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INTRODUÇÃO 

Desenhamos um Programa de Educação Socioambiental e o experimentamos na escola 

municipal CAIC São Francisco de Assis, situado em Catalão (GO). O fulcro fundamental do Programa 

consiste em estabelecer, pelo diálogo e pela aplicação prática, uma mediação socioambiental 

consistente e eficaz. A estratégia foi acolhida pela Escola e passamos a trabalhar o Programa 

Resgatando a Sustentabilidade. 

Não criamos um Programa de Educação Ambiental porque estamos convencidos que é mais 

significativo para os participantes se perceberem como responsáveis pelos deterioros ambientais assim 

como pelo resgate da sustentabilidade perturbada. Está é uma das justificativas de usarmos a 

expressão Socioambiental e trabalharmos com um conceito que avança das propostas básicas da 

Educação Ambiental, que, todavia, é um referencial de primeira importância para nossos 

planejamentos e para nossas ações pedagógicas. 

O Programa iniciou em agosto de 2010, com a proposta de pesquisar alternativas 

metodológicas para realizar Educação Socioambiental – ESA –. Consistia em ações teóricas e práticas 

educativas estimuladoras da consciência crítica. Focamos nossas estratégias pedagógicas nos alunos 

e nos educadores, a inclusão dos educadores segue a direção dada pela Política Nacional de 

Educação Ambiental – PNEA – ao estabelecer que deva ocorrer “a incorporação da dimensão 

ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades 

de ensino” (LEI 9.795, 1999, art. 8 § 2, inciso I). Isto foi feito objetivando construir as bases de uma 

mediação socioambiental capaz de qualificar as relações sociedade e natureza, e chegar ao 

desenvolvimento de atitudes e hábitos sustentáveis, atuando nas esferas do conhecimento e da ação. 

 Consideramos a Educação 1  como um dos mais importantes fatores no processo de 

amadurecimento para uma nova realidade, sendo assim, é fundamental estimular a consciência do 

sujeito quanto ao papel que este representa na sociedade, na verdade, como um cidadão que age 

diretamente na criação e transformação do espaço em que vive. É necessário se libertar deste sistema 

ineficaz e conservador que apenas transmite conteúdos colocados no livro didático e  nas cartilhas, 

servindo como um fragmentador dos saberes e balizador de disciplinas escolares. 
                                                           
1Trabalhamos com a perspectiva de Paulo Freire, que se refere à educação como uma “prática para a liberdade”, ou seja, 
“uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política” que auxilie na passagem da ingenuidade para a 
capacidade crítica. 
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 Trabalhamos de maneira que possibilitasse que alunos e professores participassem 

diretamente de todas as atividades propostas. Compreendemos que, a partir do momento em que o 

professor participa de todo o processo, e se se engaja ao Programa, ele torna-se um multiplicador das 

experiências em sustentabilidade. Deste modo, certamente, irá contribuir com seus alunos, de maneira 

mais significativa, na formação de atitudes e hábitos conscientes e corretos, desde uma perspectiva 

ambiental. Sobretudo de maneira que os possibilite a se reconhecer como parte indissociável da 

natureza. 

 Nesse contexto, procuramos despertar a percepção de que o todo é composto por partes e que 

as partes são integrantes do todo, onde pequenas alterações em uma parte refletem nas demais partes 

tal qual um organismo vivo. Por outras palavras, avançamos desde uma perspectiva em que a 

sociedade, enquanto parte do sistema natureza, causa perturbações em todo o sistema na medida em 

que promove intervenções localizadas nos ecossistemas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A conservação ambiental, juntamente com a pobreza, a fome, a miséria, os altos índices de 

criminalidade e corrupção, entre outros, encontra-se entre os principais problemas da atualidade e tem 

despertado a atenção dos vários setores da sociedade em todo mundo. Neste sentido vão sendo 

desenvolvidas maneiras de minimizar os impactos causados. São muitas as ações que buscam 

solucionar situações de deterioração ambiental consolidada. 

