ele não poderá fazê-lo sem assimilar esses 

conhecimentos sócio-ambientais no campo concreto. Na EC não deve ser diferente, uma 

modalidade em que a prática dos alunos adentra a sala de aula não deve ser 

desconsiderada, e a construção do conhecimento se dará justapondo esses conceitos 

trazidos pelos alunos a partir da prática dos mesmos, com a teoria transposta pelo 

professor. 

A universidade deve se preocupar com as licenciaturas. Criou-se no país, cultural 

e historicamente, uma desvalorização da profissão docente que perpassa o ensino 

superior e está inserida nas bases da academia. Kaercher (2004) afirma que “[...] Os 

cursos que possuem o binômio Licenciatura
26

 e Bacharelado, tem nos licenciandos, 

estudantes de menor status, com menor quantidade de bolsas de iniciação científica e 

menos vagas nas pós, ou seja, é um problema menos acadêmico/científico do que 

político." (p. 90). Assim, percebe-se que a situação é bem mais relevante e a questão é 

muito mais política. O Estado necessita resolver essa situação, visto que o ensino 

superior privado não consegue dar conta dessa discussão e muito menos ação, no que 

tange ao fato de que muitas IES particulares ainda formam professores no modelo 3+1, 

promovendo a desvalorização da profissão docente e uma formação insipiente.  

É importante a prática nos cursos de formação de professores, pois é necessário 

um mergulho na realidade para que os alunos das licenciaturas saiam do abstrato, 

percebam os limites e possibilidades que o campo pode possibilitar enfrentando as 

dificuldades e especificidades do ofício que eles escolheram. 

                                                 
26

 Importante reconhecer que atualmente algumas políticas de financiamento ocorrem nas universidades 

gerando recursos a partir do PIBID e do Pró docência, mas a atualidade dessa citação está no fato de 

que isso ainda não é generalizado, restringe-se, em sua maioria, às universidades federais e não às 

estaduais. 
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 A Educação do Campo, por ser historicamente uma modalidade originada dos 

movimentos sociais do campo, e a Educação Ambiental pelos movimentos 

ambientalistas, são processos que pensaram a práxis como algo diferenciado na 

construção de seus processos educativos. Portanto, na formação para a EC e a EA, a 

dicotomia entre teoria e prática não deve existir e a interdisciplinaridade deve ser uma 

máxima, assim como as concepções e as teorias críticas devem estar em toda a 

formação do educador do campo e ambiental. 

 

 2.4 A universidade e a formação de professores em Educação Ambiental 

(EA) e Educação do Campo (EC) 

 

  2.4.1 A formação em Educação Ambiental 

 

 A formação dos cidadãos em Educação Ambiental é uma necessidade essencial 

para formar sociedades mais justas e equilibradas social e ambientalmente, que 

consigam construir uma relação homem/natureza estável e questionadora do modelo de 

desenvolvimento atual. Na construção desses cidadãos a escola tem o papel fundamental 

de educar para a emancipação e transformação social.  

Cada vez mais a EA vem ganhando espaço, desde a Conferência de Estocolmo
27

, 

que delimitou os passos que a EA deveria seguir para promover uma educação que 

formasse cidadãos e definisse o papel da escola como aliada nesse processo de 

construção do conhecimento. Posteriormente, no Brasil, após a ECO 92
28

, apesar de 

tardias as discussões avançaram, deixando o campo da teoria e indo para a prática.
29

 

Talvez, por isso, nesse momento histórico houve uma explosão de práticas em EA que 

foram refletidas nas atividades de extensão das universidades.  

Durante a ECO 92 o Ministério da Educação (MEC) realizou, em Jacarepaguá, o 

Workshop sobre Educação Ambiental, em que vários profissionais reunidos produziram 

                                                 
27

 Em 1972 ocorreu, em Estocolmo, a primeira conferência que promoveu uma discussão mundial para 

refletir sobre a relação homem e natureza, e que determinou algumas diretrizes para a EA. 
28

 A ECO-92, Rio-92, Cúpula ou Cimeira da Terra, são nomes pelos quais é mais conhecida a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 

Junho de 1992 no Rio de Janeiro. O seu objetivo principal era buscar meios de conciliar o 

desenvolvimento sócio-econômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. 
29

 Como os discursos estavam centrados no desenvolvimento sustentável e a Educação Ambiental é um 

contraponto a essa proposta, o que se deu foi um espaço pequeno para a EA durante a ECO, o que gerou 

uma descaracterização da mesma, resumindo-a às práticas apolitizadas nos projetos de extensão das 

universidades, ou em tentativas pontuais na educação básica. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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um documento, cuja recomendação foi a de que o MEC, juntamente com as Instituições 

Ensino Superior (IES), definiriam metas para a inserção articulada da dimensão 

ambiental nos currículos, dando um passo fundamental para a  implantação da EA no 

ensino superior e que essas discussões acerca da inclusão da EA no 3º grau fossem 

aprofundadas devido à importância das IES no processo de formação para a 

transformação social. 

 Anteriormente à ECO92, a Constituição Federal de 1988 já apresentava a 

Educação Ambiental nos diversos níveis de ensino. A partir de então, criou-se 

programas governamentais e não-governamentais de formação de educadores. Nas 

universidades públicas do país o tema vem sendo inserido em cursos de graduação e 

pós-graduação, mas com mais abrangência em cursos de extensão e na pesquisa; no 

ensino essa realidade ainda é periférica. 

 A Educação Ambiental é necessária por se entender que é um meio de se formar 

cidadãos críticos sendo, portanto, imprescindível para promover reflexões na sociedade. 

Por sua vez, a formação de professores em EA se torna cada vez mais importante, pois 

para garantir a transformação social almejada por muitos, só se conseguirá com seres 

humanos capazes de atuar de forma assertiva; capazes de promover uma relação 

equilibrada com o meio ambiente e entre os sujeitos sociais, sem buscar o lucro 

constante nem esquecer a necessidade de uma igualdade social que contribua para uma 

qualidade do meio em que se vive. 

  A formação em Educação Ambiental nas universidades brasileiras é recente.   

 

O papel das universidades foi amplamente debatido durante o IV 

Fórum de Educação Ambiental em 1997, na cidade de Guarapari-

ES, porém desde 1986 nos encontros nacionais, a EA no ensino 

superior vem sendo discutida, e reforça a sua importância no 

ensino, pesquisa e extensão das universidades.  (COSTA et al l, 

2008, p. 04). 

 

 Com as conferências nacionais a Educação Ambiental expande seu campo, e a 

necessidade de formação de educadores ambientais para atuarem na educação básica vai 

se expandindo e solidificando. Assim, as pesquisas no campo da EA crescem 

principalmente no que dizem respeito à formação. Sobre a formação em Educação 

Ambiental é necessário buscar um modelo. Assim,  

 

[...] O modelo de professores que a educação ambiental exige, 
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requer uma formação cujo ponto de sustentação seja a reflexão 

sobre sua própria prática, com a intenção de resolver problemas. 

[...] no que diz respeito à formação do profissional para a 

educação ambiental, faz se necessário superar a definição do 

professor como perito em aula, cuja tarefa é transmitir  

conhecimento, para assumir a definição de professor com atitudes 

didáticas inovadoras, devendo saber reconstruir o conhecimento e 

colocá-lo a serviço da cidadania. (ARAÚJO, 2004, p. 72). 

 

 O professor que queira atuar sob a égide da EA necessita de uma formação 

crítica, em que ele perceba a necessidade de reflexão de sua prática docente de forma 

constante. Não cabe a esse profissional empregar uma forma preestabelecida aos seus 

alunos, a EA pressupõe uma formação cidadã e crítica, voltada para a construção de 

valores que o emancipe, que o torne um sujeito ativo da transformação social. 

 O professor que busca desenvolver sua prática docente na perspectiva da EA 

deve compreender o que é um trabalho pedagógico interdisciplinar, ser capaz de nele 

envolver diversas propostas, saber utilizar-se de recursos didáticos e desenvolver 

práticas educativas dinâmicas promovendo um saber pertinente com uma reflexão 

política e crítica do seu estudante.  

 Mas infelizmente ainda existem, por parte dos professores, práticas equivocadas 

fruto de concepções naturalistas de EA que tentam simplificar as complexas relações 

entre o estudante e as questões socioambientais que o cerca; são práticas reducionistas, 

acríticas, apolíticas e desconectadas com a realidade local de vivência do aluno. 

Assim, tanto para a Educação Ambiental quanto para a Educação do Campo, um 

aprendizado em que seu cotidiano e seus saberes não são levados em conta, só faz 

reproduzir um conhecimento conteudista, que distancia o aluno da escola, visto que 

"[...] boa parte das práticas educativas escolares ainda persistem em simplificar a 

complexidade das realidades vividas." (ZARKZEWSKI, 2002, apud. BARCELOS, 

2004, p. 88). Assim, a aprendizagem em EA deve ser significativa, e, através dela os 

conceitos científicos e cotidianos sejam confrontados, discutidos e pensados. 

 Um aspecto que precisa ser pensado, na prática de professores, diz respeito ao 

que se aprende na formação e que, em alguns casos, não é posto em prática. É a tão 

antiga dualidade teoria e prática, é o modelo dicotômico ainda vigente
30

 e fortalecido 

                                                 
30

 Desde o momento (fim do feudalismo e início da sociedade capitalista) em que se tem a separação do 

conhecimento intelectual do conhecimento manual, ocorre a ruptura da práxis, que chega também à 

formação de professores, e, dessa forma, essa desarticulação faz com que esse profissional não tenha 

uma formação completa e crítica que irá refletir em sua prática, determinando que o modelo vigente seja 

alienante. (LOMBARDI, 2006). 



71 

 

 

 

pelo paradigma que se tem hoje, sendo, a todo o momento, questionado, pesquisado e 

estudado. A formação é um ponto chave, pois são duas as necessidades atuais que 

possibilitam a escola discutir as realidades locais: a teoria e a prática; porém as 

comunidades em que elas estão inseridas, e, por vezes, a formação não tem essa 

preocupação. Formar o professor para refletir sobre o cotidiano e a comunidade em que 

seu discente vive são pontos essenciais para se compreender as consequências da 

globalização atual no espaço local. 

 É fato que para o professor que deseja atuar na EA e EC necessita ter uma 

postura não verticalizada dentro da sala de aula. Ele precisa criar uma relação 

horizontal que permita desenvolver a confiança no aluno, transformando-o em um 

agente do seu saber, ser o sujeito de sua aprendizagem. Nessa perspectiva o professor é 

um importante elemento na interação e na consequente e construção do saber.  

O sujeito é o aluno, o professor é o condutor do saber buscando, no estudante, o 

conhecimento e as reflexões que ele propõe sobre o tema. Seria o que a maiêutica 

socrática
31

 já propunha na Grécia Antiga (dado os devidos contextos e tempos 

históricos), no que tange retirar do discípulo todo o conhecimento que ele já tem, 

cabendo, então, ao professor, mostrar outras formas de ver a realidade; seria conduzir a 

aprendizagem numa perspectiva sócioconstrutivista. 

A formação de professores em EA deve atender às necessidades de formação 

para que todo e qualquer professor tenha condições de desenvolver, em sua prática, um 

trabalho significativo para seus alunos. Deve ser uma formação que o professor saia da 

centralidade do processo e se aproxime do estudante, estabelecendo um diálogo capaz 

de atender às exigências do ensino-aprendizagem. 

 Na Educação Ambiental é necessária uma pedagogia diferenciada; o educador 

deve pensar criticamente a sua ação pedagógica e as consequências desse pensar é que 

irão unir a teoria e a prática. Reconhece-se que a necessidade da formação para esse 

novo profissional é urgente, mas é visível que a universidade ainda não despertou para 

essa necessidade.  

 O documento que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica traz, no seu artigo III, incisos VII e VIII, o seguinte 

texto: 

VII - ampliar as oportunidades de formação para o atendimento 

das políticas de educação especial, alfabetização e educação de 

                                                 
31

 Ver conceito em GOTTSCHALK, Cristiane Maria Cornelia. Maiêutica socrática, 2009. 
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jovens e adultos, educação indígena, educação do campo e de 

populações em situação de risco e vulnerabilidade social;  

VIII - promover a formação de professores na perspectiva da 

educação integral, dos direitos humanos, da sustentabilidade 

ambiental e das relações étnico-raciais, com vistas à construção 

de ambiente escolar inclusivo e cooperativo (BRASIL, 2009). 

 

 Na lei está claro que a dimensão socioambiental da educação deve fazer parte 

dos currículos das graduações. A sociedade está preocupada com uma formação em que 

determinados segmentos sociais tenham professores articulados a lidar com as 

especificidades que eles apresentam, além de que a União deixa claro no decreto acima 

a necessidade de uma formação voltada para o que ela denomina de "sustentabilidade 

ambiental", ou seja, existe a lei, mas a prática ainda é insipiente, visto que a EA pouco 

permeia a universidade, e isso fica refletido na formação do professor.  

Algumas universidades apresentam essa preocupação. No que tange à extensão 

existem projetos voltados para a EA, mas para o ensino as discussões ainda são poucas 

a EA não permeia as disciplinas de ensino superior que estão voltadas para a 

instrumentalização do profissional.  

A EA que permeia os projetos extensionistas ainda acontece dentro de uma 

perspectiva naturalista, conservadora, que descaracteriza as questões sociais, além do 

que a extensão na universidade ainda é uma via de mão única, da universidade para a 

comunidade, descaracterizando o caráter interdisciplinar da EA, que propõe a relação 

dos sujeitos envolvidos, ou seja, que a comunidade também participe da extensão da 

universidade e não fique apenas como passiva no processo. 

Essa forma de conceber os projetos e, por vezes, o ensino, está de acordo com o 

que é visto na lei supracitada em cuja orientação impera uma concepção naturalista de 

EA, quando opta pelo tema “sustentabilidade ambiental” e não Educação Ambiental o 

que, teoricamente, sugere diferenças conceituais relevantes que serão aprofundadas no 

capítulo II. 

 A EA deve ser trabalhada numa perspectiva crítica e interdisciplinar, o que se 

torna um obstáculo visto que as universidades ainda estão departamentalizadas, 

inseridas no paradigma cartesiano. Sendo assim, uma formação interdisciplinar que 

promova a EA ainda não se materializou como deveria por conta da própria dificuldade 

de se romper esse paradigma em toda a estrutura universitária. 
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 A interdisciplinaridade é condição sine qua non para que a EA aconteça de 

forma adequada, mas ela ainda é um problema de ser vivida por conta, inclusive, da 

racionalidade e linearidade que a sociedade vive. Para Frigotto (1995a), 

  

[...] a interdisciplinaridade se apresenta como problema pelos 

limites do sujeito que busca construir o conhecimento de uma 

determinada realidade e, de outro lado, pela complexidade desta 

realidade e seu caráter histórico. Todavia, esta dificuldade é 

potencializada pela forma específica que os homens produzem a 

vida de forma cindida, alienada, no interior da sociedade de 

classes. ( p. 31).  

  

A interdisciplinaridade entendida aqui vai muito além do que a união de 

disciplinas ou a construção da compatibilidade de conteúdos de diferentes ciências, 

métodos ou propostas de ensino. É um problema relacionado à realidade da 

universidade, ao concreto, ao estrutural; é um problema mais profundo e amplo no que 

tange à cultura, história, sociedade e epistemologia analisados aqui, no contexto do 

ensino superior.  

Nesse sentido, Araújo (2004) argumenta que 

Ab'Saber quando discute a responsabilidade da universidade na 

implementação da educação ambiental, afirma que, para repensar 

a responsabilidade da universidade brasileira nas questões 

relacionadas à educação ambiental, há que se partir de várias 

óticas e muitos pressupostos, a começar pela redefinição do 

próprio conceito de educação. (p. 74). 

 

 Cabe à universidade uma reflexão acentuada quanto à sua função frente ao novo, 

principalmente no trato à formação de docentes, visto que eles assumirão as salas de 

aula e reproduzirão, em suas práticas, o que lhes foi ensinado. Em pesquisa realizada na 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), também na Bahia, Luiz Ferraro 

Júnior (2004) conclui que a EA na universidade ainda ocupa um espaço marginal. 

Sendo que, 

 

[...] as razões para a marginalidade da EA são várias, muitas 

delas fora da possibilidade, do controle de um docente [...]. 

