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RESUMO

O presente artigo objetiva relatar um estudo de caso referente à formação de professores na rede pública de
ensino de uma cidade no interior de Alagoas. A formação foi realizada no intento de fomentar discussões que
subsidiassem a práxis pedagógica para IV Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. Nesse intento a
formação foi organizada em duas etapas: Primeiramente foi realizada uma avaliação diagnóstica no intuito de
verificar o conhecimento que os professores possuíam a respeito do assunto seguido de discussões dos
fundamentos epistemológicos da educação ambiental; no segundo momento foi discutido os pressupostos
teóricos norteadores da referida Conferência. Sendo os temas sobre o meio ambiente endereçados as escolas
através da Conferência, inferiu-se que urge romper com um ensino pontual a respeito das questões
ambientais, ou seja, é necessário que essa temática seja de fato estruturada de forma contextualizada em
todo currículo escolar que venha contribuir para formação integral do ser.
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ABSTRACT

This article aims to report a case study related to teacher training in the public schools of a city in the interior
of Alagoas . The training was conducted in an attempt to foster discussions that subsidize the pedagogical
praxis IV Conference for Children and Youth for the Environment . In this attempt the training was organized
in two stages : first carried out a diagnostic assessment in order to verify the knowledge that teachers
possess on the subject followed by discussions of the epistemological foundations of environmental education
, the second time was discussed the theoretical assumptions guiding the the Conference. Being the topics
addressed on the environment through the schools of the Conference , it was inferred that urge to break off
with a teaching about environmental issues , ie , it is necessary that this theme is actually structured around
contextualized curriculum that will contribute to the integral formation of the self.

Key - Words : Teacher training , curriculum , environmental education.

1 INTRODUÇÃO

Educar para exercer a cidadania é um desafio para o século XXI, diante da ideologia defendida pelo sistema
capitalista, impõe algumas barreiras que dificultam a consolidação de uma prática transformadora frente à
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adaptação ao meio. Ver o ambiente com uma visão holística e contextualizada faz toda a diferença na
formação do cidadão, e é o trabalho interdisciplinar que norteará a prática pedagógica (Dias, 2004). Discutir o
currículo com toda a comunidade escolar desperta a criticidade dos envolvidos no ambiente, instigando a
promoção de atitudes transformadora da realidade.

Historicamente a implantação de Educação Ambiental (EA) foi marcada por diversos conflitos de ordem
política e econômica, hora o poder político coibindo ou reduzindo liberação de verba para a expansão dos
pressupostos metodológicos da EA, que não quer povo politizado, hora pelo banco mundial pressionando a
difusão da EA no contexto escolar (Dias, 2004). O que dificultou aos profissionais da Educação, ter acesso às
discussões que ofertem suporte epistemológico necessário a efetivação da mesma, o que se estende aos dias
atuais.

Um trabalho com concepções ecológicas, reducionista como trabalhar o lixo pelo lixo, sem se preocupar com
os fatores sociais de consumo que os envolvem, nega-se a crítica necessária que corroborem os valores que a
modernidade precisa, com isso não se cumpre o papel libertador. Enquanto a educação for apolítica, neutra,
perde seu efeito transformador (Loureiro, 2008). Para cumprir seu papel emancipatório, ou a Educação
Ambiental é politica e transformadora da realidade socioambiental ou não é coisa alguma (Lima, 2008).

Se a crise da atualidade é originada de uma concepção antropocêntrica, instrumentalizadora e utilitária da
natureza [Soffiatt, 2005]. Como uma educação, marcada por essa mesma concepção pode subsidiar soluções
para o presente?
“ O mecanismo, principalmente, com seu antropocentrismo, culturalismo e utilitarismo exacerbados,
tornou-se um paradigma ecologicamente insustentável” (op.cit. p. 31) logo, as propostas de EA, que tem
como base o paradigma industrial e racional, não podem dar conta dos impasses gerados por esses mesmos
paradigmas.

As tendências de EA Conservadora em que as conjecturas da sociedade moderna são focalizadas no indivíduo,
tende a enfatizar o aspecto cognitivo da aprendizagem, como argumento transformador da coletividade. A
respeito disto Guimarães (2007) indaga que a educação é relação e se dá no processo e não simplesmente no
sucesso da mudança comportamental de um indivíduo.