A conferência da Organização das Nações Unidas para o meio ambiente, denominada de Rio + 

20, realizada na cidade do Rio de Janeiro em junho de 2012, é um dos exemplos de ações coletivas 

para pensar os grandes problemas ambientais que atingem e ameaçam nosso planeta2. 

 Os legisladores brasileiros também souberam incorporar à Constituição Federal do Brasil – 

CFB –, de 1988, muitos conceitos e diretrizes sobre meio ambiente, sustentabilidade e 

responsabilidade ambiental.  

A CFB, por exemplo, em seus artigos 205 e 225 estabelece, respectivamente, como direito dos 

brasileiros “a educação [...] promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” (CFB, 1988, art. 205) e “[...] meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

                                                           
2 Os principais temas debatidos durante a conferência foram: (1) desemprego, trabalho decente e migrações; (2) 
desenvolvimento sustentável como resposta às crises econômicas e financeiras; (3) desenvolvimento sustentável para o 
combate à pobreza; (4) a economia do desenvolvimento sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e 
consumo; (5) florestas; (6) segurança alimentar e nutricional; (7) energia sustentável para todos; (8) água; (9) cidades 
sustentáveis e inovação; (10) oceanos. (Disponível em: http://www.rio20.gov.br/sala_de_imprensa/noticias-
nacionais1/preocupacoes-e-propostas-da-sociedade-civil-em-destaque-na-rio-20.html , acesso em 01 jul. 2012) 

http://www.rio20.gov.br/sala_de_imprensa/noticias-nacionais1/preocupacoes-e-propostas-da-sociedade-civil-em-destaque-na-rio-20.html
http://www.rio20.gov.br/sala_de_imprensa/noticias-nacionais1/preocupacoes-e-propostas-da-sociedade-civil-em-destaque-na-rio-20.html
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e essencial à sadia qualidade de vida [...]." (CFB, 1988, art. 225), e atribui ao "[...] poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." (idem).  

Partindo deste importante princípio constitucional, a Educação Socioambiental abre-se 

enquanto instrumento e como uma perspectiva para desenvolvimento desta premissa, inclusive 

enquanto política pública para alcançarmos a sustentabilidade. Ao mesmo tempo em que contribui para 

a formação da cidadania e para a construção de atitudes social e ambientalmente comprometidas. Por 

isso, ela deve estar inserida desde os primeiros anos de escolarização, contribuindo para a 

internalização de hábitos sustentáveis que serão praticados e aperfeiçoados durante todas as nossas 

vidas. 

Neste contexto, buscamos a partir da Lei 9.795, de 27 de maio de 1999, que dispõe sobre a 

Educação Ambiental – EA –, estabelecermos diálogos com os conceitos que ela enuncia para embasar 

nossas práticas pedagógicas e desenvolvermos nosso programa. Este diploma concebe a EA como os  

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. (LEI 9.795, 1999, art.1º) 
 

Este conceito está carregado de outros conceitos que também precisam ser clarificados, como 

por exemplo: meio ambiente e sustentabilidade, segundo a ordem em que aparecem no conceito de 

EA. O meio ambiente, segundo a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, é concebido como “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas.” Neste trabalho, e em nosso Programa, trabalhamos com esta 

concepção de meio ambiente.  

A palavra de sustentabilidade tem sido alvo de muitas polissemias (diversos significados e 

conceitos). O físico ambientalista, Fritjof Capra procurou definir o tempo em que esta palavra e se 

conceito tornaram-se mais comuns. Afirma, assim, que o uso do conceito da sustentabilidade 

[...] foi introduzido no início da década de 1980 por Lester Brown, fundador do 
WordwatchInstitute, que definiu comunidade sustentável como a que é capaz de satisfazer 
às próprias necessidades sem reduzir as oportunidades das gerações futuras. (CAPRA, 
2005, p.19) 
 

 Estes dois conceitos importantes, que se inserem no conceito de EA, vão conduzir toda a 

política e as plataformas de ações estabelecidas pela Lei 6.938. Esta também é uma fonte importante 

na estrutura de nosso Programa de ESA. 