Algumas delas presentes nas relações cotidianas da academia 

contemporânea como, por exemplo, 1) a hegemonia de um 

paradigma cientifico epistemicida [...]; 2) a meritocracia 

acadêmica, que exige produtividade de artigos científicos que se 

reproduzem mais facilmente em áreas como botânica, genética, e 

física do que em sociologia, educação e ambiente; 3) falta de 

financiamento para pesquisa - ação, metodologia importante para 
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a discussão da formação do educador ambiental na perspectiva 

critica e reflexiva. (FERRARO JÚNIOR, 2004, p. 116).  

  

 Araújo (2004) tem uma visão diferenciada sobre a relação 

universidade/formação em EA: "A universidade, como instituição formadora dos 

professores da educação básica, não [...] está omissa diante do novo paradigma 

educacional. As mudanças curriculares, em parte, revelam a preocupação com as novas 

necessidades sociais. [...]" (ARAÚJO, 2004, p. 73). 

 Ambos os autores discutem o papel da universidade na formação em EA e 

divergem em alguns pontos: percebe-se que Ferraro Júnior (2004) é incisivo em suas 

críticas, enquanto que Araújo (2004) é otimista. Independente da defesa ou crítica à 

universidade, tem-se duas reflexões reais: existem universidades nas quais a EA já 

ganhou espaço e em outras esse processo ainda não se deu. 

Existem IES que já possuem programas de pós-graduação voltados para 

pesquisa nesse segmento de educação e, mesmo que isolados, alguns professores do 

ensino superior tem buscado práticas interdisciplinares em que a EA esteja presente 

como norteadora. Porém não se pode negar que quando a EA sai da marginalidade 

acadêmica muitas das vezes por interesses arbitrários ao que as reflexões regidas por 

valores mais sociais que capitais. Ou em muitos casos essa valorização da EA se dá por 

interesse político, o que gera, como consequência, a perda de seu caráter emancipatório 

e reflexivo. 

 A universidade, na atualidade, deve refletir sobre sua função diante da formação 

de professores. Com relação à EA ela deve promover formação que possibilite uma 

visão socioambiental, abandonando a resistência e o pensamento analítico racionalista, 

porque mais que nunca a EA se torna necessária para pensar o mundo. 

 As universidades, assim como todas as IES, sejam faculdades, fundações de 

amparo à pesquisa ou centros universitários, dentre outros, devem assumir um papel de 

centralidade na formação de novas gerações de professores que visem a transformação 

social, em que as questões socioambientais sejam capazes de formar novos 

pensamentos, estes, clarificados com relação à justiça social. Assim, a universidade 

deverá promover a EA num processo de construção e formação do saber, unindo teoria 

e prática com vistas a cumprir com seu papel dentro e fora da comunidade universitária 

de forma interdisciplinar, construindo valores relevantes para a formação de agentes 

protagonistas de sua própria história. 
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 A academia precisa retirar a Educação Ambiental da periferia do conhecimento e 

criar espaços que promovam e discutam formas coerentes, promovendo um saber 

diferenciado, tornando seus estudantes mais do que meros professores „treinados‟ em 

educar, com um conhecimento politizado e crítico da realidade, capazes de compreender 

as necessidades do mundo que os cercam e a importância de se construir uma ciência e 

um saber voltados para a transformação desse mesmo mundo. 

  A formação em EA deve possibilitar que o educador rompa com a educação 

tradicional e sua prática deve ser embasada em uma reflexão fundamentada na teoria 

social crítica. Sobre a postura do educador ambiental, vê-se que 

 

[...] é preciso estar claro que conscientizar não é simplesmente 

transmitir valores 'verdes' do educador para o educando; essa é a 

lógica da educação 'tradicional'; é, na verdade, possibilitar ao 

educando questionar criticamente os valores estabelecidos pela 

sociedade, assim como os valores do próprio educador que esta 

trabalhando em sua conscientização. É permitir que o educando 

construa conhecimento e critique valores a partir de sua 

realidade, o que não significa um papel neutro do educador que 

negue os seus próprios valores em sua prática, mas que propicie 

ao educando confrontar criticamente diferentes valores em busca 

de uma síntese pessoal que refletirá em novas atitudes. 

(GUIMARÃES, 1995, pp. 31 e 32). 

 

O profissional de educação necessita ter suas concepções delineadas de acordo 

com os princípios da EA para não proceder equivocadamente durante sua prática 

pedagógica, reproduzindo erros e desconexões que prejudiquem os atores do processo 

ensino aprendizagem. 

 

Com efeito, o professor, para agir sob a égide da educação 

ambiental, deve adquirir conteúdos teóricos, procedimentais e 

atitudinais mediante exercício de aprendizagem. Nesse sentido, é 

de fundamental importância que o professor, que deseja agir 

nessa abordagem de educação, tenha sua formação pedagógica 

alinhada à formação ambiental (visão de mundo), mantendo as 

atenções dedicadas a essa preparação, às questões que estão no 

entorno e para uma formação profissional continuada. (ARAÚJO, 

2004, p. 74). 

  

A formação continuada é importante para a formação em EA, visto que, como 

foi apresentada no início do capítulo, a educação nesses períodos de globalização, em 

que tecnologia e saber científico avançam e se modificam rapidamente, produzem 

conhecimentos diversos. Assim, a formação permanente é importante para o professor 



76 

 

 

 

que deseja atuar com EA e com EC, pois ele sempre estará compreendendo as 

individualidades de seus alunos, as mudanças planetárias; terá uma visão ampla da 

sociedade e terá mais atenção em facilitar a construção junto aos seus discentes, o que é 

necessário para uma educação emancipatória. 

 

2.4.2. A formação em Educação do Campo 

 

Antes de iniciar a discussão sobre formação para a Educação do Campo, faz-se 

mister compreender a ideia dessa educação e como ela se dá no contexto brasileiro para, 

dessa forma, compreender o processo de formação de professores para essa Educação.  

Em sua concepção, a categoria Educação do Campo é recente; ela se dá a partir da 

luta de movimentos sociais, promovendo a construção de uma educação voltada para as 

especificidades do discente camponês, a fim de que os saberes cotidianos desse aluno 

sejam construídos com os saberes científicos e levados em conta em seu processo de 

aprendizagem significativa. “O conceito de Educação do Campo é novo, mas já está em 

disputa, exatamente porque o movimento da realidade que ele busca expressar é 

marcado por contradições sociais muito fortes. [...]” (CALDART, 2008, p. 69). 

A educação rural existe há tempos, isso é inegável, um modelo excludente e 

precarizado; o que se busca com o advento da Educação do Campo é a superação desse 

modelo para isso, os movimentos de luta pela terra tem se organizado politicamente há 

muitos anos buscando essa superação.  Há a necessidade de se repensar a educação que 

acontece no campo, criando possibilidades diferenciadas ao aluno camponês, 

possibilitando a valoração dos saberes cotidianos construídos em sua família, em sua 

realidade, fazendo com que a EC seja organizada de acordo com uma nova proposta 

educacional para as escolas situadas no campo brasileiro. Caldart (2008) afirma que o 

conceito de Educação do Campo tem sua gênese na materialidade e no movimento da 

realidade ao qual ela está vinculada. É uma educação política de luta pela terra.  

Para o Ministério da Educação (MEC), a EC deve ser posta em prática em todo o 

território nacional, respeitando as diferenças entre as localidades e valorizando suas 

realidades,  

 
A implementação das Diretrizes Operacionais para Educação 

Básica do Campo (CNE/CEB nº1. 3/04/02), aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação a partir do diálogo com 

movimentos sociais é a tarefa prioritária da agenda da 

Coordenação-Geral de Educação do Campo. A meta é pôr em 
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prática uma política de Educação que respeite a diversidade 

cultural e as diferentes experiências de educação em 

desenvolvimento, em todas as regiões do País, como forma de 

ampliar a oferta de educação de jovens e adultos e da educação 

básica nas escolas do campo. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2008). 

 

 A educação Básica do Campo se propõe como uma educação voltada para a 

superação da realidade que está posta, tendo como meta respeitar a diversidade 

cultural e as diferentes experiências de educação em desenvolvimento. 

Compreendendo melhor o conceito da Educação do Campo, tem-se que: 

 
Por educação do campo concebe-se toda ação educativa que 

incorpora espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 

agricultura, mas os ultrapassa ao acolher a si os espaços 

pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos, pantaneiros e extrativistas e 

fundamenta-se nas práticas sociais constitutivas dessas 

populações e seus conhecimentos, habilidades, sentimentos, 

valores, modo de ser e produzir, de se relacionar com a terra e 

formas de compartilhar a vida. (ROCHA, PASSOS, 

CARVALHO, 2005, p. 04). 

 

A partir da 1ª Conferência sobre Educação no Campo (EC)
32

, realizada em 

Luziânia/GO, numa união entre representantes de movimentos sociais e universidades 

propuseram diretrizes para a EC. Caldart (2008) descreve que a Educação do Campo 

nasceu como mobilização de movimentos sociais que buscavam uma política 

educacional para as comunidades camponesas. Essas lutas serviram para determinadas 

comunidades não perderem suas escolas, suas experiências, seu espaço vivido, seus 

territórios e, por fim, sua identidade. Paiva (2008) complementa quando declara que  

 
esta perspectiva da educação do campo vem sendo construída 

através das várias experiências: projetos de pedagogia da terra, de 

educação de jovens e adultos, nos cursos de nível médio, em fim 

nas diversas práticas pedagógicas de escolarização que buscam 

construir novas relações sociais, novas formas de se compreender 

o processo pedagógico como uma construção coletiva. (PAIVA, 

2008, p. 70). 

 

                                                 
32

 A 1ª Conferência sobre a Educação do Campo aconteceu em Luziânia – GO, no ano de 1998, composta 

por membros da UNICEF, CNBB, UNESCO, MST, UnB, após conferências estaduais, que foram 

articuladas pelos movimentos sociais, tendo como objetivo emitir um documento que determinasse as 

diretrizes para a Educação do Campo no Brasil, incluindo toda história e cultura de movimentos de luta 

pela terra. 
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Cada vez mais as minorias, que são fruto de desigualdades sociais profundas nos 

países, passam a lutar pela equidade de direitos, e a Educação, por sua vez, também será 

influenciada, além de ser uma meta dessa luta. 

É necessário, portanto, oferecer um currículo com uma formação diferenciada que 

atenda também às necessidades dessas minorias. “[...] Por isso, a EC é uma prática 

fundamental de reinvenção social, pois ela questiona os dispositivos utilizados para 

manter a desigualdade e a exclusão, e ainda reinventa novas formas de intervenção.” 

(JESUS, 2004, p. 127).  

No caso específico da análise, os povos do campo, após anos de luta, buscam seu 

reconhecimento perante a sociedade, segundo o documento produzido na primeira 

conferência. Entende-se como povos do campo os quilombolas, os indígenas e os 

camponeses em toda a sua diversidade. Povos esses que historicamente estiveram 

marginalizados dos processos educacionais e políticos do país, e que precisam, 

principalmente a partir da educação, ter sua cultura e história reconhecidas. 

 

A materialidade educativa de origem da Educação do Campo está 

nos processos formadores dos sujeitos coletivos da produção e 

das lutas sociais do campo. Por isso, ela desafia o pensamento 

pedagógico a entender estes processos, econômicos, políticos, 

culturais, como formadores do ser humano e, portanto, 

constituintes de um projeto de educação emancipatória, onde quer 

que ela aconteça, inclusive na escola. (CALDART, 2008, p. 81). 

 

A formação para professores atuarem nessa modalidade necessita ser uma que 

atenda às interfaces e peculiaridades da EC; o aluno camponês precisa de professores 

que atuem sob uma perspectiva socioconstrutivista, para que os saberes adquiridos pelo 

estudante em sua cultura, família, formação sejam valorizados e construídos a partir dos 

conhecimentos científicos, além de ter conhecimento da realidade na qual ele vai 

lecionar.  

 

Assim, os cursos de licenciatura do campo devem incrementar o 

diálogo entre os vários saberes, incentivando, sempre com 

respeito, os saberes presentes em todas as culturas, seja a 

tradicional ou a técnico-cientifica. Dessa forma, o conhecimento 

pela experiência é fonte de conhecimento, assim como pode ser 

motivo de crítica quando assume uma prática que tecnicamente 

não avança e que ideologicamente serve na construção de saberes 

conservadores politicamente. Mas o importante é que exista o 

diálogo. (MICHELOTTI, 2009, p. 35).   
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Segundo Michelotti (2008), a necessidade dos cursos de licenciatura para o campo 

é justificada quando a EC reconhece como educador aquele que tem como práxis o fazer 

e o pensar voltados para a emancipação humana, sendo essa emancipação alcançada a 

partir da escola, da família e da comunidade. Por isso é necessária a centralidade na 

formação de educadores e educadoras do campo, pois é imprescindível reafirmar suas 

identidades e as especificidades de suas tarefas. 

No documento, Referências para uma Política Nacional de Educação do 

Campo- RPNEC - Caderno de Subsídio criado pelo Ministério da Educação – MEC, as 

políticas de atuação trazem algumas propostas voltadas para a formação do docente que 

irá atuar nesse segmento: 

 

 A promoção de maneira especial, de programas de 

formação de educadoras e educadores, com currículos 

adequados às necessidades dos sujeitos sociais do campo.  

 A melhoria das condições de trabalho e perspectivas das 

educadoras e educadores que atuam nas escolas do 

campo, inclusive, com um salário diferenciado para todos 

e todas que atuam fora da sede dos municípios; 

 A promoção dos processos pedagógicos inovadores e 

importantes para uma educação voltada para a realidade 

do campo, incluindo homens e mulheres, sistematizando-

os e divulgando-os. (BRASIL, 2003, p. 36). 

 

As RPNEC mostram a preocupação de se ter uma formação de professores para a 

Educação do Campo, além da melhoria das condições de trabalho dos mesmos, mas o 

documento não apresenta as formas possíveis de se conquistar essas propostas de forma 

objetiva, pois nas linhas de ação ficam, de forma subjetiva, os caminhos que deverão ser 

percorridos para se atingir esses objetivos.  

 O documento segue a linha das políticas governamentais de descentralização e 

centralização, as referências descentralizam passando para a universidade a formação de 

professores para a Educação do Campo como também permitem que aconteçam, nas 

secretarias, movimentos sociais e organizações do campo, mas, ao mesmo tempo, ela 

centraliza essa formação, pois estabelece o que deve ser oferecido quando afirma quais 

objetivos e metas se devem seguir para a educação superior, do Plano Nacional de 

Educação. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, municipalizou a 

educação, descentralizando as políticas voltadas para o ensino básico, mas quando esse 

governo propõe o Plano Nacional de Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o 
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Plano Nacional do Livro Didático e outras políticas contemporâneas voltadas para a 

Educação, acaba centralizando as questões da educação.  

A formação de professores para Educação do Campo também está inserida no 

documento em que ele propõe diretrizes para a formação, mas não deixa claro como 

será, afirmando, apenas, que ficará a cargo de Organizações Não-governamentais e 

movimentos sociais, o desenvolvimento de cursos voltados para preparar o professor 

que irá atuar nesse segmento. 

Assim, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 

Resolução CNE/CEB
33

, estabelecem, no Art. 12, parágrafo único: “Os sistemas de 

ensino, de acordo com o art. 67 da LDB desenvolverão políticas de formação 

inicial e continuada, habilitando todos os professores leigos e promovendo o 

aperfeiçoamento permanente dos docentes. (BRASIL, 2002). 

A Resolução do CNE é clara no que tange à formação de professores, mas na 

prática ainda é difícil a concretização de uma formação permanente para os docentes 

compreenderem sobre a Educação do Campo. Recentemente, em alguns cursos de 

Pedagogia que foram reformulados, a disciplina Educação do Campo passou a ser 

oferecida; nas demais licenciaturas ela é inexistente ou oferecida como optativa.  

Assim como a Educação Ambiental, a Educação do Campo ainda é uma discussão 

recente, não consolidada na universidade, necessitando ganhar espaços que possibilitem 

uma formação adequada para os graduandos. Como esse caminho ainda é difícil, 

algumas iniciativas isoladas de formação de professores vem acontecendo nessa 

perspectiva. Dessa forma, Ferreira e Batista (2007) afirmam que os cursos para 

formação de professores para a EC devem ter as seguintes perspectivas: 

 

 Projeto político pedagógico da Educação do Campo 

estruturado na realidade do campo e organização um 

perfil profissional dos educadores do campo; 

 Garantia de uma formação profissional e docente gratuita, 

específica e de qualidade; 

 Diferença no modo de avaliação para o ingresso em 

concursos, por tratar de educadores que trabalham em 

redes de escolas do campo; 

 Propiciar uma qualificação que valorize os profissionais 

com: espaço físico adequado, piso salarial e perspectivas 

de atuação nesta linha, bem como, políticas de real 

atuação no campo educacional. (FERREIRA e BATISTA, 

2007, p. 03). 