Quais os conceitos ou concepções de EA que os docentes necessitam construir?
Especialista como Reigota (1994), Dias, (1994), Brugger (2004) associam o conceito de EA a concepção de
meio ambiente. Para tanto, é necessário conhecer as representações do ambiente das pessoas envolvidas no
processo educativo a fim de identificar melhor aquilo que o grupo pretende estudar e sua possível atuação,
partir da realidade de cada grupo respeitando a individualidade biológica, local, histórica, cultural e regional,
contextualizando o ensino-aprendizagem (Reigota, 1999). De acordo com os argumentos de (Loureiro, 2008):

A EA é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a
construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem
o entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de
atores sociais individuais e coletivos. 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.

Diante desse contexto, a EA é um processo que incorpora critérios socioambientais, ecológicos, éticos e
estéticos nos objetivos didáticos, na construção de novas formas de pensar incluindo a compreensão da
complexidade e das emergências e inter-relações entre os diversos subsistemas que compõe a realidade. “O
ponto central é que a preservação, recuperação do ambiente é algo que atinge a todos” (Leff, 2001). Assim
temas como aumento gradual da temperatura, fome, exclusão social, acidentes nucleares, são preocupações
nacionais, não mais pontuais, não cabe abordagem reducionista, fora do contexto.

A efetivação da EA se dará quando se implantar no contexto educacional um trabalho interdisciplinar,
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contextualizado, com uma visão holística, formação continuada para docentes contemplando o suporte
epistemológico necessário. Conectando tanto o conhecimento científico-tecnológico, como os aspectos
subjetivos da vida. Incluindo as representações sociais, culturais, históricas, políticas, biológicas, entre outras,
buscando sempre reflexão crítica das questões ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e global.
Instigando uma nova forma de pensar e agir para suprir as necessidades humanas e, ao mesmo tempo,
garantir a sustentabilidade do ambiente.

Configurando a pesquisa

A referida pesquisa tem sua gênese no trabalho desenvolvido a mais de seis anos, inicialmente com os
alunos, mediante projetos de ensino aprendizagem envolvendo a temática ambiental. Posteriormente, um
estudo de caso sobre as percepções ambientais dos docentes de uma escola da rede pública de ensino, em
Palmeira dos Índios Alagoas, a nível local, ou seja, com docentes de uma escola. Na referida pesquisa de
Araújo, Silva e Lima (2013) existe uma carência epistemológica muito grande dos pressupostos que norteiam
a prática pedagógica.

Fato que instigou a investigar, se os docentes da rede estadual de uma das regionais, do interior de Alagoas,
a qual pertence essa escola, sentiam também essa carência dos aportes teóricos que subsidiem a sua práxis
pedagógica para trabalhar com Educação Ambiental.

Como a equipe pedagógica da rede estadual de uma das regionais do interior de Alagoas, tinha a incumbência
de articular e organizar a Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente “Vamos cuidar do Brasil com
Escolas Sustentáveis”, e a mesma traz discussões pertinentes a essa questão. A referida pesquisa durou oito
meses (iniciou-se em março e socializou-se em outubro, a mesma ainda está em andamento).

Consideraram-se os dados da pesquisa de Araújo, Silva e Lima (2013) que enuncia a carência dos aportes
epistemológicos sobre EA, a nível local. Ampliou-se o estudo para coletar dados, também dos docentes da
rede no intuito de verificar as dificuldades, se durante a formação recebeu instruções sobre Educação
Ambiental, se a temática deveria ser inserida, como disciplina no currículo, o conceito de sustentabilidade, a
importância da Educação ambiental.

Nesta perspectiva a pesquisa exploratória, tem uma abordagem qualitativa, se caracteriza como
pesquisa-ação segundo Severino (2007) em que o pesquisador além de compreender, visa articula-se com
vistas a modificar ou aprimorar as práticas analisadas. Para tanto, recorreu-se a questionário
semi-estruturado, com perguntas subjetivas sobre a temática, o que subsidiou a ação didática durante a
formação com os docentes e coordenadores, para discutir a temática.

Os profissionais foram convidados a participar da pesquisa, foram entregues os questionários, em que os
entrevistados responderam sem a interferência direta da pesquisadora. Após a coleta de dados, posterior à
transcrição da entrevista, de acordo com os pressupostos teóricos e metodológicos da análise dos conteúdos
de (Bardin, 1977). Os mesmos baseiam-se na junção de um grupo de técnicas de análise dos relatos, no qual
são utilizados procedimentos sistemáticos e objetivos sobre o conteúdo das mensagens, como indicadores que
possibilitam a verificação de informações referentes às condições de produção e recepção de tais mensagens.