 Para Telles et al. (2002, p.41), as diretrizes existentes em EA são muito diversificadas e estão 

muitas vezes distantes das reais necessidades das comunidades com as quais se pretende 

desenvolver um projeto de trabalho. Assim, podem ser distinguidas em cinco categorias básicas as 

tendências existentes em EA no Brasil (Quadro1). 
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Quadro1: Categorias básicas da Educação Ambiental no Brasil. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
CONSERVACIONISTA 

 

Excursões, lutas conservacionistas, preservação da 
fauna e flora, para conservação da biodiversidade. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL BIOLÓGICA 

 

Ênfase na biologia e ciência nos livros didáticos, 
cadeias alimentares e aspectos da biosfera. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
COMEMORATIVA 

 

Destaca campanhas temporárias, como 
comemoração da Semana do Meio Ambiente etc. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL POLÍTICA 

 

Vinculação a questões de natureza política, em 
detrimento dos aspectos naturais. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 
PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS 

 

Entendimento das origens, causas e consequências 
da degradação ambiental, por meio de uma 
metodologia interdisciplinar, visando a uma nova 
forma de vida coletiva. 
 

 

Fonte: Adaptado de Telles et al., 2011. 
 

Diante deste quadro-síntese construído por Telles et al (2011) procuramos encontrar onde 

nosso Programa podia abrigar-se ou melhor dizendo, em que linha de EA se aproximava mais as 

nossas práticas de Educação Socioambiental. Tendo analisado e considerado tal situação 

compreendemos que nossas intervenções sintonizam-se com aquela que o autor define como 

“Educação Ambiental crítica para sociedades sustentáveis”. Pois, nas nossas ações pedagógicas 

estabelecemos, por meio de práticas simples, como a horta escolar, por exemplo, um retorno do 

contato com a agricultura em estilos ecológicos e sustentáveis; que integra o escopo de atividades 

interdisciplinares e visa a forma de vida coletiva. 

Consideramos que a “Educação Ambiental conservacionista” e “Educação Ambiental 

comemorativa”, da forma como é trabalhada na maioria das escolas, de maneira simplista, fragmentada 

e despolitizada, não promove nenhuma transformação nas mentes dos participantes e não sensibiliza 

as consciências. Tampouco promove modificações nas atitudes e nos hábitos dos sujeitos, em relação 

à problemática ambiental. 

Abordar a EA em caráter comemorativo de datas específicas ou apenas retratando as questões 

conservacionistas, que buscam soluções fantasiosas e romantizadas para problemas ambientais 

complexos - reciclagem, coleta seletiva, plantio de árvores, cuidado com os animais, consumo 

exagerado, entre outros -, resultam em uma visão reducionista dos problemas e ignoram a discussão 

das causas. Como complemento desta discussão, Mendonça afirma que: 

[...]. A vulgarização de termos como meio ambiente, ecologia, natureza e outros tem 
apontado muito mais para uma ecologite (doença/inflamação do ecos/hábitat), do que para o 
enfoque ecologista no sentido de preservação e recuperação da natureza ou do meio 
ambiente (MENDONÇA, 2008, p.14 – grifo do autor). 
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Contudo, é importante ressaltar que não pretendemos com as considerações aqui colocadas, 

desvalorizar a importância da discussão de soluções técnicas, visto que estas também possuem as 

suas contribuições, porém, no que diz respeito às práticas escolares acreditamos que elas sejam são 

pouco eficientes. 