                                                 
33

 CNE – Conselho Nacional de Educação. 
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A formação de docentes para a EC compreende a totalidade do ofício do 

professor, trazendo à tona, inclusive, as discussões e garantias com relação às suas 

condições objetivas de trabalho. 

Atualmente um dos desafios para a educação é a formação dos professores, seja 

para atuar com a EA ou para desenvolver o seu trabalho na EC. Alguns cursos 

superiores brasileiros ainda tem a pesquisa, o ensino e a extensão desarticulados. Os 

processos burocráticos da universidade não promovem uma formação que atenda às 

demandas da sociedade e discussões atuais ainda não ocuparam seu devido espaço na 

universidade. As pesquisas em ambos os campos ainda são recentes. O ensino, 

desarticulado e departamentalizado, ainda não rompeu as barreiras da disciplinaridade 

para articular saberes globais e locais, e o campo, nos trabalhos de extensão, ainda não 

foi investigado de forma necessária. Os estigmas históricos com relação ao campo ainda 

permeiam a universidade brasileira. 

A universidade deve promover uma formação ampla, que rompa paradigmas, pois 

a EC exige professores comprometidos com a possibilidade de enfrentamento da crise 

estrutural. Para isso, a formação para o docente da Educação do Campo, segundo Rocha 

(2009), deve ser ampliada; deve ser o que ela define como o Docente Multidisciplinar. 

Essa possibilidade exige um novo repensar da universidade, pois os cursos estão 

construídos e funcionando em bases disciplinares, sendo incapazes de possibilitar uma 

formação interdisciplinar ou multidisciplinar. Para Molina (2002), “[...] educador do 

campo é aquele que contribui como o processo de organização do povo que vive no 

campo.” (p. 38). 

Para atuar nessa modalidade de ensino é necessário que o profissional tenha um 

perfil específico, pois as escolas do campo pedem um professor diferenciado, capaz de 

perceber as nuances da vida camponesa que chega à escola. “[...] Na escola do campo 

exigem um profissional com uma formação mais ampliada, mais totalizante, já que ele 

tem que dar conta de uma série de dimensões educativas presentes nessa realidade.” 

(ROCHA, 2009, p. 41). 

A universidade ainda não descobriu a categoria campo de forma a conceber as 

especificidades desse espaço e as demandas do ambiente rural; e, menos ainda, a 

formação para o campo e para o meio ambiente como uma formação interdisciplinar, 

contínua, e que articule os saberes que valorizem as culturas locais. Essa universidade 

se encontra no paradigma cartesiano, este a impossibilita de realizar rupturas e avançar 
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em direção à emancipação dos seus discentes; ela ainda se encontra departamentalizada, 

não conseguindo se fazer inter ou transdisciplinar para construir uma formação 

significativa junto aos formandos.  

 

[...] O que nos parece significativo é que tenhamos como 

estratégia política a decisão da ocupação das universidades como 

espaço público, [...] contribuindo não só na desprivatização 

destas instituições, mas estimulando com estas demandas um 

novo esforço de pesquisa por parte destas instituições sobre 

diferentes possibilidades que o espaço rural representa em 

potencialidade de geração de empregos, renda, espaço de 

moradia, serviços. [...] (MOLINA, 2002, pp. 41-42). 

 

A universidade tem um papel fundamental quando se discute a formação de 

professores para a EA e para a EC. Os educadores e educadoras do campo, formados na 

universidade e com uma compreensão das questões socioambientais atuais, tem uma 

formação crítica capaz de produzir conhecimentos essenciais para a transformação 

social. É imprescindível o papel da universidade na formação de educadores para 

Educação do Campo.  

 

Para muito além, mas muito próximo, está o compromisso 

acadêmico e político com o processo de construção de uma 

sociedade justa, fraterna e sustentável. Enfim, são muitos os 

motivos pelos quais podemos elencar o envolvimento da 

Universidade em um projeto de formação de professores, para 

atuação nas escolas do campo, em parceria com um Movimento 

Social. Estar junto, ser aliada, ser companheira, colaborar, mas, 

fundamentalmente, ocupar seu papel como sujeito nessa 

construção. (ROCHA e MARTINS, 2009, p. 18). 

 

 

 À universidade cabe a função social para emancipação humana. Formar 

professores compromissados com um projeto de mudança social e questionador da 

realidade que o circunda, faz-se fundamental. A universidade não promoverá sozinha a 

mudança esperada, mas dela deve partir um importante projeto que repercuta na 

educação básica; para isso ela tem nas mãos a possibilidade de formar professores mais 

críticos e reflexivos que compreendam seus limites e avanços em direção a uma 

sociedade mais justa.  

 Educadores e educadoras do campo formados nas universidades em parcerias 

com os diversos movimentos sociais esperam-se que passem por uma formação ampla e 

dialética junto aos professores, rompendo a dicotomia teoria/prática e promovendo uma 
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formação mais integral e articulada para atuar na Educação do campo, atendendo aos 

pressupostos e necessidades dessa perspectiva de educação. Mas necessita, a 

universidade, ser remodelada para dar conta dessa formação e de outras que urgem. 

 

Qual seria então a saída para a formação de educadores do campo 

nas universidades? Seria muita pretensão acreditar que a 

universidade fará isso do seu interior. Acredito ser a continuidade 

da luta dos movimentos sociais contra a colonização do 

conhecimento, pela ampliação do acesso, sua participação na 

reconstrução dos currículos universitários, a luta pela autonomia 

da universidade e, principalmente, a defesa de uma universidade 

para atender a classe trabalhadora deste país. O movimento não 

pode ser de dentro da universidade para fora, mas de dentro da 

luta concreta dos movimentos para a universidade – um outro 

espaço – um outro latifúndio do saber que necessita ser ocupado 

em todas as suas instâncias para se materializar uma educação 

humanizadora e emancipatória. Para isto, “os intelectuais 

orgânicos” no entendimento de Gramsciano, são elementos 

fundamentais na construção da tarefa de transformação das bases 

da educação superior. (JESUS, 2010, p. 420-421). 

 

Como afirma a autora, uma nova realidade de formação de professores necessita 

ser pensada para que o que se deseja seja concretizado, e essa nova realidade não partirá 

da universidade; a superação acontecerá partindo da vontade e do desejo da sociedade 

em se transformar. 
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CAPÍTULO 03 – PERCURSOS E ROTAS TRILHADAS 

[...] todo o investimento teórico e prático com vistas a uma 

qualificação universitária só encontra sua legitimação no 

compromisso com uma educação que seja efetivamente uma força 

emancipatória. (SEVERINO, 2007, p. 15). 
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3.1 – Metodologias 

 

É necessário compreender os caminhos percorridos e as rotas trilhadas durante a 

pesquisa para entender o problema investigado que, no caso específico, é analisar as 

concepções que os professores lotados nas escolas do campo tem da Educação 

Ambiental e em que ponto essa dimensão contribui para a formação do aluno camponês. 

A investigação desenvolvida nessa dissertação se caracteriza como uma pesquisa 

de abordagem qualitativa de cunho exploratória. É qualitativa, pois o que se quer é 

compreender a totalidade do processo, assim, se faz necessário compreender as 

condições de formação desse professor, as concepções dos órgãos educacionais do 

município com relação à EA e à EC, as condições objetivas de trabalho do professor, as 

suas concepções e práticas a partir de seus discursos, entre outros dados que revelem a 

totalidade do objeto.  

Para Gil (1999, p. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental 

da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. 

Portanto, esta pesquisa se caracteriza como exploratória, pois busca deixar o 

problema visível, claro, trazê-lo à tona para discuti-lo, analisá-lo e compreendê-lo de 

forma coerente e comprometida com o rigor científico. Não é possível transformar uma 

realidade sem conhecê-la profundamente, e, dessa forma, propor a totalidade do objeto 

investigado é necessário.  

No campo da pesquisa da EA, a totalidade é uma categoria imprescindível de ser 

discutida e analisada. Loureiro e Viégas (2007) esclarecem que a totalidade, a partir da 

ideia marxiana, tem um sentido muito mais amplo e profundo do que apenas um 

conjunto de elementos que constituem uma realidade; como essa realidade é mutável, 

construída, reconstruída pela prática social, a ideia de totalidade transborda a forma 

como se vê esta realidade. 

 

A análise permite, desta forma, reencontrar o movimento real em seu 

conjunto, portanto, expor e compreender a totalidade concreta que ora 

se apresenta, isto é, a atual estrutura econômica e social. O 

conhecimento desta totalidade, através de seus momentos históricos e 

de seu devir, é fruto do pensamento, mas, de maneira alguma, uma 

reconstrução abstrata, realizada por um pensamento que acumula 
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conceitos desligados dos fatos, das experiências e dos documentos. 

(LEFEBVRE, 1963, pp. 39-40, apud. LOUREIRO, 2006, p. 18). 

 

Nesta pesquisa a categoria totalidade parte para análise do objeto, analisando as 

concepções dos professores do sertão conquistense que representam uma parte da 

totalidade dos sujeitos, além de justificar uma análise, em sua amplitude, do objeto que 

seria também compreender as adversidades que circundam esses sujeitos.  

O espaço
34

 escolhido para a pesquisa foram as escolas do campo, situadas no 

município de Vitória da Conquista no estado da Bahia; todas elas lotadas na zona rural e 

adotando, desde 2005, a Educação do Campo como modalidade de ensino em suas 

unidades.  

Esta pesquisa também analisa a Educação do campo, visto que no município 

pesquisado existe a EC, implantada pela prefeitura, quando a União a aprovou como 

política pública de educação.  

Assim, as concepções e práticas dos professores dessa modalidade no município 

apresentaram diferenças relevantes, pois a EA e a EC propõem uma educação 

emancipatória para transformação social, e no campo da prática é interessante perceber 

como essa realidade se concretiza partindo daí a contradição que se propõe investigar, 

pois o que é proposto pelas políticas públicas não chega da mesma forma ao campo, ao 

concreto, ao real; além disso, a pesquisa analisa o problema em sua totalidade, 

compreendendo toda a história, processos e complicações da práxis que é desenvolvida 

pelos professores com relação à EA no campo. 

 

3.2 Sujeitos e espaços
35

 encontrados pelos caminhos da pesquisa 

 

O município de Vitória da Conquista tem a maior zona rural em extensão e em 

quantidade de distritos do estado baiano, localizado no estado da Bahia, na microrregião 

Sudoeste entre as latitudes 14º53‟43”S e 14º48‟13”S; e as longitudes 40º49‟12‟‟W e 

40º53‟43”W. O município possui uma população estimada em 318.901 habitantes
36

, 

fruto de um fluxo de pessoas advindas de cidades circunvizinhas, das quais se 

encontram, inclusive, cidades do Norte do estado de Minas Gerais.  

                                                 
34

 Espaço aqui tem sentido de categoria geográfica, ou seja, espaço onde as relações acontecem e são 

estabelecidas. 
35

 O espaço conquistense, o espaço rural e o espaço escolar são estudados nessa pesquisa. 
36

 Estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o segundo semestre de 2009, com base 

no Censo Demográfico 2000. 
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A cidade é marcada pelo prolongamento da porção Leste-Oeste na Serra do Peri 

Peri e o quadro geoambiental onde se encontra o município. Configura-se como área de 

transição, mesclando Caatinga (Sertão Baiano), Floresta Ombrófila (Mata Atlântica), e 

Savanas (Cerrado Brasileiro). (ROCHA; COSTA, 2010). 

Dessa forma, nasce a necessidade de se estudar o campo conquistense, 

constituído, em sua grande extensão, pelo sertão que é conhecido, por seu valor 

histórico, como sertão da ressaca.  

 A educação municipal é a rede que mais tem escolas e professores lotados na 

zona rural, pois são 123 escolas
37

 do campo distribuídas em 16 distritos e 02 

assentamentos pelo município conquistense. Conta com 3.902 alunos
38

 matriculados no 

ensino fundamental, nos anos finais de escolaridade. A rede municipal de educação não 

oferece o ensino médio, somente o ensino fundamental I e II, e, na zona urbana, a 

educação infantil (creches). 

 

 

MAPA 01. LOCALIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

FONTE: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2008. 

 

Na Bahia existem 786.179 professores
39

 atuando na educação básica. Ao 

pesquisar os profissionais do ensino de Vitória da Conquista que atuam na Educação 

                                                 
37

 Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município no ano de 2009. 
38

 Dados segundo o INEP, disponível em http://www.inep.gov.br/basica/censo/default.asp; acessado em 

19/07/2010. 
39

 Dados segundo o INEP, disponível em http://www.inep.gov.br/basica/censo/default.asp, acessado em 

19/07/2010. 
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Básica do Campo, investiguei uma grande parcela de professores da população do 

estado, consequentemente, trazendo dados relevantes para se conhecer características da 

educação baiana, já que a cidade tem o terceiro maior número de profissionais da 

educação do estado. 

É pela relevância do espaço
40

 demonstrado que a pesquisa busca investigar a 

Educação do campo, pois é nesse contexto que estão inseridos os professores sujeitos da 

pesquisa.  

O campo conquistense é extenso e com algumas especificidades e peculiaridades 

que necessitam ganhar espaço a partir desta pesquisa. São 11 distritos com 284 

povoados
41

, (Bate-Pé, Cabeceira da Jibóia, Cercadinho, Veredinha, Dantelândia, 

Inhobim, Iguá, Pradoso, São Sebastião, São João da Vitória, José Gonçalves), portanto, 

compreender como a dimensão socioambiental acontece nessas escolas, é revelar uma 

realidade regional das contradições existentes no campo educacional, no que tange à 

formação de professores, suas práticas e concepções. 

A Secretaria Municipal de Educação – SMED – implantou, no ano de 2007, a 

Educação do Campo nas escolas rurais da cidade, elaborando um projeto que norteia 

como deve ser essa educação e que é utilizado em reuniões mensais de formação 

contínua dos professores. O setor desenvolve uma vez por mês, encontros com todos os 

profissionais da rede municipal, conhecidos como Atividades Complementares – AC, 

com a proposta de oferecer uma formação permanente. Assim, há uma média de 400 

professores frequentando as reuniões mensais, sendo aproximadamente 90
42

 os que 

atuam na Educação do Campo nos anos finais de escolaridade.  

Segundo a SMED esses professores estão lotados nas escolas do ensino 

fundamental II dos seguintes distritos: 

Bate Pé – 05 escolas, Cabeceira - 07 escolas, Campo Formoso – 07 escolas da 

SMED e 01 do MST em assentamento; Capinal – 08 Escolas; Cercadinho – 02 Escolas; 

Dantelândia – 04 Escolas; Estiva – 03 Escolas; Gameleira – 08 Escolas; Iguá – 03 

Escolas; Inhobim – 03 Escolas; José Gonçalves - 04 Escolas; Limeira – 09 Escolas; 

                                                 
40

 Vitória da Conquista é o município baiano que tem a maior e mais extensa zona rural do estado da 

Bahia, o que faz com a que a gestão municipal seja a primeira a chegar nessas localidades, a exemplo da 

educação que em muitos distritos só existe ela, não havendo escolas particulares, estaduais ou federais. 
41

 Dados segundo a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, disponível em www.pmvc.com, 

acessado em 05/10/2010. 
42

 Dados fornecidos pela SMED. 

http://www.pmvc.com/
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Pradoso – 06 Escolas; São João da Vitória – 03 Escolas; São Sebastião – 02 Escolas; 

Veredinha – 05 Escolas
43

 

A partir dessa informação produzi o mapa que apresenta a localização das 

principais zonas rurais demonstrando onde estão localizadas as escolas do campo 

geridas pelo MST e as que são de responsabilidade da SMED. 