Com base nos dados coletados, a equipe que está a frente do setor pedagógico da regional, organizou
momentos de formação com coordenadores e docentes das trinta e duas escolas assistidas pela rede, para
realizar a Conferência na Escola. A formação se constitui de cinco momentos, aproximadamente seis horas de
duração, com exceção do primeiro momento que foi de uma hora, utilizou-se como aporte teórico para
subsidiar a formação os PCNs, o material da Conferência disponível no site do MEC, a .

1ª Etapa:

Em reunião com coordenadores e professores que iriam articular a Conferência nas Escolas, apresentou-se a
pesquisa, solicitou a participação dos mesmos, na oportunidade entregou-se um questionário com perguntas
que iria se constituir de elementos para subsidiar a formação.
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2ª Etapa:

No segundo momento da formação, aproximadamente seis horas, discutiu-se a evolução do contexto histórico
da EA, para compreender as influências de cada etapa nas reformulações de conceitos ao longo dos tempos.
Bem como o porquê está se discutindo hoje a Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente com Escolas
Sustentáveis.

Assim, enfatizou-se a importância de consolidar no currículo da Educação Básica, os pressupostos defendidos
nos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais ( PCNs), bem como a epistemologia da
Educação Ambiental, pautada nos aportes teóricos de Dias (2004), Brugger (2004) Leff (2001), Loureiro ( ...)
dentre outros autores que inferem da indubitabilidade de se trabalhar uma Educação sistêmica, que esta seja
orgânica, promova o construção crítica do ensino aprendizagem, que leve em consideração a complexidade
dos ambientes e os conflitos econômicos, políticos e sócio-culturais. Para tanto recorreu-se a palestra e
discussões em grupos, seguido de socialização.

3ª etapa:

No terceiro momento, perfazendo o mesmo tempo, seis horas, a luz dos aportes teóricos da cartilha da
Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, Vamos Cuidar do Brasil Com Escolas Sustentáveis,
Brasil (2012) discutiu-se com os coordenadores e docentes da rede, as temática inferidas na Conferência.

Para contemplar essa discussão recorreu-se a dinâmica de grupo, utilizou-se como recurso pedagógico a caixa
de Pandora, disponível no site do MEC, para trabalhar a construção do conhecimento científico.

Seguido de acompanhamento sistemático dos projetos desenvolvidos pelas escolas, neste relato utilizado
como critério de avaliação da formação. O qual forneceu o fio lógico para conectar a temática das mudanças
ambientais globais com as mudanças almejadas no currículo, na gestão e no espaço físico da escola com
vistas à transição para a sustentabilidade.

4ª etapa:

Nesta etapa refletiu-se sobre a seguinte questão, retirada de Brasil (2008): A abordagem em sala de aula e
os projetos pedagógicos sobre educação ambiental têm explorado a complexidade e os conflitos trazidos pela
forma como a sociedade atual se relaciona com a diversidade biológica?
O cenário se configurou em um círculo em que cada docente articulador da Conferência na Escola,
expressava-se sobre essa indagação, e como a Conferência possibilitou ou não mudanças nos espaços
escolares.

5ª etapa:

Nesta etapa se constitui a socialização dos projetos desenvolvidos nas escolas. Teve duração aproximada de
seis horas, em que os alunos eleitos intitulado como delgado, representava a escola, cuja incumbência era
defender o projeto.

Socializando os Resultados e as Discussões

1ª Etapa:

O primeiro contato com os docentes e coordenadores, explicou-se como a pesquisa iria transcorrer, na
oportunidade aplicou-se o questionário semi estruturado. No mesmo pode-se inferir que os docentes. Dos
docentes envolvidos na pesquisa 75% não se consideram aptos a trabalhar com as questões ambientais pois
não receberam aportes epistemológicos das Instituições formadoras. Quanto a Educação ambiental vir ser
disciplinas 80% concordam em EA fazer parte do componente curricular.

Quanto a definição de Educação ambiental, dentre as respostas 63% apresentam concepções ecocêntricas, e
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37% antropocêntricas. Segundo (Diegues, 1996) afirma ser a concepção ecocêntrica a que mais se aproxima
da tendência emancipatória, capaz de desenvolver um cidadão crítico participativo frente a sua realidade.

2ª Etapa:

Nesta etapa interpelou o porquê de está se realizando a Conferência, buscou-se a evolução do contexto
histórico defendido por Dias (2004). Mediante palestra com auxilio dos multimeios, seguido de grupo de
estudo sobre a temática.