Loureiro (2008), afirma que as múltiplas e contrapostas visões quanto ao significado da EA, 

acabou por determinar “posicionamentos distintos”, que se estruturam em “pelo menos quatro eixos 

que se desdobram em vários pressupostos e que formam diferenciadas abordagens, às quais é 

necessário dar a devida atenção, ao se assumir determinada opção teórica e metodológica” 

(LOUREIRO, 2008, p.5). A síntese proposta por Loureiro está reproduzida no Quadro 2. 

 

Quadro2: Eixos da Educação Ambiental. 

EIXOS VISÃO EMANCIPATÓRIA 
VISÃO CONSERVADORA OU 

COMPORTAMENTALISTA 

QUANTO À 
CONDIÇÃO DE SER 

NATUREZA 

Certeza de que somos seres 
naturais e de que nos realizamos 

e redefinimos culturalmente o 
modo de existir na natureza pela 

própria dinâmica societária. 

 

Convicção de que houve um 
afastamento de nossa espécie de 
relações adequadas, idealmente 

concebidas como inerentes aos sistemas 
ditos naturais, sendo necessário o 

retorno a esta condição natural pela 
cópia das relações ecológicas. 

QUANTO À 
CONDIÇÃO 

EXISTENCIAL 

Entendimento que somos 
constituídos por mediações 

múltiplas – sujeito social cuja 
liberdade e individualidade se 
definem na existência coletiva. 

 

Sujeito definido numa individualidade 
abstrata, numa racionalidade livre de 

condicionantes sociais, cuja capacidade 
de mudança se centra na dimensão 

interior. 

QUANTO AO 
ENTENDIMENTO DO 

QUE É EDUCAR 

Educação como práxis e 
processo dialógico, crítico, 

problematizador e transformador 
das condições objetivas e 
subjetivas que formam a 

realidade. 

 

Educação como processo instrumental, 
comportamentalista, de adequação dos 

sujeitos a uma natureza vista como 
harmônica e como processo facilitador 

da inserção funcional destes na 
sociedade. 

QUANTO À 
FINALIDADE DO 

PROCESSO 
EDUCATIVO 
AMBIENTAL 

Busca por transformação social, 
o que engloba indivíduos, grupos 

e classes sociais, culturas e 
estruturas, como base para a 
construção democrática de 
“sociedades sustentáveis” e 
novos modos de se viver na 

natureza. 

 

Busca por mudança cultural e individual 
como suficiente para gerar 

desdobramentos sobre a sociedade e 
como forma de aprimorar as relações 

sociais, tendo como parâmetro as 
relações vistas como naturais, adotando 

geralmente uma abordagem 
funcionalista de sociedade e organicista 

de ser humano. 
 

Fonte: Loureiro, 2008, p.5. 
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A EA não é uma disciplina autônoma dentro das matrizes curriculares da Educação Básica – 

EB –. O Ministério da Educação – MEC – através dos Parâmetros Curriculares Nacionais3 – PCNs – 

não a instituiu como Disciplina, mas como Eixo transversal4, isto é, constitui-se em um tema que deve 

ser abordado e ensinado por todas as componentes curriculares da EB. Portanto, a EA não substitui 

outras disciplinas, apenas as complementa. Por isso também é importante que a EA não seja 

trabalhada apenas por uma determinada disciplina, mas pelo conjunto das componentes curriculares.  

O ideal consiste em que a EA tenha um resultado estruturante e transformador de ações e 

atitudes descomprometidas e irresponsáveis com o meio ambiente. Quer dizer, espera-se que a EA 

permita a tomada de consciência de que o homem não é o centro do mundo, que os recursos são 

finitos e precisam ser conservados. E, sobretudo, como não cessam nossos impactos pela nossa 

presença nas paisagens, temos que cumprir nosso compromisso de conservação, redução de 

impactos, consumo e etc. Bem dentro da concepção da ESA. 