 

 

MAPA 02 - Localização das escolas do campo de Vitória da Conquista - Ba
44

 

 

A coleta de dados foi iniciada na Secretaria com os projetos concernentes à EA e à 

EC, além dos documentos que trazem orientações sobre as políticas nacionais. Pela 

SMED foram disponibilizados 03 documentos, a saber: 

                                                 
43

 Fonte dos dados SMED - Núcleo Pedagógico/ Coordenação de Educação do Campo, 2010 
44

 O mapa apresenta menos distritos do que os apresentados pela SMED porque a base utilizada da 

SEI/SUDENE só reconhece como distritos rurais de Vitória da Conquista estes apresentados. 
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1 - o Projeto Municipal de Educação do Campo; 

2 - a Resolução nº 010/2006 do Conselho Municipal de Educação; 

3- um documento que não ficou claro qual a sua função, mas era o único 

produzido pela SMED sobre a EA
45

, e como ela é desenvolvida no município. Esse 

documento foi produzido a partir de uma cobrança do Ministério Público que requisitou 

informações sobre a forma como a EA era desenvolvida naquela localidade. 

Após uma analise cuidadosa dos documentos, buscando analisar as concepções 

que eles traziam e os contextos temporais e sociais em que foram escritos, passamos 

para segunda etapa: frequentar as reuniões de planejamento da SMED. 

As reuniões das AC foram o primeiro espaço e contato com os docentes da 

pesquisa; optei por ir às reuniões e solicitar que o professores respondessem um 

questionário, com objetivo de retirar uma amostra entre os mesmos para a entrevista. 

Para selecionar a comunidade pesquisada, solicitei aos professores que participam das 

Atividades Complementares responderem aos questionários. Os professores, nestas 

reuniões, são divididos entre os que atuam com a Educação do Campo, e os que atuam 

na Educação da zona urbana. Assim, para selecionar uma amostra de 10 professores, 

foram distribuídos 50 questionários entre os professores da Educação do Campo. Por 

questionário se entende que é  

 

[...] a técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. (GIL, 1999, p. 

124). 

 

O objetivo do questionário foi delimitar uma amostra, pois ele possibilitou atingir 

um considerável número de sujeitos, e, para esse primeiro contato ele foi importante. 

Não foi possível seguir o anonimato que é recomendável para o uso do questionário, 

uma vez que havia a necessidade do nome e contato dos professores para posterior 

convite para a entrevista.  

Dessa forma, foi um instrumento imprescindível que atendeu às expectativas da 

pesquisa e forneceu uma amostra que levou em conta quais profissionais atuam com 

EA.  

                                                 
45

 Na SMED não há um projeto para discutir, ou propor diretrizes para o desenvolvimento da EA junto às 

escolas do município, o documento disponibilizado e único, foi uma carta resposta encaminhada a uma 

promotora da cidade, que pedia esclarecimentos quanto ao desenvolvimento da EA nas escolas da 

educação básica municipal. 
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Durante os dias 06, 07 e 08 do mês de Julho frequentei as reuniões que são 

divididas por áreas do conhecimento. Na primeira terça-feira de cada mês, acontecem as 

AC de Português e Inglês; na quarta-feira, a dos professores de Ciências e Matemática; 

e na quinta-feira são os professores de Geografia e História. Como os professores de 

Educação Física fazem a AC em outro local, juntos com os professores da zona urbana, 

não foi possível tê-los como sujeitos dessa pesquisa, pois para serem entrevistados 

deveriam ser professores: 

 

1 – que apenas participassem das formações para EC. Os professores que 

atuavam na modalidade EC e na educação urbana, não participaram das 

entrevistas; 

2 – que frequentassem as reuniões das AC, pois a partir delas é que os 

questionários foram respondidos; 

3 – que estabelecessem ou não vínculo empregatício com a Secretaria de 

Educação; 

4 – que responderam desenvolver práticas em EA, fossem elas pontuais ou 

permanentes. 

A opção em buscar os professores nos AC e não nas escolas foi, principalmente, 

por entender que a Educação Ambiental é interdisciplinar e assim ela deve permear todo 

o currículo da educação básica. Como as AC reuniam os professores de todas as 

formações, a distribuição dos questionários nesses encontros se deu por entender que a 

partir desse contato com os docentes teria à disposição da pesquisa as diversas 

formações que atuam nas escolas do campo.  

Compreendendo que a EA deve ser interdisciplinar busquei as reuniões, uma vez 

que estas atenderiam meus objetivos, permeando, então, todas as licenciaturas para o 

bom desenvolvimento da pesquisa. A interdisciplinaridade é preciso ser compreendida, 

para o desenvolvimento de qualquer pesquisa no campo da educação, pois ela pressupõe 

o rompimento da disciplinarização, da departamentalização, produzindo um 

conhecimento mais profundo e complexo.  

Assim, foram distribuídos 50 questionários juntos aos professores, sendo que ao 

todo, 44 responderam e 06 devolveram com as respostas em branco. Os questionários 

foram distribuídos para todos que estavam presentes nas reuniões de formação 

continuada, no respectivo dia de cada disciplina. Ao tabularmos os questionários para 

conhecer o perfil do educador que iria fazer parte das entrevistas, chegamos a resultados 
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relevantes para compreendermos melhor a identidade desse profissional, traçando, dessa 

forma, um perfil que melhor definisse esses atores da pesquisa que, por ora, 

apresentamos aqui. 

Com relação aos dados, percebeu-se que 66% dos professores são do sexo 

feminino, 27% masculino e 7% não responderam. O resultado revela, ainda, uma 

tendência histórica de feminilização da docência no país; seguindo essa tendência, a 

quantidade de educadoras do campo é bem maior do que de educadores em Vitória da 

Conquista. 

Na AC de Letras foram distribuídos 20 questionários, sendo que 17 responderam, 

e 3 não. Os professores dessa área trabalham com as seguintes disciplinas: Português, 

Inglês, Educação Artística, Religião e Cultura Afro-brasileira; assim, foram analisadas 

as respostas e dentre os professores que responderam que já desenvolveram práticas em 

EA, pontuais ou permanentes, selecionou-se 03 para serem entrevistados. 

Na reunião de Matemática e Ciências tinham professores com formação em 

Matemática, Física, Pedagogia e Biologia. Também aí foram distribuídos 20 

questionários, dos quais 19 responderam. Deste grupo foi retirada uma amostra de 02 

professores, sendo 01 com formação em Biologia e 01 em Matemática.  

E, por fim no AC de Geografia e História, com professores responsáveis por 

disciplinas como: Geografia, História, Cultura Afro-brasileira, Estudos Ambientais e 

Religião. Os professores presentes eram 10 e, desses, 08 responderam aos questionários; 

foram selecionados para a entrevista 03 professores, sendo 01 com formação em 

História e 02 com formação em Geografia. 

Partindo da ideia de que as concepções dos professores são também, mas não 

somente, fruto da formação inicial ou continuada que tiveram é que se investigou qual a 

formação desses atores da pesquisa que participam das reuniões de AC. Os resultados 

de tabulação dos 50 questionários geraram o seguinte gráfico. 
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GRÁFICO 01: FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES  

 

Nas reuniões que frequentei, observei uma maior participação dos professores nas 

AC de Português e Artes, o que se reflete no resultado do gráfico. Porém, deve-se 

compreender que nos currículos da Educação Básica conquistense, há mais carga 

horária para os professores de Português e Matemática, o que faz com que se tenha 

menos professores de Biologia, História e Geografia.   

Outro dado revelado foi que a maioria dos professores, cerca de 60%, tem pós-

graduação (lato sensu), 7% não possuem pós-graduação, e 33% não quiseram 

responder, o que nos chama a atenção, pois o não dito é um dado relevante. Tentar 

entender o motivo desses professores não quererem responder se tem ou não pós-

graduação é importante, já que existe um motivo para eles não terem respondido. 

 Desse número apenas 10% teve alguma formação na área ambiental, 61% não 

tiveram nenhuma formação nessa área, e 25% não quiseram responder. 

A maioria dos professores que atuam na rede de educação do município de Vitória 

da Conquista é formada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
46

, e em 

pesquisa
47

 desenvolvida, observa-se que a Educação Ambiental não é tratada em 

nenhuma das licenciaturas que a universidade oferece. 

                                                 
46

 Dados fornecidos pela SMED, em 2010. 
47

 Pesquisa intitulada: A Educação Ambiental no Ensino, Pesquisa e Extensão na Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia-UESB. Campus de Vitória da Conquista-Ba, desenvolvida pelo Grupo de 

Pesquisa, Educação, Meio Ambiente e Planejamento da UESB. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=W8450683#PP_A Educa%C3%A7%C3%A3o  Ambiental no Ensino, Pesquisa e Extens%C3%A3o na  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Campus de Vit%C3%B3ria da Conquista - Ba
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=W8450683#PP_A Educa%C3%A7%C3%A3o  Ambiental no Ensino, Pesquisa e Extens%C3%A3o na  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Campus de Vit%C3%B3ria da Conquista - Ba
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=W8450683#PP_A Educa%C3%A7%C3%A3o  Ambiental no Ensino, Pesquisa e Extens%C3%A3o na  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Campus de Vit%C3%B3ria da Conquista - Ba
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=W8450683#PP_A Educa%C3%A7%C3%A3o  Ambiental no Ensino, Pesquisa e Extens%C3%A3o na  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Campus de Vit%C3%B3ria da Conquista - Ba
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A partir da análise dos planos de curso (foram analisados de 

todos os 16 cursos da universidade no campus de VCA) viu-se 

que não existe a disciplina Educação Ambiental, o que é um 

ponto interessante visto que ainda existe a discussão se a EA 

deve ser [...] Porém observa-se, que mesmo não tendo a 

disciplina, não existem as discussões dentro de outras disciplinas, 

não existe a interdisciplinaridade, não existe uma relação das 

disciplinas com os projetos de extensão, e estes não contemplam 

a EA. Ou seja, não se tem a disciplina EA, nos cursos, mas 

também não existe nada que promova a discussão de temas 

voltados para a Educação Ambiental. [...] as discussões sobre EA, 

são muito reduzidas e pontuais, ou seja, na UESB não existe no 

ensino um trabalho adequado para a Educação Ambiental, dos 16 

cursos analisados, apenas em dois cursos, nos cursos de 

Licenciatura em Geografia e Biologia, se percebeu menções à 

EA. (COSTA; BENEDICTIS; ROCHA, 2009, p. 8 - 9) (grifos 

meus). 

 

 Essa pesquisa foi desenvolvida pelo Departamento de Geografia da 

Universidade e revela a formação para a área ambiental que esses professores tem, 

definindo melhor o perfil dos sujeitos da pesquisa. 

 Desse universo de atores do qual retirei a amostra necessária para aprofundar a 

pesquisa, a partir da entrevista percebi a necessidade de conhecer melhor esse educador, 

sua formação, para poder construir um perfil que mostre quem é esse profissional que 

atua na educação do campo conquistense. 

 

3.3 Delineando possibilidades e perspectivas 

 

Feito esse processo de pesquisa, e estando mergulhado no campo, vislumbrei as 

possibilidades e as perspectivas do caminho, construindo uma amostra dos sujeitos da 

pesquisa. 

Dessa forma a amostra ficou constituída por 7 professores: sendo 02 com 

formação em Letras, 01 com formação em Biologia, 01 em Matemática, 02 com 

formação em Geografia e 01 como formação em História. 
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PROFESSOR
48

 DURAÇÃO DA 

ENTREVISTA 

PÓS 

GRADUAÇÃO 

ANOS DE 

MAGISTERIO 

LETRAS 01
49

 50 min. ESPECIALISTA 22 anos 

LETRAS 02 45 min. ESPECIALISTA 07 anos 

BIOLOGIA 1h. 18min.
50

 ESPECIALISTA 25 anos 

MATEMÁTICA 48 min. ESPECIALISTA 20 anos 

GEOGRAFIA 01 1h. 20 min.
51

 ESPECIALISTA 06 anos 

GEOGRAFIA 02 50 min. ESPECIALISTA 24 anos 

HISTÓRIA 1h. ESPECIALISTA 14 anos 

QUADRO 01: SÍNTESE DA AMOSTRA 

 

O segundo instrumento de coleta utilizado para atender aos objetivos da pesquisa 

foi a entrevista. Estas foram feitas com os sete professores, para se conhecer mais 

especifica e profundamente o perfil desses profissionais e quais suas concepções, 

formação, condições objetivas de trabalho e práticas eles desenvolviam. 

O conceito de entrevista proposto aqui é o seguinte: 

 

A entrevista pode ser definida como um processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. 

As informações são obtidas através de um roteiro de entrevista 

constando de uma lista de pontos ou tópicos previamente 

estabelecidos de acordo com uma problemática central e que deve ser 

seguida. (HAGUETTE, 1990, p. 73). 
  

Para que não ocorram falhas, o pesquisador deve estar embasado teoricamente e 

observando outros fatores da realidade do entrevistado. Fazendo isso, essas falhas não 

interferirão nas análises dos dados. As entrevistas foram comparadas para evidenciar as 

concepções do professor. Sobre importância de se comparar as entrevistas, tem-se que 

entender que “a descoberta de lacunas ou omissões, especialmente na entrevista, só se 

evidencia mediante a comparação entre as entrevistas.” (HAGUETTE, 1990, p. 78). 

                                                 
48

 Os sete professores sujeitos da pesquisa foram formados na UESB. 
49

 Existem dois professores de Letras e Geografia porque foram os que aceitaram dar entrevista. Após os 

questionários distribuídos e tabelados, selecionou-se 10 para entrevistas, levando em consideração 

aqueles que assumiram desenvolver práticas em EA; desses apenas 07 aceitaram participar das mesmas. 
50

 Há um destaque nas entrevistas dos professores de Biologia e Geografia que demoraram mais tempo 

distindo os temas voltados para a EA e EC provavelmente por conta da formação na UESB, que em outra 

pesquisa descrita apresentou  ser os cursos que tinham discussões sobre EA, mesmo que periféricas. 
51

 Ver nota 48. 
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A escolha pela entrevista é porque ela desvela novas possibilidades na 

compreensão dos objetos investigados. E, ter optado pela entrevista semi-estruturada e 

não pela estruturada deu-se porque esta última se aproxima do questionário, fica 

fechada e pode anular algumas possibilidades interessantes para o pesquisador quando 

da sua execução, já a entrevista semi-estrutrada é aberta, deixando o sujeito livre em 

suas respostas, e o pesquisador aberto para formular novas questões durante o processo.  

De acordo com Szymanski (2002), para escolher a entrevista é preciso que os 

objetivos estejam claros. Em se tratando da entrevista semi-estruturada a autora diz que 

esta facilita a relação entre o sujeito e o pesquisador, a investigação de significados 

subjetivos e de temas complexos para a investigação quantitativa.  

A prática também foi investigada através da entrevista, buscando compreender 

como a mesma reflete e é refletida na/da concepção de EA e EC desse profissional. A 

entrevista teve o papel de compreender como os professores desenvolvem suas práticas 

em sala de aula; a partir de seus discursos, que foram analisados para se entender o que 

eles pensam sobre a prática deles e como eles a desenvolvem.  

 Depois de realizadas as entrevistas foram transcritas e, com o texto em mãos, 

foram feitas análises categorizando as concepções dos professores e as práticas que eles 

descreviam desenvolver durante suas aulas. O texto lido com as entrevistas foi 

categorizado com cuidado e atenção, buscando uma fidelidade do que foi falado e 

expondo, muitas vezes na íntegra no texto da dissertação, para justificar a forma como 

foi feita a categorização.  

Todos os procedimentos desta pesquisa foram analisados, confrontados e 

compreendidos para que a mesma se aproxime ao máximo da realidade a ser estudada, 

sendo importante um embasamento teórico coerente com o tema, e uma análise real e 

verdadeira dos dados levantados, através da coleta de dados e das construções geradas 

no processo de elaboração da pesquisa. Entendemos, também, que é papel do 

pesquisador primar por essa veracidade dos dados e formulação da pesquisa em questão. 
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CAPÍTULO 04 – A DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL NAS ESCOLAS DO 

CAMPO DO SERTÃO CONQUISTENSE 

 

Para além de valores taxiados pelo desenvolvimento, a EA no campo 

deve transcender a simples lógica marchetada pelo valor agrícola, 

mas deve ser comprometida com o empoderamento social. 