Em pleno século XXI discutir a Educação Ambiental com o sistema capitalista imperando é um desafio um
pouco demais. Os espaços educacionais urge pela implementação e construção de um currículo capaz de
promover discussões fecundas, que oportunize o dialogo a crítica a reflexão e a ação.

Apesar de a ação ser pontual, é oportuno que as discussões saiam do campo das ideais e se configure nos
bancos das escolas. Que os atores sociais responsáveis em educar, vislumbre a formação de um ser integral,
e para tanto, as discussões traz a baila o contexto histórico, cujo objetivo é situar o profissional da educação
no seu contexto: Por que eu tenho que contemplar no currículo escolar a Conferência Nacional Infanto Juvenil
pelo Meio Ambiente?
A escola precisa ser vista?
A escola precisa ganhar dinheiro do PDE interativo com o slogan: por um Brasil com escolas sustentável?
Ou por que há um compromisso com a reflexão a ação, a problematização de todo o processo ensino
aprendizagem. Como a Conferência pode potencializar discussões fecundas nos espaços escolares?
Inúmeros questionamentos a serem refletidos, longe desse estudo ter a pretensa de esgotar a temática.

O foco da discussão foi pautado PCNs, o mesmo infere que o currículo da Educação Básica, deve contemplar a
Educação Ambiental na perspectiva da transversalidade deve proporcionar ao educando um conhecimento
contextualizado, capaz de emancipar o indivíduo para vivenciar a cidadania em sua plenitude. “Considerar a
Educação Ambiental como eixo do conjunto das temáticas transversais, facilita a inserção no currículo escolar
e atinge os objetivos dos PCNS” (BRASIL, 2000).

Com visão de que a temática ela deve permear todos os ambientes de aprendizagem, por todas as disciplinas
que compõe o currículo. Não só como competência da Biologia ou da geografia, por terem afinidade com as
especificidades delas, mas sim como compromisso de todos que lidam com vidas. Vidas do educando do
educador, dos demais seres vivos. Então a nova ordem é se perceber, harmonizar os ambientes, a
auto-reflexão Morin ( 2007).

A Luz dessas discussões a Educação Ambiental não deveria ser inserida como mais uma disciplina do currículo
porque fortaleceria ainda mais, as concepções cartesianas de um conhecimento fragmentado enxertariam
ainda mais o currículo com burocracia, e que os bancos escolares precisam é de uma pedagogia libertadora
pautada nos pressupostos defendidos por Paulo Freire que emancipa o cidadão a atuar no seu contexto,
potencializando as riquezas das comunidades.

Quais os meios ou os instrumentos que os espaços escolares têm para explorar a temática?
São inúmeros, desde os espaços físicos aos virtuais, a própria escola lida com vidas, com espaços físicos,
complexos, que necessitam ser contemplados nas discussões de sala.

Os espaços escolares desde o físico ao virtual se constituem ambientes de aprendizagem, de pesquisas,
vivências, trabalha com os erros as hipóteses as incertezas, estes elementos se prestam para instigar o
indivíduo a empoderar-se de argumentos pautados nos pilares defendidos pela educação básica: o Conhecer,
é base para entender a complexidade do seu contexto, aprende a fazer, ao mesmo tempo proporciona o
conviver, com as interfaces que compõe esse ambiente, conduz a formação de ser, a auto percepção do seu
papel na materialidade do seu ambiente.

Estas foram algumas das discussões que nortearam a educação continuada o primeiro momento da formação.
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3ª Etapa:

No terceiro momento foi mais pragmático quanto a ideologia da Conferência: Vamos cuidar do Brasil com
escolas sustentáveis. Ao mesmo tempo em que se configurou em um momento acolhedor, aplicou-se
dinâmica de grupo para proporcionar a interação entre os participantes.

Este momento fez-se indagações de como estava, o desenvolvimento da Conferência nas escolas, na
oportunidade os docentes pontuaram as dificuldades em trabalhar com a temática: carga horária excessiva, o
que dificulta um planejamento. Acesso ao material da Conferência que não chegou às escolas, apenas através
dos espaços virtuais, porém nem todas as escolas dispõem de acesso a internet, nem os professores de
tempo para pesquisa.

Na baila destas discussões e dificuldades, foram apresentados possíveis caminho, rumo a vencer os
obstáculos. Que temáticas pode ser inseridas dentro do contexto educacional, buscou-se os multimeios para
explanar as temáticas, a serem discutidas explorando os quatro elementos propostos pela Conferência,
enfatizando a relevância dos aspectos históricos culturais, econômicos, políticos, biológicos etc.