 Para Mendonça (2008, p.8), “a geografia, ao lado de algumas outras ciências, desde sua 

origem tem tratado muito de perto a temática ambiental, elegendo-a, de maneira geral, uma de suas 

principais preocupações.” O autor ainda ressalta que: 

 
A geografia é, sem sombra de dúvida, a única ciência que desde sua formação se propôs o 
estudo da relação entre os homens e o meio natural do planeta – o meio ambiente 
atualmente em voga é propalado na perspectiva que engloba o meio natural e o social. [...]. 
Contudo, não se pretende dizer que a geografia é a única ciência que sozinha consegue dar 
conta de toda a problemática que envolve o conhecimento do meio ambiente. (MENDONÇA, 
2008, p.22-23) 
 

 Considerando que a Geografia não responda sozinha pelo ensino dos saberes ambientais e 

que o modelo de organização disciplinar da EB aumenta as distorções do conhecimento pleno, 

impedindo que os saberes sejam articulados e religados (MORIN, 2005) mesmo no sentido de avanços 

para a interdisciplinaridade; o que temos, na prática, é sobre os resultados desta fragmentação: 

o professor de [G]eografia não toca nos aspectos biológicos da formação de um relevo em 
estudo; o historiador não considera a influência dos fatores geográficos na compreensão do 
declínio de uma civilização histórica; o professor de biologia não recupera os processos 
históricos e sociais que interagem na formação de um ecossistema natural e assim por 
diante. (CARVALHO, 1998, p. 8) 
 

                                                           
3Os PCNs foram propostos como uma ferramenta de auxílio para os sistemas de ensino e para os professores nas 
discussões pedagógicas em sua escola, na elaboração de projetos educativos, no planejamento das aulas, na reflexão 
sobre a prática educativa e na análise do material didático, além de contribuir para sua formação e atualização profissional. 
(BRASIL, 1997, p. 5) 
4 [...] os objetivos e conteúdos dos Temas Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes e no trabalho 
educativo da escola. É essa forma de organizar o trabalho didático que recebeu o nome de transversalidade (BRASIL, 
1997a, p.15) 
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 Quando um professor da EB apresenta toma tais posturas em sua prática docente ele apenas 

reflete a formação que recebeu. Foi preparado para ensinar desta maneira. Então se na EB os 

professores não conseguem atuar interdisciplinarmente, exceto em questões e temas pontuais, é 

necessário lembrar que a dificuldade em ensinar interdisciplinarmente não está na EB, mas na 

Educação Superior. É esta que não forma os professores para atuarem interdisciplinarmente desde a 

(e na) Escola. Embora muitos queiram inclusive legisladores, congressistas e os notáveis do Conselho 

Nacional de Educação, a interdisciplinaridade ainda é apenas um discurso. 

 Observe-se que ao escrever a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, nossos legisladores 

registraram suas preocupações com a construção de atitudes e condutas compatíveis com a questão 

ambiental; e que o ensino da EA fosse inserido em todas as etapas do ensino formal, de modo 

interdisciplinar. Igualmente expressou a necessidade de a EA estar presente nos cursos 

profissionalizantes, para que os alunos internalizassem os conceitos de sustentabilidade ambiental e 

sua conservação; e, principalmente que os incorporassem aos padrões de atuação profissional a fim de 

que estas sejam minimamente impactantes sobre o ambiente. 

Para que esta interdisciplinaridade seja possibilitada, esta lei traz ainda que “os professores em 

atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de 

atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 

Ambiental.” (Lei 9.795, 1999) 

 Escolhemos em nosso Programa abordar os conteúdos ambientais, sociais e econômicos com 

a denominação de Educação Socioambiental no lugar de usar Educação Ambiental, pois percebemos 

que educar para a sustentabilidade, promova o avanço no tratamento deste tema e promova a 

superação da fragmentação que foi proposta ao introduzir esta temática de forma transversa. De certa 

forma nos demos conta que a expressão EA estava sendo utilizada de modo falacioso e sua 

vulgarização não contribuía para ajustes necessários da relação homem-ambiente, que resulta em 

novas relações sociedade-ambiente. 