(ZAKRZEVSKI, 2004, p. 85). 
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4.1 Do Concebido: Educação do Campo  

 

 Para analisar as concepções dos docentes que atuam no Ensino Fundamental II 

da Educação do Campo é importante também compreender como estas concepções são 

construídas na formação inicial desses profissionais, como também a partir da prática 

cotidiana em sala de aula, pois à medida que vai atuando, o docente vai percebendo que 

algumas idéias podem ser remodeladas ou questionadas. Além disso, a construção das 

concepções dos professores também estão relacionadas à formação continuada que, no 

caso específico desta pesquisa, refere-se à formação oferecida pela SMED.  Dessa 

forma, analisar os documentos oficiais que a SMED disponibiliza para a formação dos 

professores ajuda a entender como a formação dos professores está sendo pensada e 

quais os reflexos nas práticas desenvolvidas pelos docentes na escola. 

Analisando o documento, “Proposta Pedagógica, Educação do Campo”, 

construído pela Secretaria de Educação do município e posto em prática desde 2007, 

percebe-se no projeto de Educação do Campo que o município propõe e de que forma a 

EA permeia essas diretrizes. 

O documento foi elaborado pelo Núcleo Pedagógico da SMED, e foi distribuído 

para as escolas do campo, apresentando as diretrizes para a Educação do Campo da 

zona rural de Vitória da Conquista. Já no início, o documento deixa claro seu papel: 

“Este documento explicita [...], as ações em torno da Educação do Campo e expõe 

princípios filosóficos, conceitos didáticos e métodos pedagógicos de organização da 

escola para essa modalidade de ensino.” (BAHIA, 2007, p. 09). 

O primeiro detalhe importante a se observar é o fato de o documento apresentar a 

EC como modalidade e não como uma nova educação, o que pode gerar um 

reducionismo da concepção do que seria essa nova proposta política para a educação. 

Pelo que foi exposto, O material produzido tenta ultrapassar essa visão 

reducionista da Educação do Campo, mas acaba sendo contraditório quando vê a EC 

como modalidade, mesmo utilizando autores que escrevem sobre a EC, a exemplo das 

idéias de Miguel Arroyo que permeiam toda a construção do documento, sendo que este 

autor defende a EC em uma perspectiva mais ampla do que uma modalidade de ensino. 

Para que a EC aconteça é importante que as secretarias estejam engajadas e 

envolvidas, mas elas devem ter uma visão diferenciada de educação para que a EC não 

seja implantada de forma distorcida. 

Arroyo (2004) assevera que 
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[...] Exigirá, ainda, criar mecanismos para que uma visão nova, mais 

realista, menos estereotipada do campo oriente os diversos agentes da 

educação: Ministérios, Secretarias estaduais e municipais, Conselhos 

de Educação. Que uma nova visão oriente a formulação de políticas e 

formação de profissionais e reorientação de currículos, produção de 

material didático, etc. (p. 92). 

 

A Secretaria de Educação do município criou o projeto para implantar a 

Educação de Campo com o intuito de atender a zona rural conquistense que é a maior 

do estado, em extensão e quantidade de distritos. Logo no início o documento deixa 

clara a concepção de EC que ele traz, quando afirma que: 

 
A idéia de uma Educação Básica do Campo é a busca por uma 

educação específica, por meio de novos conteúdos e de uma 

metodologia pedagógica diferenciada, segundo a realidade e os 

anseios de cada localidade, daí a importância da participação dos 

atores na construção dessa educação formal, que não descaracteriza a 

importância da educação informal. (BAHIA, 2007, p. 11). 

 

Pela concepção de EC que as diretrizes expõem fica claro que existe uma 

preocupação em romper alguns paradigmas de uma educação tradicional, mas na prática 

o documento não é concretizado. Para o documento, o papel da escola é atender aos 

anseios da comunidade, mas os pressupostos da EC não é somente esse, pois, resultaria 

em uma EC numa perspectiva reducionista. É muito vaga a ideia de uma educação para 

a realidade do discente, o que pode gerar concepções generalistas.  E não é somente essa 

a proposta da EC, segundo Antunes–Rocha (2010), 

  

De forma resumida, pode-se dizer que a Educação do Campo está 

comprometida com três princípios: o protagonismo dos sujeitos 

coletivos, a luta pela educação de qualidade e o compromisso com a 

construção do campo e da cidade como espaços de produção da vida 

de forma sustentável. (p. 366). 

 

Ou seja, a concepção de EC é muito mais ampla e complexa do que uma educação 

voltada para a realidade; a proposta de apresentá-la no documento como modalidade 

contribui para o reducionismo da ideia mais complexa do que seria a EC. 

Juntamente com a Proposta Pedagógica foi analisada, também, a Resolução nº 

010/2006 do Conselho Municipal de Educação que dispõe sobre as diretrizes para 

organização do Ensino Fundamental da Educação no Campo. Esta, no seu artigo 2º 

afirma que a EC terá por finalidade:  
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I. Promover o desenvolvimento do educando; 

II. Assegurar a formação básica indispensável para o exercício da 

cidadania; 

III. Propiciar meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2006). 

 

Tanto a “Proposta Pedagógica Educação do Campo”, quanto a Resolução nº 

010/2006 foram utilizados na formação continuada oferecida pela prefeitura em muitos 

momentos de leitura e discussão
52

, e, por isso, ao analisar as concepções de EC dos 

professores, vê-se repetir, na maioria, a concepção de EC que a proposta pedagógica 

traz, pois os professores e os documentos base compreendem-na como uma educação 

voltada para a realidade dos povos do campo, sem perceber que somente essa concepção 

não dá conta do papel crítico da mesma.  

As afirmações docentes analisadas nessa pesquisa refletiram a concepção de uma 

EC com pouco compromisso para a transformação da sociedade campesina e luta pelos 

direitos desses povos. O deslocamento na concepção da EC é fruto de uma formação na 

universidade que não existiu, e de uma formação continuada que também não dá conta 

dessas discussões. 

A concepção de EC é mais profunda do que apenas uma educação voltada para a 

realidade do aluno, visto que toda educação deveria ter esse caráter, pois uma educação 

que não valoriza os conhecimentos cotidianos dos seus sujeitos não se constitui como 

adequada ou pensada pelas teorias críticas. Quando se afirma uma educação voltada 

para a realidade do aluno, fica o questionamento: que realidade seria essa? Se a 

realidade for excludente e contraditória, a educação deve ser voltada para esses 

preceitos? 

Pela falta de formação para o trabalho com a Educação do Campo, seja ela inicial 

ou continuada, as concepções dos professores revelam-se acríticas, ou, por vezes, não 

existem, sendo que os próprios professores apontam essa angústia do não saber, porque 

para eles é uma contradição trabalharem em um segmento sobre o qual não possuem 

uma compreensão mais clara e aprofundada. O depoimento da professora de Letras 01 

evidencia essa inquietação ao explicitar que ainda não sabe o que é a EC, apesar de 

trabalhar há três anos nessa educação. 

 

                                                 
52

 Segundo alguns professores os documentos foram utilizados pela SMED para formação nas reuniões de 

AC. 
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É uma incógnita ainda né, porque se fala muito em educação de campo, mas a 

gente não tem assim uma política que aplique essa educação do campo. [...] existe a 

proposta de você fazer uma educação voltada para as necessidades, para a realidade 

daquele aluno, só que infelizmente a gente não tem isso na aplicação, então para 

mim ainda é um grande questionamento é uma coisa pra gente descobrir o que é 

realmente educação ao longo dos anos. (PROFESSOR LETRAS 01, 2010). 

 

Outro ponto importante da fala do professor é o fato dele afirmar desconhecer a 

política da EC. Diante de tal afirmação, cabe-nos analisar até que ponto a Secretaria 

desenvolve um processo de formação para a EC, já que ela própria tem um projeto 

criado para os professores e esses não percebem essa educação nas formações. Para a 

EC acontecer da forma ideal ela precisa romper com o modelo tradicional de educação. 

Sobre isso Molina (2010), afirma que é necessária uma ruptura com as tradicionais 

visões fragmentadas do processo de produção de conhecimento. 

A concepção de que a EC é uma educação voltada para a realidade do está no 

discurso de muitos professores, como pode ser visto nos depoimentos abaixo. 

 

É uma forma de entender a realidade dos alunos que moram no campo, é somar 

conceitos de educação e entender quantas vertentes poderão ser trabalhadas com 

esses alunos: agricultura, geografia (espaço, distancia), conceitos morais. 

(PROFESSOR DE BIOLOGIA, 2010).  

 

Nessa fala observamos alguns pontos importantes a serem destacados, primeiro o 

fato que o professor pensa que a realidade dos alunos está restrita à agricultura ou 

geografia, e segundo a relação com conceitos morais, ou seja, ele traz à tona a 

moralidade como algo importante para a EC, cabendo a reflexão de que moralidade 

parte o professor. Outro professor afirmou:  

 

Educação do campo é o ensino das diferentes matérias situadas na realidade do 

campo. (PROFESSOR DE LETRAS 2, 2010). 

 

Faz-se recorrente essa aliança da Educação do Campo com a realidade do aluno. 

Ao tempo em que aparece nas falas como uma idéia interessante, na prática ela pode 

incorrer em equívocos. Por isso cabe questionar: de que realidade parte esses 

professores? Ou, que realidade se quer para o aluno camponês? Uma educação voltada 

apenas para a realidade é uma educação que dará conta do cotidiano do camponês? É 

importante que a educação seja voltada para a realidade, mas sem perder de vista, que 

deve ser voltada para a transformação da realidade. 
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O professor de Letras 2 continua discutindo e afirmando que Educação do Campo 

é 

 

[...] a que respeita as características desse tipo de comunidade e que procura 

adequar-se à realidade de seus alunos [...] é uma educação mais específica voltada 

para a realidade e dificuldades do homem do campo, por isso é voltada, também, 

para a realidade do aluno. (2010). 

 

Os docentes não estão errados ao afirmarem que a EC é uma educação voltada 

para a realidade, pois a EC possibilita a compreensão da realidade, mas, analisando-a 

sob um viés crítico, não é somente isso, principalmente porque a realidade que se tem, é 

a descrita por Santos (2008a) que foi discutida no capítulo II. A EC é compreender mais 

profunda, é discutir a realidade, mas acima de tudo a questão agrária brasileira 

analisando os limites e as possibilidades de transformação dessa realidade. A EC não 

pode ser vista como resultado dessa sociedade, mas, sim, como educação capaz de 

contribuir para a transformação dela.  

 

A Educação do Campo parte da terra como a unidade, a posição dos 

sujeitos no mundo, no planeta como unidade, mas ela se realiza na 

diversidade dos métodos, dos contextos regionais, das técnicas e dos 

valores. Com isto, ela adquire condições não somente para 

problematizar a condição de cada ser humano no mundo, mas tudo o 

que é produzido e se apresenta como „solução‟ para melhorar as 

condições de vida no planeta, como a criação de novas matrizes 

tecnológicas e a descoberta de saberes que garantem um equilíbrio da 

sociobiodiversidade. (JESUS, 2004, p. 119). 

 

Apesar da predominância de uma compreensão da EC voltada para a realidade 

do campo, mas sem questioná-la, alguns professores apresentaram visões mais amplas 

da Educação do Campo. Dos sete professores entrevistados todos compreendem a EC, 

dessa forma como uma educação voltada para a realidade, mas alguns vão além disso, 

avançam apresentando outras concepções, quando a reconhecem como política pública: 

 

Compreendo como um tipo de educação que deveria ser diferenciada por conta da 

realidade do aluno, mas percebo que isso não ocorre por falta de políticas públicas. 

(PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 2010).  

 

Para o professor a EC vai além do que está posto, e para que ela realmente 

aconteça a contento, necessita-se de políticas públicas afirmativas. Ou seja, os 

professores reconhecem que a EC deveria ser outra, mas não conseguem definir o que 

eles realmente pensam ser EC ou o que deveria ser. 
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Do mesmo modo, outro professor afirma que, 

  

A educação do campo, que na realidade que tem lá no Pradoso chama educação do 

campo porque lá é considerada zona rural, mas o ensino que há acaba sendo o 

mesmo da zona urbana. Não existem condições adequadas para que seja o que se 

propõe. (PROFESSOR DE HISTÓRIA, 2010).  

 

Para o professor a EC deve ser uma educação diferenciada da ministrada na zona 

urbana, e aponta que não existe EC por conta das condições de trabalho, o que 

geralmente impõe aos professores desenvolverem as mesmas práticas que desenvolvem 

nas escolas urbanas. 

Essa visão de EC é bem colocada por Arroyo (2009), quando argumenta que, 

 

[...] as políticas educacionais, os currículos, são pensados para a 

cidade, para a produção industrial urbana, e apenas se lembram do 

campo quando se lembram de situações „anormais‟, das minorias, e 

recomendam adaptar as propostas, a escola, os currículos, os 

calendários a essas „anormalidades‟. Não reconhecem a 

especificidade do campo. É curioso constatar que se pensa na escola e 

na professora rural apenas para sugerir que sejam adaptados 

calendários, flexibilizados os conteúdos, ou que sejam levados em 

conta regionalismos... (ibid., p. 80). 

 

 De acordo com os dados nenhum professor deixou claro o caráter emancipatório 

da EC e qual o papel dela nessa emancipação humana. 

Mesmo não falando diretamente sobre o caráter emancipatório, o professor de 

Geografia 01 vislumbra uma educação do campo que modifique a realidade, quando 

afirmou que,  

 

 A EC seria para o povo do campo uma mudança da realidade, uma nova educação 

sob outra perspectiva, mas não aconteceu. (2010).  

 

Ele compreende a EC como uma nova educação para o povo do campo, mas 

afirma não ter dado certo. Entendemos que é muito cedo para avaliar os resultados do 

projeto, já que o mesmo foi implantado a partir de 2007 e não houve tempo suficiente 

de se colher os frutos para entender se ele deu certo ou não, mas já pode-se ter uma 

ideia de como ele pode acontecer, pois em três anos já se pode avaliar alguns impactos 

dessa educação. 

 Em outras falas, percebe-se também uma resistência por parte dos professores 

em conhecer o projeto, visto que muitos afirmam que na ocasião da construção e 
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implantação do mesmo, eles não foram ouvidos, ou consultados, o que justifica uma 

resistência por parte dos professores com relação ao projeto da EC, o que pode ser 

observado no depoimento a seguir.  

 

Esse projeto surgiu da noite para o dia, quando o novo governo entrou veio essa 

educação que não era seriada, que veio de cima pra baixo, e impuseram, se ela é 

boa eu não sei. É importante, mas é mais uma educação do governo que não 

reprova o aluno. E nos vê como meros executores. Agora que eles colocaram a 

reprovação de volta com o novo governo, mas depois que mudar o governo muda 

tudo de novo. Acaba ainda sendo a educação urbana acontecendo com um novo 

nome na escola rural, e o que não deveria ser. (PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

02, 2010). 

 

Considerando o que é dito pelo professor e o que está nos documentos é possível 

observar a desconexão entre professores, políticas educacionais e Secretarias de 

Educação. Sobre essa desconexão entre docente e políticas públicas, Novick (2010), 

afirma que “[...] o professor é fragmentado em sua práxis (reflexão-ação), pois não 

participa no processo de formulação das políticas educacionais, cabendo-lhe a execução 

do que foi decidido” (p.21).  

Essa prática exercida pelos órgãos públicos em sua maioria resulta em práticas 

apolíticas, acríticas e professores desinformados que estabelecem uma relação 

fragilizada entre o Estado e seus sujeitos, por conta da forma como as próprias políticas 

educacionais são implementadas. Dessa forma, com essa ruptura da práxis do professor 

tem se uma escola sujeita aos rebatimentos do capitalismo. 

Esse fato gera resistência dos professores, os quais, apesar de estudarem e de 

compreenderem o projeto da EC, acabam por provocar o seu boicote em resposta à 

forma como ele foi construído e implementado. 

 Caldart (2008) afirma que esse ainda é um desafio para a EC, mas que é necessário, 

pois prevê a construção de um pluralismo desde outras bases políticas e teóricas; ela 

ainda afirma que esse pluralismo pressupõe superação. Eis um limite o qual a EC 

necessita avançar, que seria chegar a todos como uma Educação para a superação, mas 

ainda há muitos pontos para que este avanço aconteça de fato. 