Recorreu-se a aulas expositivas e observação dos participantes, em que compartilharam experiências, ao
mesmo tempo em que permitiu a reformulação de conceitos: Como eu (professor) posso inserir na prática, a
educação ambiental dentro de um a proposta humanística, libertadora?

A Caixa de Pandora é um dos recursos didáticos que contempla esse desafio, uma metodologia de trabalho
para professores desenvolver nos jovens de Ensino médio, concepções da pesquisa científica, pois a mesma
conduz o aluno mediante a observação, não a observação ingênua proposta pelo indutivismo, mas a
falseabilidade proposta por Popper, onde permite questionar, instiga a curiosidade, precípua para formulação
de hipótese, classificação, experimentação, interpretação de fenômenos de situação problema.

A luz do objetivo deste experimento, a caixa de pandora, experimento desenvolvido por Tiago Machado Mello
de Souza, da UNB e disponível publicamente no site do Ministério da Educação (BRASIL, 2008). Foi aplicada
para trabalhar a construção do Conhecimento Científico referente a temáticas ambientais.

A ideologia da Conferência abre um leque de discussões, de janelas a serem pensadas, sabe-se que o
professor é intermediador do processo. Compreender que não existe receita para trabalhar a temática, mas é
no dialogo que se reformula constrói e desconstrói conceitos.

4ª Etapa:

O universo amostral da referida pesquisa configurou trinta e duas escolas participantes da formação. Dessas,
apenas sete, ficaram de fora do registro da Conferência Nacional, por não contemplarem os regulamento,
terem apenas ensino Médio, ou terem alunos fora da faixa etária exigida.

Nesta etapa objetivou-se avaliar como a conferência propiciou a seguinte indagação: abordagem em sala de
aula e os projetos pedagógicos sobre educação ambiental têm explorado a complexidade e o conflito trazido
pela forma como a sociedade atual se relaciona com a diversidade biológica?

O cenário se configurou em um círculo em que cada docente articulador da Conferência na Escola,
expressava-se sobre essa indagação, e como a Conferência possibilitou ou não mudanças nos espaços
escolares. Os referidos docentes, são de várias cidades, assistida por uma das Coordenadorias Regional de
Ensino, e lecionam disciplinas diferentes. Vale ressaltar que esta é apenas um recorte da riqueza de
discussões que o momento possibilitou. Dos que participaram selecionou-se algumas falas, dentre elas:

DOCENTES ARGUIÇÃO ORAL

D1 Com o desenvolvimento da Conferência, a escola apresentou-se mais
limpa, os alunos mais motivados a cuidar dos ambientes escolares.
As discussões transpuseram os muros escolares, os alunos
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D2 interagiram com os pais, levaram o conhecimento para o seu
ambiente familiar.

D3

O momento foi oportuno para descobrir o próprio espaço, os alunos
descobriram uma cisterna subterrânea, e passaram a utilizar da água
acumulada, para a horta escolar. Para tanto envolveu a parceria com
prefeitura que doou uma bomba de sucção, os professores de
química, do Ensino Médio que conduziu os alunos a participarem
com pesquisas sobre componentes químicos utilizados na horta. A
discussão superou as expectativas.

D4

O momento oportunizou a pesquisa, sobre os quatro elementos. A
comunidade escolheu a água, tendo como problemática a má
qualidade dela. Houve Visita em lócus a estação de tratamento de
água do município, bem como um dessalinizador, ações do
município que tem um projeto água doce para todos. Então o projeto
permitiu hipotetizar, questionar, refletir a responsabilidade de cada
seguimento,

D5

O projeto permitiu buscar parcerias com SENAR, prefeitura,
Empresas da região para implantar cinturão verde e horta no entorno
da escola. Além de trazer a comunidade para oficina de pintura em
tambores que seriam descartados.

D6

A referida Conferência possibilitou, dá cara nova a escola que não
tem o mínimo, que uma escola necessita ter. Reaberta no ano de
2012, a mesma têm uma estrutura física precária. O projeto
desenvolvido deu vida ao espaço escolar, identificou-se os pneus
como problemática da região, o dono da oficina não sabia o que
fazer com a quantidade de pneus que tinha. Em parceria com a
escola, intermediada por docentes e alunos, o dono da oficina levou a
escola os pneus que transformaram-se em mesas, vasos para
jardinagem, balanços entre outros. O projeto contou ainda com um
estudo sobre a vegetação na nativa, envolvendo várias disciplinas
biologia, física, química, português. Seguido de jardinagem e
arborização do entorno da escola.

D6

A Conferência permitiu fazer um estudo sobre o impacto que a
atividade agropecuária traz para o rio que flui no município.
Reconhecer o rio que banha a região, pois existia docentes e
discentes que desconhecia a existência desse rio.

D7 Possibilitou discussão sobre o uso de compostagem.

Arguição Oral dos docentes que participaram da pesquisa, avaliação dos projetos desenvolvidos (2013).

No ínterim das expressões pautou-se que a proposta da Educação Ambiental, não deve ser pontual e sim
sistemática, orgânica, o currículo deve contemplar o contexto, a complexidade das questões, a
interdisciplinaridade e a construção do conhecimento científico.

5ª Etapa:

Nesta etapa, foi um momento precioso, não que os demais não tenham sido, porém, foi nesta oportunidade
que os discentes defenderam seus projetos de diferentes formas. Interagiram mostrando a arte expressa na
cultura, trouxeram dramatizações, paródias, poesias, respaldando toda a discussão anterior.
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Considerações finais

A Educação Ambiental, é mais que educar para explorar o ambiente, é inserir no currículo discussões fecunda
que emancipe o cidadão para atuar com responsabilidade, respeitar a própria vida, compreender as
inter-relações que existe entre os seres bióticos e abióticos.

Diante do que foi exposto cabe lembrar que é importante ter uma visão multifacetada da realidade,
compreendendo a influência das práticas nos destinos das decisões públicas que se relacionam com a
qualidade de vida. Segundo (Lima, 2008) que nos alerta: “vivemos na sociedade da informação, sofisticação e
banalização da palavra, da ideologização dos discursos e do simulacro”, recorrendo ao desenvolvimento da
sensibilidade e da consciência como forma de percepção das diversidades, não como norte para o exercício da
cidadania.

A Educação até que ponto desempenha a função que lhe é cabível em uma sociedade que não está preparada
para transcender a materialização do ser, para agir de forma crítica, transformadora da realidade, mediante
atitudes que potencializem as riquezas naturais dentro de uma concepção holística. Esse é um desafio para
práticas pedagógicas contemplarem em seu currículo: investir em pesquisa científica que possam subsidiar
prática ambientalmente sustentável, instigar a criticidade ética dos discentes formarem cidadão que atuem no
seu ambiente de forma comprometida com a vida.

Dentro desse contexto percebe-se que trabalhar com Educação ambiental é complexo, mas ao mesmo tempo
possível se todos os segmentos que compõe a comunidade escolar, desde as esferas responsáveis em formar
docentes, aos demais membros, enfatizando o MEC, se comprometam com a causa, que as Leis que outrora
foram discutidas e colocadas no papel possam ser efetivadas nos bancos escolares.

Uma das dificuldades enfrentadas em efetivar a Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente
2013, nos bancos escolares, foi o acesso as cartilhas, o MEC em seu vídeo diz que o primeiro passo era
chegar nas escolas, porém os docentes tiveram acesso nos espaços virtuais. Essa prática respalda as
discussões desse estudo, e deixa explíocit o descaso que os órgãos responsáveis pela educação tem em
transformar os bancos escolares em locais de transformações de idéias.

Compreendendo a relevância da ideologia da Conferência, nem mesmo estas dificuldades impediram de
consolidar discussões fecundas, no seio educacional. Pois, percebendo toda a inoperância do sistema,
buscaram-se com esta formação subsidiar aos docentes, reflexões sobre a inserção das temáticas no currículo
escolar.

A formação buscou centrar a energia necessária para organizar momentos de vivência humana, compartilhar
ideais, dificuldades, erros certezas e incertezas. Neste intuito que a formação teve a prospecção de um marco
epistemológico da Educação Ambiental, trazendo a baila discussões que promovam a integração dos aspectos
intrínsecos e extrínsecos, da natureza humana, compreendendo as interrelações entre os seres vivos,
localizando os humanos, como mais um na grande teia da vida Capra( 200).

Sabemos que para concretizar um currículo com concepções defendidas neste estudo, precisa mais isso.
Necessita que essas discussões tenham sua gênese, nas Instituições formadores de docentes. Que estas,
oportunize o debate a fim de construir o empoderamento conceitual, promova a mobilidade que a educação
Básica carece para se ter uma educação transformadora.
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