A EC, para acontecer, necessita do envolvimento de professores, comunidades, 

movimentos sociais e órgãos gestores articulados e capazes de trabalhar para a 

construção de um novo paradigma educacional para o campo. Uma nova visão deve ser 

construída para a superação do modelo de educação rural. 
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O termo Educação do Campo é uma produção de sujeitos coletivos - 

movimentos sociais, universidades, organizações não governamentais, 

instituições públicas e religiosas, dentre outras. Sua gestação se dá nas 

lutas concretas dos acampados e assentados por escola. Nestas lutas 

vai se desvelando que a rede educacional rural além de não atender ao 

direito de acesso à educação básica também não garantia a 

permanência, qualidade da oferta, formação de professores, 

organização dos tempos e espaços adequados ao modo de vida das 

famílias, dentre outros. As reflexões sobre a produção desta 

precariedade vinculou a escola a um modelo de desenvolvimento que 

não inclui os trabalhadores e trabalhadoras do campo como sujeitos 

de direitos. Com esta compreensão a Educação do Campo surge como 

ruptura com o modelo de Educação Rural. (ROCHA, 2010, p. 366). 

 

 Hoje não se fala mais em educação rural, nota-se que a concepção de educação 

rural está sendo incorporada com um novo discurso como educação do campo, e, dessa 

forma, descaracterizando a real concepção da EC. É necessário superar essa concepção 

equivocada e transpor a ideia de que é apenas uma educação voltada para a realidade, o 

conceito é mais amplo e crítico. Jesus (2004) define-a como:  

 

[...] um meio de formação que nasce de um compromisso em 

reconhecer os sujeitos, recuperar a sua identidade como trabalhador 

ou trabalhadora do campo, o campo como espaço vivido, dar 

visibilidade e diferentes vozes e experiências, enfim, criar alternativas 

de construção de um outro tipo de conhecimento e de prática 

emancipatórios. (p. 126). 

  

Os dados mostram que os professores não tem uma concepção do que é a EC. 

De acordo com os dados as definições foram agrupadas em duas categorias: 

1 – A EC como educação rural, ou seja, os professores não conseguem superar 

o conceito de educação rural, e afirmam que a EC seria a antiga concepção de uma 

educação da zona urbana aplicada na zona rural. 

Sobre esta ideia, Fernandes, Cerioli e Caldart (2009), afirmam que,  

 

um outro grande desafio  é pensar numa proposta de desenvolvimento 

e de escola do campo que leve em conta a tendência de superação da 

dicotomia rural-urbano, que seja o elemento positivo das contradições 

em curso, ao mesmo tempo que resguarde a identidade cultural dos 

grupos que ali produzem sua vida. (p. 33). 

 Dessa forma, se este modelo não for superado ele incorrerá em problemas graves. A 

escola deverá preparar o educando para um novo paradigma, rompendo com 

preconceitos, estereótipos e modelos tradicionais. Para isso necessitamos repensar a EC 
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que está aí no campo concreto, não devemos educar o discente do campo para essa 

conjuntura, mas sim para a superação da mesma. Assim Arroyo (2009) traz algumas 

reflexões importantes quanto a esta realidade quando questiona, 

 

[...] Como a escola vai trabalhar a identidade do homem e da mulher 

do campo? Ela vai reproduzir os estereótipos da cidade sobre a 

mulher e o homem rurais? Aquela visão de jeca, aquela visão que o 

livro didático e as escolas urbanas reproduzem quando celebram as 

festas juninas? É esta a visão? OU a escola vai recuperar uma visão 

positiva, digna, realista, dar outra imagem do campo? (ARROYO, 

2009, p. 81). 

 

2 – A EC é uma educação voltada para a realidade, mas existe uma dicotomia 

ao afirmarem que existem conceitos do cotidiano e conteúdos das disciplinas, e que eles 

não se articulam; o que demonstra a superficialidade do conceito. 

Sobre essa categoria, Paiva (2008), argumenta que,  

 

Dentro dessa concepção, parece existir uma separação entre os 

conteúdos de áreas e o conteúdo da vida social, desconhecendo o 

conhecimento cotidiano. Quando muito, se estabelece o diálogo 

apenas num relacionamento respeitoso com os educandos, levando a 

uma separação entre a política e a prática da sala de aula. Será que, ao 

priorizar o conhecimento dissociado de seu processo de construção, é 

possível garantir a dinâmica ensino e aprendizagem que forme sujeito 

e cidadãos? (p. 69). 

 

No concebido os professores compreendem e dimensionam a importância e 

relevância da EC para os camponeses, reconhecem que esta vem preencher uma lacuna 

que a educação rural deixava, mas existem limites na concepção deles, pois muitos não 

conhecem a história da EC como fruto de lutas dos movimentos sociais, não entendem o 

caráter político e não definem de qual realidade eles partem e qual realidade querem. 

Essa concepção é encontrada no documento
53

 elaborado para ser o roteiro de 

implantação da EC no município e que é utilizado na formação contínua dos professores 

durante as reuniões mensais que são coordenadas pela Secretaria de Educação. Ou seja, 

é fato que a maioria dos professores reproduzem a concepção encontrada no documento 

e que foi gerada nas reuniões de AC. 
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 Projeto para a Educação do Campo em Vitória da Conquista (Anexo A) 



107 

 

 

 

4.2 Do Concebido e do vivido: A Educação Ambiental 

 

A Educação Ambiental, assim como a EC, são concebidas de diferentes formas e 

essa variedade de concepções com relação à EA, revelam o posicionamento político do 

profissional e como ele pensa a relação homem e natureza.  

O documento que trata da EA na SMED é um relatório
54

 que serviu de resposta 

sobre a implantação da mesma nas escolas de Vitoria da Conquista. O documento, de 

três laudas, afirma, em todo o seu teor, como a EA deverá ser desenvolvida e quais os 

referenciais teóricos utilizados para se discutir o tema. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vitória da 

Conquista, a EA é oferecida de forma interdisciplinar como os PCN – Parâmetros 

Curriculares Nacionais indicam.  

 

Diante da exposição teórica devidamente fundamentada na Resolução 

CEB/CNE nº 02 de 07 de abril de 1995, informamos que no currículo 

do Ensino Fundamental das escolas mantidas por este Município a 

Educação Ambiental permeia abordagem de todas as disciplinas, 

conforme prescreve as orientações técnicas curriculares contidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, alinhada 

às Diretrizes Curriculares Nacionais dessa etapa da Educação Básica, 

não se constituindo disciplina à parte, mas um tema transversal. 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2009). 

 

No documento a concepção da EA a ser desenvolvida pelas escolas deverá seguir 

a perspectiva crítica, e o seu referencial teórico é constituído tendo como base textos de 

autores críticos, das linhas fenomenológica ou dialética da EA. O mesmo traz várias 

citações sobre EA e meio ambiente, mas não referencia os autores; em alguns momentos 

as citações se confundem e não fica claro qual autor afirmou o quê. O documento é uma 

mistura de citações, postas uma após a outra, sem nenhum comentário sobre as falas dos 

pesquisadores
55

 da EA citados.  

Pelas informações contidas no documento, trata-se de resposta à uma solicitação 

feita pela promotora que questionava se a EA era interdisciplinar no município, pois até 

meados de 2010 existia a disciplina Estudos Ambientais, que seria a EA 

compartimentalizada em disciplina nas escolas do campo, para completar a carga 

horária dos professores de Geografia e Biologia. 

Quanto à concepção de EA da SMED, lê-se no texto: 

                                                 
54

Carta resposta da Secretaria de Educação do município ao Poder Judiciário ( Anexo C) 
55

 Aparecem no documento autores como Araújo (2006), Reigota (2004), Carvalho (2001) 
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A Secretaria Municipal de Educação – SMED de Vitória da 

Conquista, Bahia compreende a educação ambiental como aquela que 

“[...] age dentro de um universo onde a educação é uma pratica de 

formação de sujeitos e produção de valores, comprometida com um 

ideário emancipatório e, ao enfatizar a dimensão ambiental, amplia a 

esfera publica, incluindo nesta o debate sobre o acesso e as decisões 

relativas aos recursos ambientais. [...] (VITÓRIA DA CONQUISTA, 

2009). 

 

A concepção crítica permeia todo o documento, mas é importante entender que ele 

foi construído atendendo à requisição da promotora de justiça do município; porém, 

como o mesmo foi pensado com uma função específica, faz-se imprescindível 

compreender o motivo e para quem foi escrito, ao interpretar o documento. 

As concepções de Educação Ambiental dos professores serão trabalhadas segundo 

duas categorias que Loureiro (2004) define. 

1 – Concepção naturalista. Nessa perspectiva a EA é vista como uma educação 

voltada para a preservação. É uma perspectiva preservacionista, naturalista, até 

romântica
56

 de se analisar a EA. 

2 – Concepção crítica ou transformadora - em que a EA é compreendida como 

uma educação para transformação, para emancipação humana. 

Com relação à EA a prefeitura não oferece uma formação específica; segundo os 

professores, o tema Educação Ambiental não foi trabalhado nas reuniões de formação 

continuada ao menos nos últimos anos, e como eles foram formados na UESB a 

formação inicial foi precarizada
57

.   

 

Trabalho a quatro anos aqui e nunca vi falar de Educação Ambiental nas AC, só no 

Congresso de Educação do Município.(PROFESSOR MATEMÁTICA, 2010) 

 

A não formação propicia uma visão naturalista de meio ambiente, sem uma 

discussão profunda das questões socioambientais; faz com que os professores também 

não compreendam a EA como uma educação que busca a emancipação do cidadão. É 

fato que a EA desenvolvida nas escolas do campo pelos professores não é crítica ou 

transformadora como define Loureiro (2004): “Entendo a adjetivação „transformadora‟ 

                                                 
56

 Segundo Tozoni-Reis (2008) nessa perspectiva o bucólico, o natural dá a tônica de uma EA romântica e 

ingênua ao perceber a relação homem e natureza. 
57

 Tema discutido no capítulo 02, principalmente no que tange à EA na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, instituição essa que formou a maioria dos docentes da região do Sudoeste e 

Sudeste baiano, onde está localizada a região de Vitória da Conquista. 
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[…] estritamente na condição de uma nuance inserida no campo libertário da educação 

ambiental”. (p. 65). 

Para os professores a concepção naturalista é predominante, dos sete professores 

entrevistados todos tiveram uma concepção naturalista. Os docentes sempre a aliam à 

ideia de que o ser humano deve preservar, conservar, e deslocam o ser social da relação 

com a natureza. Quando este aparece é como o algoz do meio ambiente, sendo um 

homem genérico que assume o papel de expropriar, explorar e destruir a natureza. Com 

relação à EA, a maioria dos docentes vê que é uma educação para „treinar‟ os alunos a 

respeitarem e preservarem a natureza; não fica clara a construção de valores, a mudança 

de atitudes e a transformação social. Os professores de Letras (2010) afirmam que  

 

Educação ambiental é você estar sempre levando algo do meio ambiente pra ser 

trabalhado na sala de aula, como a questão da conservação, da preservação... do 

cuidado mesmo que você deve ter com o meio ambiente. Eu acho que a educação 

ambiental é isso, é você trabalhar, com esse intuito de preservar o meio ambiente. 

(PROFESSOR DE LETRAS 1, 2010). 

 

No concebido do professor a EA é naturalista, o meio ambiente é trabalhado em 

sala de aula a partir da ideia de que se faz necessário ensinar para preservar e conservar. 

A noção é educar para a preservação do ambiente, numa perspectiva ingênua de EA. 

 

Educação ambiental pra mim é você levar a pessoa a ter uma postura correta diante 

do meio ambiente, né. Você como cidadão, cooperando, desenvolvendo sim, 

porque a gente, tá realmente em desenvolvimento, mas cuidando pra que esse 

ambiente não seja tão degenerado como a gente tem visto ao longo dos anos. O 

crescimento acabou destruindo com o meio ambiente, não só o ambiente da 

natureza, mas o ambiente social... o meio onde ele tá inserido. (PROFESSOR DE 

LETRAS 2, 2010). 

 

É a educação que reflete sobre a harmonia entre os seres humanos e o meio natural. 

Ela deve começar no berço da família e se estender à sociedade, ou seja, 

conscientizar todos e desenvolver situações voltadas para a sustentabilidade, a 

partir de estudos que compreendam análises do meio em que vivemos enquanto 

espaço natural e humano. (PROFESSOR DE HISTÓRIA, 2010). 

 

Os professores refletem uma EA naturalista que descaracteriza o ser humano, ao 

passo que à EA vai justamente a ideia oposta. A EA promove esse ser humano, torna-o 

essencial em sua relação com a natureza. 

 

A educação ambiental não se refere exclusivamente às relações vistas 

como naturais ou ecológicas como se as sociais fossem a negação 

direta destas, recaindo no dualismo, mas sim a todas as relações que 

nos situam no planeta e que se dão em sociedade – dimensão inerente 
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à nossa condição como espécie. (LOUREIRO, 2004, p.79). 

 

Ainda sobre essa mudança comportamental que o professor de Letras 2 sugere, a 

EA deve possibilitar esse novo pensar, mas com cuidado. Loureiro (2004) afirma que 

quando se diz que a educação pode gerar mudanças corre-se o risco de se ter um 

discurso vazio, de sentido prático, se este for desarticulado da compreensão das 

condições que dão forma ao processo educativo nas sociedades capitalistas 

contemporâneas.  

Um pouco diferente dos docentes formados em Letras, o professor de Biologia e o 

professor de Geografia 2  ampliam a concepção de Educação Ambiental ao enfatizarem 

a necessidade de não deslocá-lo da natureza.  No entanto, esses professores 

culpabilizam o ser humano por uma „interferência‟ no meio natural, ou seja, reincide a 

idéia de que o ser humano é culpado pelas mazelas socioambientais do planeta. 

 

A educação ambiental pra mim é justamente isso, é você fazer com que o ser 

humano perceba que ele faz parte dessa natureza, que a interferência dele acaba 

interferindo nele próprio porque ele vai relacionado, entre si com os seres e com a 

natureza. Então a interferência dele em qualquer parte dessa acaba interferindo com 

o todo. Essa educação ambiental vai gerar um indivíduo consciente do papel dele 

dentro do mundo, de preservar, de evitar o desperdício, de lembrar que existem 

recursos renováveis, não-renováveis, de favorecer pra ele mudanças de atitudes, de 

tudo e sempre lembrando que ele precisa entender dos seus direitos, dos seus 

deveres. Ele tem tanto valor quanto qualquer ser vivo na natureza, e ele deve 

começar também a pensar nisso, na sua auto-estima, na sua valorização.  

(PROFESSOR DE BIOLOGIA, 2010). 

 

O professor inicia falando que o ser humano deve fazer parte da natureza, na 

concepção naturalista, a docente busca o retorno do ser humano à natureza, como se ele 

fosse algo à parte, separado dessa natureza. Nessa ideia ela é bucólica ao buscar essa 

relação ingênua do homem com a natureza, e acaba por confundir a EA com ensino de 

ecologia quando ela aponta que o educando necessita compreender a existência de 

recursos renováveis e não – renováveis. 

 
A educação ambiental é preparar o aluno para compreender as questões ambientais 

do momento, para despertar nele o sentimento de cuidado pela natureza, 

preservando e protegendo, pois dessa forma estará protegendo também a si mesmo! 

Ao ser humano! (PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2, 2010). 

 

O professor em sua fala deixa clara a presença do ser humano, mas este ser social 

ainda aparece periférico e como responsável pela expropriação da natureza, ou seja, 
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apesar de ser citado, o ser humano não está na centralidade da discussão junto com a 

natureza, ele aparece subjugando-a.  

Vê-se que há a predominância de uma visão naturalista ou conservacionista de EA 

juntos aos professores da educação básica do campo, pois a maioria dos que 

responderam as entrevistas vê a EA como uma educação para proteção da natureza; 

natureza essa concebida sem a presença do ser social. Há uma „biologização‟ do ser 

humano, como afirma Loureiro (2004):  

 

Biologização do que é social pela diluição da nossa especificidade 

[…]. O Homo sapiens fica reduzido a um organismo biológico, 

associal e a-histórico. O resultado prático é a responsabilização pela 

degradação posta em um ser humano genérico, idealizado fora da 

história, descontextualizado socialmente. (LOUREIRO, 2004, p. 81). 

 

Quando o educador fica ligado a essa ideia acaba por simplificar a educação, e ele 

cai em uma armadilha paradigmática. Sobre essa realidade, Guimarães (2006) define 

armadilha paradigmática, dizendo que 

 

[...] o educador por estar atrelado a uma visão fragmentária, simplista 

e reduzida da realidade, manifesta uma compreensão limitada da 

problemática ambiental e que se expressa por uma incapacidade 

discursiva que informa uma prática pedagógica fragilizada de 

educação ambiental, produzindo o que Grum (1996) chamou de 

pedagogia redundante. Essa prática pedagógica presa à armadilha 

pedagógica não se apresenta apta a fazer diferente e tende a 

reproduzir as concepções tradicionais do processo educativo, 

baseadas nos paradigmas da sociedade moderna. Dessa forma, se 

mostra pouco eficaz para intervir significativamente no processo de 

transformação da realidade socioambiental para a superação dos 

problemas e a construção de uma nova sociedade ambientalmente 

sustentável. (GUIMARÃES, 2006, p. 23-24). 

 

Essa visão fragmentária definida pelo autor como paradigmática promove um 

olhar reducionista como se as mudanças de comportamento resolvessem os problemas 

ambientais, ou sempre na perspectiva de culpabilização do ser humano pelas mazelas 

ambientais, sem a definição de que homem é esse e sem a percepção macro de que a 

sociedade vive num sistema capitalista que contribui para essa ideia de culpar o homem, 

sem definí-lo. São essas percepções que produzem visões simplistas de EA, que 

refletirão nas práticas dos professores em sala de aula. 

Guimarães (2006, p. 24) alerta que há uma ideia equivocada, por parte dos 

professores, de „desvio comportamental‟, muitos afirmam que há a necessidade de 



112 

 

 

 

mudança de comportamento, e que “a solução apontada era a denúncia do erro e a 

transmissão da informação do comportamento correto para o indivíduo, na perspectiva 

de que no somatório de indivíduos com atitudes ecologicamente corretas, teríamos a 

solução do problema, [...]”.  

A partir das análises das falas dos professores, observa-se que uma concepção 

acrítica de EA; não se vê o caráter transformador, emancipatório e crítico. Um exemplo 

é a fala da professora transcrita abaixo. Apesar de alguns professores conseguirem 

perceber a importância do ser social na discussão da Educação Ambiental, essa 

percepção ainda acontece de forma superficial.  

 

Hoje mesmo eu estava triste quando eu vi os desabamentos
58

, eu... pensando 

assim..., apesar  que um fala assim: não, de qualquer forma aconteceria. A gente 

sabe que o homem contribui muito pra destruição do meio ambiente, da natureza, 

mas independente do homem eu acho que a tendência é natural mesmo, não tem 

jeito, muita chuva, sei lá, um desequilíbrio mesmo ecológico também que acaba 

sendo provocado pelo homem. Não vai ter jeito, essa terra não vai durar muito 

tempo; eu acredito que não vai durar. Não sei se você observa as reportagens, 

enchentes demais em um lugar, seca no outro, pingüins lá em São Paulo, então a 

gente fica assim... pensando, a gente tem que fazer alguma coisa porque todo 

mundo fala, fala, mas cada um com seu cada um, mas como diz aquele diálogo: se 

cada um fizer a sua parte... né, eu acho que tem ainda como prolongar um pouco 

mais. (PROFESSOR DE LETRAS 2, 2010). 

 

Na visão do professor há uma necessidade de se preservar para conservar a vida 

humana, mas percebe-se a visão naturalista e catastrófica das relações homem e 

natureza; primeiramente, ela não percebe os seres humanos mortos no desabamento, 

como vítimas de um sistema que os excluiu de espaços adequados de moradia, e acaba 

culpabilizando quem ocupou aqueles espaços como os responsáveis pelo que aconteceu. 

Na fala do professor há uma visão catastrófica do meio ambiente, muito comum na 

década de 80 e ainda vigente, fruto de radicalismos nas discussões socioambientais que 

geraram uma espécie de terrorismo ambiental, ou seja, que partia da ideia de que se não 

preservasse todos iriam morrer. 

Em ambas as situações os homens são colocados como vilões em sua relação com 

a natureza, uma visão naturalista em que o ser social está dissociado do espaço. Ele é 

encarado como aquele que promove o fim dos bens naturais, e, nessa perspectiva, 

produz-se uma idéia equivocada de que o ser humano é o responsável pelo que acontece 

na natureza, há a culpabilização de um homem genérico.  

                                                 
58

 No período que ocorreu a entrevista, estava sendo noticiado o desabamento do morro do Bumba, em 

Niterói, devido às fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro. 
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O professor de matemática afirma:  

 

Em tudo que fazemos temos que tomar consciência; uma vez cuidando da natureza, 

estamos cuidando do ambiente. A EA é o estudo do meio ambiente e dos impactos 

ambientais causados pelo homem. Por isso é importante o homem compreender 

acerca do seu papel no planeta. (PROFESSOR DE MATEMATICA, 2010). 

 

Segundo Loureiro (2004), o professor que em sua concepção acredita que o 

problema atual pode ser resolvido pela transformação nos padrões do pensamento 

científico e do „popular‟, está equivocado porque a prática nem sempre parte de forma 

unidirecional das ideias para a práxis. 

O professor por está vinculado à uma visão fragmentária da realidade acaba não 

percebendo que a questão é estrutural; é o sistema em que a sociedade está vivendo que 

faz desse ser humano tão sujeito quanto a própria natureza, na realidade capitalista. Esta 

visão da relação homem e natureza, 

 

[...] indica a igualdade entre todos os elementos da natureza para 

voltar ao equilíbrio natural. Essa concepção refere-se ao caráter 

idílico da relação homem e natureza: os seres humanos são 

representados como vilões que precisam reencontrar seu lugar, 

naturalmente determinado. Temos aqui uma concepção romantizada, 

na qual a idéia de integração é sugerida pela volta ao paraíso perdido. 

(TOZONI-REIS, 2008, p. 29). 

 

Essa concepção de que o ser humano é uma parte da natureza e que se ele se 

reintegrar conseguirá voltar ao estágio de paraíso, do bucólico, foi comum entre os 

professores entrevistados, 06 docentes apresentaram essa visão. Esses educadores 

revelaram a ideia da relação homem e natureza a partir de uma perspectiva ingênua, a de 

que se o homem for conscientizado a natureza será preservada, como se somente o 

homem fosse o responsável pela expropriação da natureza. Na perspectiva da EA 

crítica, a relação homem e natureza é vista 

 

[...] como uma relação histórica construída pelas relações sociais, tem 

perspectiva de enfrentamento dos problemas ambientais. Teríamos, 

assim, a idéia de que o ser humano vive integrado ao ambiente, e que 

essa integração só é possível numa sociedade que supere a forma de 

organização do trabalho alienado. (TOZONI-REIS, 2008, p. 44). 
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Percebe-se que a influência da formação inicial do professor vem à tona, pois 

como não existe uma formação contínua em EA, aquela inicial que tiveram na UESB é 

a tônica de suas concepções.  

Quando se trata de compreender a relação homem e natureza, percebeu-se nos 

entrevistados com formação em Geografia que eles veem essa relação mediada pelo 

trabalho. 

 A relação homem e natureza se dá a partir do trabalho. O homem transforma o 

espaço pelo trabalho, assim tem a relação do homem com a natureza.” 

(PROFESSOR DE GEOGRAFIA 1, 2010).  

 

Provavelmente pelo fato da ciência geográfica ter historicamente um momento de 

renovação, a partir da década de 70
59

 com o advento da Geografia Crítica, as 

concepções dos professores dessa ciência ficaram parecidas no que tange à relação 

homem e natureza, a partir dessa perspectiva mais crítica. Assim, o professor continua 

afirmando: 

 

O conceito de Educação Ambiental mudou para mim com o tempo. Na graduação 

de Geografia, ela é marginalizada, porque diz que a EA é da Geografia Física e só 

leva em conta o natural e não o social, depois que me formei, que fui estudar mais 

e acabei tendo contato com a escola, vi o quanto os professores estavam enganados 

por desconhecerem o que é a EA e não terem leituras sobre a EA crítica. Para mim 

a EA atualmente é a possibilidade de transformar a relação homem e natureza a 

partir da Educação, analisando não somente a reserva ambiental, mas também 

quem está no entorno da reserva e como essas pessoas devem e necessitam ser 

respeitadas tanto quanto a natureza. (PROFESSOR DE GEOGRAFIA 01, 2010). 

 

 

 A fala do professor revela alguns dados interessantes: o primeiro, que a 

concepção é mutável, ou seja, ela não permanece, e, dependendo das formações que o 

professor adquirir, de forma continuada e também a partir de sua prática, elas vão 

modificando e recebendo outros vieses; outro ponto relevante é que, pelo relato do 

professor, na graduação ela não avançou na perspectiva dialética de discutir homem e 

natureza como pares dialéticos, essa, por sua vez, aniquilou o natural e só valorizou o 

social.  

Ao analisar as concepções sobre Educação Ambiental dos professores, percebe-se 

que se originam de três aspectos: 

                                                 
59

 Acontece, principalmente no Brasil, um movimento de renovação da Geografia, a partir de geógrafos 

como Milton Santos e Yves Lacoste, entre outros, que irá propor a superação da Geografia Moderna 

pela Critica que, influenciada pelas teorias críticas, passa por um processo de renovação teórica e 

epistemológica. 
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1. A formação inicial que tiveram. A graduação foi o primeiro contato que 

alguns tiveram com o tema, mesmo que de forma periférica; 

principalmente para os professores de Biologia e Geografia, foi o primeiro 

momento em que eles conheceram o tema. 

2. A formação continuada que é oferecida pela SMED. Mesmo quase 

inexistente, os professores tiveram uma noção básica de EA a partir dos 

AC ou congressos promovidos pela secretaria. 

3. A prática como modeladora dessas concepções. No cotidiano da escola, 

em contato com outros colegas ou no planejamento de suas práticas, o 

professor vai remodelando seu conceito de EA, já que não se vive em um 

mundo unidirecional de que a teoria transforma a prática. 

As práticas dos professores estão intrinsecamente ligadas com as suas concepções. 

O que pensam se reflete em suas práticas e vice versa. Não necessariamente a teoria da 

formação deles será refletida na prática, porque a relação teoria e prática não é 

unidirecional, mas existe uma influência grande. No entanto, ficou claro que a 

concepção não é regra para prática, pois com resultado da pesquisa observou-se que 

todos os professores, mesmo os que se aproximavam de uma perspectiva mais crítica de 

EA, acabavam por ter uma prática que desenvolvia um pensamento naturalista. 

As práticas analisadas pelos relatos dos professores se apresentaram como ações 

de concepção naturalista, com atividades pontuais e isoladas que promoviam um saber 

acrítico. 

Analisando a prática do professor formado em Letras 01(2010), ele descreve que 

 

sempre discutiam a EA nas reuniões de planejamento da escola, mas ninguém 

elaborava um projeto; aí eu elaborei, mesmo que eu sou da área de Letras [...], e foi 

aprovado, e o MEC mandou a verba. Então foi construída a horta, mas aí o que 

aconteceu: o trabalho em equipe às vezes é complicado; tem gente que sabe, mas 

não quer ajudar. Tinha professores que sabiam mexer com horta, mas se recusaram 

participar do projeto. Então eu fui buscar ajuda. Procurei a secretaria do meio 

ambiente [...] que enviou um rapaz; ele ficou durante 1 ano trabalhando com a 

gente e com os alunos, porque o projeto tinha que envolver alunos. Algumas vezes 

a merenda foi utilizando os frutos da horta, mas infelizmente parou aí. A 

participação dos alunos era pegar água com os regadores e iam molhar, 

participaram mesmo, todos os alunos que foram envolvidos no projeto, inclusive 

eles iam em turno oposto pra não atrapalhar as aulas, fizeram os canteiros, 

plantaram tudo, molharam, foi muito bom, inclusive no período das férias [...] 

(2010). 
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O que fica claro é que independente da concepção do professor o desejo de 

construir algo que mobilize, que gere alguma mudança na sociedade é intenso em todos 

os entrevistados. Apesar das condições objetivas de trabalho muitas vezes precárias, 

eles desejam trazer discussões atuais, desenvolver projetos e criar possibilidades de 

ensino diferenciadas. No caso específico da professora, vê-se que ela esbarrou na 

ausência da interdisciplinaridade do projeto: outros professores não quiseram participar 

necessitando que ela buscasse apoio extra-escolar. Quanto à participação dos alunos ela 

continua:  

 

[...] a participação dos alunos era pegar água com os regadores e iam molhar, 

participaram mesmo, todos os alunos que foram envolvidos no projeto, inclusive 

eles iam em turno oposto, pra não atrapalhar as aulas, fizeram os canteiros, 

plantaram, molharam, [...] Os alunos aprenderam a trabalhar em equipe, respeitar o 

colega, a ter determinados horários, a ter mais respeito, incentivar a colaboração e 

valorizar os frutos que eles mesmos veem; quando eles mesmos plantam eles tem 

tudo e passam a ter mais cuidado pela natureza também. (PROFESSORA DE 

LETRAS 01, 2010). 

 

A participação dos alunos no projeto se restringiu aos cuidados com a horta. Não 

houve uma preocupação com os conteúdos ou em utilizar a horta como instrumento 

pedagógico das aulas, ela mesma afirma que eles iam em turno oposto para não 

atrapalhar as aulas; a pratica acabou sendo simplista e limitada. A horta não teve um 

papel educativo na prática, sobre isso Ponthuscka e Contin (2006) descrevem a mesma 

situação observada na prática de professores em São Paulo, e asseveram que   

 

havia uma horta escolar, cultivada com o objetivo de melhorar a 

qualidade das refeições oferecidas aos alunos e pessoas consideradas 

socialmente carentes do município. Contudo, não havia reflexão, 

durante as aulas, a respeito da importância da variedade de legumes e 

verduras na dieta alimentar. Estudavam-se hábitos de higiene, sem 

que isso modificasse o comportamento das crianças em sua vida 

cotidiana. (p. 167). 

 

Foi recorrente, entre os professores, a ideia de que a Horta era a melhor prática 

para se desenvolver a EA nas escolas do campo, pois em outras duas escolas repetiu-se 

o processo. Isso ficou evidenciado nas falas dos professores de Geografia 02 e o de 

Matemática, que descrevem suas práticas afirmando:  

 

Eu e a professora de Biologia nos unimos e fizemos um projeto com a horta. Os 

alunos plantaram hortaliças em canteiros. Eles prepararam a adubação do solo. 
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Depois colocaram as sementes na terra e todos os dias molharam estas plantações. 

Num período determinado germinaram e se desenvolveram. Nas aulas eles 

aprenderam sobre a importância desses vegetais para a sociedade e a importância 

da comercialização e alimentação. (PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 2010). 

 

O outro professor explica o seguinte:  

 

Já elaborei um projeto de horta escolar que considero uma EA, não só pela 

valorização do solo como pela educação, digo, informações que os alunos 

obtiveram ao participarem deste projeto. Utilizamos a horta escolar para ensinar 

conteúdos, desenvolver as práticas. Trabalhamos conteúdos como Solo, lixo, 

reciclável (garrafas pet), água com os professores de Biologia e Português. Foi uma 

pena que a horta não envolveu todos os outros professores da escola, muitos não 

tinham tempo ou não quiseram. Depois que plantamos com os alunos, analisamos e 

observamos o espaço buscando identificar as ações antrópicas no meio: como a 

interferência do homem mudou o local da horta, que ficou mais bonito o lugar, e 

como outros homens também podiam destruir a horta, ao pisarem. Analisamos as 

ações antrópicas. (PROFESSOR DE GEOGRAFIA 02, 2010). 

 

A horta é para os professores a melhor opção para se trabalhar a EA na Educação 

do campo. Nesse caso específico, os professores conseguiram utilizá-la como 

instrumento pedagógico, mesmo que numa perspectiva naturalista de EA ou afirmando 

que o homem ainda é o culpado pelas mazelas ambientais. Guimarães (2006) afirma que 

os professores, quando não notam que as questões socioambientais são frutos do 

conflito de interesses privados e bem coletivo, acabam não problematizando e nem 

discutindo de forma profunda as causas reais da crise ambiental, e assim acabam 

ficando submetidos ao modelo único proposto por esse modelo de sociedade. 

A horta pode ser um meio interessante para se discutir a EA na perspectiva crítica, 

pois através dela pode se introduzir conteúdos sobre agricultura familiar, agroecologia e 

os sistemas agroflorestais compreendendo a importância da produção e o papel do 

trabalho, coadunados com temas das ciências naturais como o solo, o clima, a vegetação 

e a importância dos alimentos. A horta não deve ser proposta para EC apenas porque 

coaduna com a realidade campesina, o conceito de horta dever ir além. 

De outra forma, o professor de Biologia afirmou que o livro didático determinou a 

prática dela em EA, descrevendo que  

 

[...] dentro do próprio conteúdo, o livro trazia a parte da ecologia. Então trabalhei a 

questão do que tava envolvido naquele momento das, das catástrofes todas da 

mídia e fiz isso sozinha nas aulas de Ciências,  e construi um projeto usando a 

televisão. Então mostrei alguns vídeos relacionados com a questão do lixo nas 

grandes cidades, aí mostrava toda aquela situação que São Paulo tava vivendo, o 

Rio, os bueiros, as enxurradas provenientes desses bueiros entupidos, os rios 
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contaminados, as doenças naqueles momentos de chuva; e aí voltando pra realidade 

deles também no campo, sempre mostrava a questão da água, que a água que eles 

estavam bebendo não era boa, a situação da realidade deles enquanto condições de 

vida. Nessa parte de conscientização levava textos sobre a questão da reciclagem, o 

livro também tinha toda aquela parte de tempo de cada lixo, e eles iam observando 

o tempo que se leva pra destruição daquele lixo na natureza, que eles vão morrer e 

não vão nem ter tempo para ver isso, toda uma situação de saúde pública para vida 

deles; usei vídeos e debates e eles iam se posicionando com pesquisas, gravuras, 

redações e cartazes. (PROFESSOR DE BIOLOGIA, 2010). 

 

Para o professor a EA é o ensino de Ecologia. É comum alguns docentes fazerem 

essa confusão, achando que ela é ensino de ecologia, principalmente porque até 2009 a 

mesma era apresentada como disciplina nas escolas do campo conquistense. Mas é 

importante entender que não é, pois a EA tem um caráter interdisciplinar que não existe 

na disciplina Ecologia, e, provavelmente, por isso, não existe esse caráter 

interdisciplinar na prática da professora. Outro ponto importante é a forma como o livro 

didático perde o papel de recurso didático e passa a ser o norteador da práxis docente; a 

necessidade do planejamento fica clara na práxis docente, sem ela o professor fica sem 

norte na sala de aula. 

A Educação Ambiental desenvolvida pela professora é definida por Loureiro 

(2004) como convencional, porque está centrada no indivíduo. O ato educativo, nesse 

caso, enfoca a mudança de comportamento para que seja compatível com um padrão de 

relações pré estabelecidas que devem estar corretas com a natureza. O problema dessa 

educação como ato comportamental é que ela despolitiza a práxis educativa. 

Para o professor de História, a prática em EA seria a aula de campo. Ele afirma 

que:  

Na escola fizemos a EA levando os alunos para o Poço Escuro60. Então já fizemos 

alguns trabalhos, e fomos ao Horto61 também. Então a gente sempre faz assim, 

algum trabalho relacionado a isso. Levamos os alunos para um desses dois lugares, 

eles visitam e entram em contato com a natureza. Voltam mais certos de que 

necessitam preservar a natureza, melhorar o contato com ela. E também trabalhei 

em sala com o tempo de decomposição do lixo, trabalhando a categoria tempo, 

informando aos alunos o tempo que alguns materiais demoram em se decompor e 

adotando medidas em sala de aula como: - Separação do lixo de acordo com o 

material, - confeccionando cartazes informativos e panfletos. (PROFESSOR DE 

HISTÓRIA, 2010). 

 

                                                 
60

 Reserva Ambiental dentro da cidade de Vitoria da Conquista. Faz parte do Parque da Serra do Peri Peri 

e é um resquício de mata de transição (Caatinga para Mata Atlântica). 
61

 Departamento da Prefeitura de VCA responsável pela criação e cultivo de mudas para replantio de 

árvores e doações das mesmas para a população. 
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Na prática do professor a aula de campo serve para proporcionar o contato com a 

natureza, como se este só acontecesse quando visitássemos uma reserva, partindo 

daquela ideia de que o ser humano necessita de um retorno à natureza. A concepção 

preservacionista e conservacionista fica clara, pois o objetivo da visita aos espaços é 

para o aluno se conscientizarem de que é necessário preservar.  

O projeto descrito é descontínuo, sendo uma ação pontual. Como as escolas, em 

sua maioria, não tem coordenador pedagógico, a descontinuidade dos projetos 

interferem também nas condições de trabalho do professor que acaba tendo restrições no 

desenvolver de sua ação. 

Em todas as práticas analisadas é necessário lançar um olhar para que fiquem 

claras também as condições objetivas do trabalho docente, pois muitos professores 

desejam ter uma práxis critica, mas o sistema em que eles estão inseridos não permite, 

muitas vezes, que isso aconteça. O professor está preso a uma armadilha paradigmática, 

como afirma Guimarães (2006); ele não assume uma posição conservacionista, mas 

como aprendeu a fazer assim e sempre foi assim, ele segue essa proposta sem questioná-

la ou sem lançar um novo olhar sob sua prática.  

Quando, na prática, o professor não leva o aluno ao contato com a natureza, ele 

traz a natureza até o aluno,  

 

“[...] nós estamos agora com o plantio de mudas. Nós conseguimos 100 mudas e 

nós vamos replantar. Estamos na segunda etapa do projeto e na próxima etapa 

usaremos garrafas pet para fazermos uma horta, porque a escola é toda cimentada, 

então a horta será nas garrafas. (PROFESSOR DE LETRAS 02, 2010). 

 

A visita às reservas ou parques, o plantio de árvores e a horta são projetos muito 

relevantes e interessantes para se desenvolver a EA na escola do campo, mas são 

projetos que não devem acabar em si. O plantio de árvores deve ter um porquê, um 

motivo, pois o discente pode aprender a proteger as árvores, mas não perceber a pobreza 

da sua comunidade ou não perceber o rio poluído e a falta de saneamento do seu 

povoado, enfim toda prática deve ser pensada e ter um embasamento crítico em que 

estejam claros os objetivos e aonde se quer chegar com essa ação. 

Nas práticas dos professores a interdisciplinaridade não é a tônica da ação 

educativa, pois elas são desenvolvidas dentro das disciplinas e na descrição das práticas 

não fica claro de que forma existe a interlocução entre os professores das escolas para 

desenvolver o projeto. Quando descreviam o desenvolvimento da prática eles sempre 
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sabiam a parte que cabia a eles no projeto e desconhecia, muitas vezes, o papel do 

colega. 

Com relação à SMED, os professores foram unanimes em afirmar que não houve 

ou foi pouco o apoio da secretaria para o desenvolvimento dos projetos. Assim, 

descreve o professor de História (2010): 

 

“[...] para levar os alunos ao Poço e ao Horto tivemos que pedir aos alunos para 

pagar o ônibus, pois a SMED não liberou.”  

 

O professor afirma que,  

 

“Na escola os colegas trabalham muito bem, é um grupo unido para fazer os 

projetos, mas está precisando do apoio da secretaria, mais apoio, mas infelizmente 

a parte pedagógica deixa muito a desejar mesmo.” (PROFESSORA DE 

BIOLOGIA, 2010). 

 

Sem a participação das Secretarias, ONGs, prefeituras, universidades e IES a 

Educação Ambiental não irá se concretizar. O apoio da secretaria é primordial para que 

os professores possam ter uma práxis educativa adequada; não se pode exigir de um 

profissional que não teve uma formação inicial nem continuada e, ainda, sem apoio para 

a execução de seus projetos da secretaria. 

A práxis docente não pode ser analisada de forma unidirecional, são vários os 

fatores que a influenciam para o seu desenvolvimento. Ao se fazer a análise de conteúdo 

das entrevistas é importante que se compreenda o contexto e a realidade em que estes 

sujeitos estão inseridos; para Puglisi e Franco (2005) na análise de conteúdo a origem é 

a mensagem sem deixar de considerar as condições contextuais de seus produtores. 

 

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação do campo vem romper com a antiga educação rural, que não se 

preocupava com os sujeitos do campo, acabava sendo uma educação igual a que 

acontecia na cidade adaptada às condições do campo, que muitas vezes eram mínimas. 

A partir do clamor dos movimentos sociais a educação do campo inicia um processo de 

construção de um novo olhar para a educação dos camponeses, ela “[...] surge como 

ruptura como o modelo de Educação rural.” (ROCHA, 2010) 

Essa educação parte do principio de que é necessária a luta por uma educação de 

qualidade para os povos do campo, uma educação que seja comprometida com a 
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transformação do campo de forma que possibilite uma vida sustentável, uma equidade 

social, uma relação homem e natureza crítica. 

Os homens e mulheres do campo necessitam ser protagonistas de suas histórias, o 

campo deve ser protagonista em seu espaço, a relação campo cidade deve ser 

mutlidirecional e não unidirecional, para tanto, a educação do campo deve promover 

esse protagonismo capaz de levar aos alunos camponeses a idéia de que a transformação 

social é importante que mobilizar-se para a busca de uma realidade campesina 

diferenciada da que está posta é necessário. 

A idéia dos povos do campo ao pensar uma educação diferenciada, é a de  

 

[...] construir uma organização pedagógica,curricular, administrativa e 

financeira com o efetivo protagonismo dos sujeitos, articulada a um 

projeto de classe que tem nas lutas do campo, a sua maior referência. 

A escola do campo demandada por estes coletivos vai além da escola 

das primeiras letras, da escola da palavra, da escola dos livros 

didáticos. É um projeto de escola que se articula com os projetos 

sociais e econômicos do campo, que cria uma conexão direta entre 

formação e produção, entre educação e compromisso político. Uma 

escola que, em seus processos de ensino e de aprendizagem, considera 

o universo cultural e as diferentes formas de aprendizagem dos povos 

do campo, que reconhece e legitima esses saberes construídos a partir 

de suas experiências de vida. (ROCHA, 2010, p. 366) 

 

O desejo é construir uma educação para os povos do campo, possibilitando um 

novo pensar da educação capaz de levar aos povos do campo uma vida mais sustentável, 

mais digna.  A base da EC está em buscar “[...] uma relação igualitária entre homens e 

mulheres, pelo respeito às diversidades de gênero, raça e religião, pela distribuição da 

renda e dos bens produzidos pela sociedade, por uma sociedade justa e sustentável em 

termos econômicos, políticos, sociais e ambientais.” (ROCHA, 2010, p. 368) 

Para compreender o objeto analisado, fez-se necessário analisar as concepções em 

EA ligadas às práticas para, dessa forma, compreender-se a totalidade do objeto 

proposto, e, como resultado, percebeu-se que as concepções de EA foram, em sua 

maioria, naturalistas, para a concepção da relação homem e natureza 06 docentes 

mantiveram essa idéia e somente um se aproximou mais da concepção tranformadora; 

as práticas foram todas de viés naturalista, desenvolvidas sem gerar um saber crítico ou 

político. 

A importância da Educação Ambiental está justamente nisso, em propor um novo 

pensar da relação homem e natureza, em buscar um equilíbrio ambiental e a justiça 
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social, a EA e EC se coadunam nessa perspectiva em que atentam para os mesmos 

objetivos, de se pensar uma perspectiva diferenciada de educação.  

A EA propõe uma educação para a emancipação humana que rompe com o 

paradigma cartesiano de fragmentação da práxis e da relação homem e natureza; uma 

EA que questiona os parâmetros em que estão postos a globalização e a forma como a 

sociedade atual compreende a cidadania, a educação que se quer é uma que busque a 

mudança social e o rompimento com os paradigmas existentes. 

A EA que se quer não deve ser conservadora, pois essa perspectiva tem uma 

 

[...] abordagem reducionista da relação indivíduo-sociedade, pautada 

no dualismo cartesiano que tende a desarticular o indivíduo da 

sociedade, ou seja, a parte do seu todo. Este artifício, de caráter 

alienante, por um lado, culpabiliza de maneira geral todos os seres 

humanos pelos impactos ambientais, sem atribuir pesos específicos 

aos diferentes atores sociais – Estados, mercado, sociedade, 

indivíduo. (NOVICK, 2010, p. 26) 

 

 

Compreender as concepções que os professores da educação básica tem da EA, 

revela a formação que eles tiveram para trabalhar essa dimensão da educação, e 

especificamente os professores da Educação do Campo, revela uma originalidade do 

tema investigado. Este estudo não é um estudo absoluto da realidade dos professores de 

Vitória da Conquista, mas revela um traço importante sobre os docentes que poderá 

contribuir para se pensar em possibilidades de formação que dêem conta da EA e da EC. 

As concepções e vivências dos professores estão imbricadas. Analisá-las 

separadamente deixa margem para confusões, no entender do pensar e agir desses 

profissionais, ao mesmo tempo, analisá-las em conjunto e a forma como elas são 

escritas no espaço escolar revelam matizes interessantes para se perceber o cotidiano 

escolar e a formação desses profissionais. 

As concepções revelam o pensar, o saber; elas são o resultado de acúmulos de 

estudos, de experiências e de formações que os docentes deixam vir à tona quando são 

indagados sobre o que pensam e como pensam. O concebido desses professores revela, 

além de sua compreensão sobre o que é ou deixa de ser a relação homem e natureza ou a 

educação ambiental. Revelam valores, culturas, ideias, desejos e outras nuances que não 

nos coube analisar, mas que são interessantes quando se vê como e o que pensa um 

educador.  Segundo Reigota,(2010) “[...] estamos diante de noções polissêmicas que 

influenciam as práticas sociais cotidianas” 
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Como resultado, compreendeu-se que no que tange ao concebido muitos 

professores revelaram que suas concepções da relação homem e natureza são 

naturalista, ou seja, o homem ainda é visto como o culpado dos problemas ambientais, e 

a visão dicotômica da natureza e sociedade prevalece; a crise existente não é encarada 

como estrutural, mas sim como ambiental, e, mais uma vez, o ser social fica deslocado. 

As concepções desse grupo de professores são, por vezes, ingênuas, pois revelam que se 

o ser humano mudar de atitude irá resolver os problemas ambientais como se a crise não 

fosse estrutural e não necessitasse muito mais do que uma mudança de atitude para a 

sua solução. Essa concepção naturalista corrobora para uma prática deslocada da 

realidade.  

Essa concepção naturalista corrobora para uma prática deslocada da realidade, o 

vivido dos professores revelam dinâmicas dissociadas da realidade do estudante, os 

professores com essa idéia acabam por acreditar que, por exemplo, discutir o problema 

da poluição atmosférica a partir de uma pratica em sala de aula, seja importante para 

estudantes do campo que tem pouco contato com as indústrias, em detrimento de 

discutir temas como agronegócio, poluição por defensivos agrícolas, ou saneamento 

básico. 

Ao buscar a gênese do problema observo por outra pesquisa feita na UESB, onde 

os professores entrevistados foram formados que não houve uma formação inicial para a 

EA, posteriormente eles trabalhando no sistema de ensino publico municipal, nas 

reuniões AC os professores também não tiveram formações em EA. A formação em EC 

aconteceu, mas foi fragmentada, ou seja, não se pode exigir desses profissionais 

concepções criticas e práticas condizentes se eles não tiveram a teoria. É necessário 

superar o sistema para que ocorra da forma deseja uma formação adequada, essa 

pesquisa não tem a pretensão de ser o resoluto dos problemas educacionais do campo ou 

da EA, mas sim lançar uma luz um olhar sobre essa realidade, possibilitando talvez a 

construção de políticas publicas capazes de atingir o docente em toda as suas 

necessidades. 

Sobre isso, Loureiro (2010), afirma que uma prática sem teoria, sem formação 

“[...] adequada, só irá reproduzir o padrão de relações já vigentes e que são tornados no 

senso comum como fatos consumados.” (p. 109). Eis o motivo que não é pretensão 

dessa pesquisa culpabilizar o docente, ou dizê-los que essa ou aquela concepção é a 

melhor, a idéia foi mostrar como pensam e como agem os professores do campo e até 

que ponto essas concepções estão ligadas às suas práticas de sala de aula. 
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 É importante deixar claro que a ideia principal deste trabalho não é culpabilizá-los 

ou afirmar que essa ou aquela concepção é a melhor; a dissertação pretendeu mostrar 

como pensam e como agem os professores do campo e até que ponto essas concepções 

estão ligadas às suas práticas de sala de aula. 

A EA é importante em todas as escolas, ela no campo formal, contribuirá para 

uma formação adequada em busca de uma sociedade mais justa.  Loureiro (2010) afirma 

que, “Uma educação ambiental que procure promover a práxis emancipadora enquanto 

meio de transformação objetiva de nossas relações na natureza é um desafio e uma 

exigência para aqueles que buscam a concretização de uma sociedade socialmente justa. 

[...]” (p.121) 
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