Também daí advém nossa discordância em relação ao PCN e a EA. A principal deficiência que 

encontramos na não obrigatoriedade de ensinar EA em sala de aula é pelo fato de abordar um assunto 

(conteúdo) tão relevante, como o meio ambiente, na forma de um tema transversal - ou seja, como 

componente curricular não obrigatório, e que não resulta em um comprometimento efetivo de se 

ensinar como viver de modo sustentável neste planeta. E, portanto, os sujeitos não se comprometem 

com a problemática ambiental. Por isso, entendemos que o Conselho Nacional de Educação deva 

revisar sua decisão, determinando como cada área deve incorporar nas suas matrizes curriculares a 

Educação Socioambiental. 
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Por outras palavras, o Estado deve definir como as ciências ou disciplinas escolares devem 

promover o ensino de como se viver sustentavelmente e como ter um convívio social sustentável. Da 

maneira como está, colocada num eixo transversal, permanece a lacuna que deixa todas as áreas 

desobrigadas de promover o ensino destes conteúdos. 

Ainda como instrumento de auxílio às práticas educacionais referentes às questões ambientais, 

está o ProNEA, lançado em 1994 e reorganizado em 2004, que conforme retrata Loureiro, 

 
sinaliza claramente para um novo patamar de compreensão do processo educativo. Articula 
as mudanças de percepção e cognição no aprendizado às mudanças sociais e explicita o 
reconhecimento de que a intenção básica da educação não está apenas em gerar novos 
comportamentos ou trabalhar no campo das idéias e valores. Propõe compreender as 
especificidades dos grupos sociais, o modo como produzem seus meios de vida, como criam 
condutas e se situam na sociedade, para que se estabeleçam processos coletivos pautados 
no diálogo, na problematização do mundo e na ação. Com isso, passa-se a ter, por 
pressuposto, que é a transformação das condições materiais e simbólicas que expressa a 
concretude do ato educativo na superação das formas alienadas de existência e das 
dicotomias entre sociedade natureza. (LOUREIRO, 2008, p.7-8) 
 

 Como se pode observar, o ProNEA, preconiza que, 
 

nesse contexto, em que os sistemas sociais atuam na promoção da mudança ambiental,a 
educação assume posição de destaque para construir os fundamentos da sociedade 
sustentável,apresentando uma dupla função a essa transição societária: propiciar os 
processos de mudanças culturais em direção à instauração de uma ética ecológica e de 
mudanças sociais em direção ao empoderamento dos indivíduos, grupos e sociedades que 
se encontram em condições de vulnerabilidade em face dos desafios da 

contemporaneidade. (BRASIL, 2005, p.18). 

 

Por se tratar da necessidade de resgatar a capacidade de viver harmoniosa e 

sustentavelmente com o ambiente, subtende-se que na educação já estejam intrínsecos os conteúdos 

da sustentabilidade ambiental, bem como, a social e a econômica. 

Dessa forma, não é necessário que se faça a inserção verticalizada da EA nas escolas. Ela já 

deveria estar inserida a partir do momento que a escola está inserida no meio ambiente e assim 

conduzir e ligar uma rede que perpasse todas as demais componentes curriculares. É preciso que se 

mostre a necessidade e a importância desta prática, a fim de fazer com que o aluno não somente se 

conscientize, mas acima de tudo se comprometa, uma vez que apenas a consciência da informação 

não é suficiente, se não houver ação a favor da transformação. Tais são as premissas da ESA, que 

compreendem ações concretas e comprometidas de sujeitos responsáveis pela conservação do 

ambiente. 

Calazans et al (1981, p.163), salienta que “o processo educativo (tradicional) busca mudar a 

mentalidade daqueles que lhes são submetidos para que melhor se adaptem à situação vigente, sem 

procurar exercer qualquer modificação neste processo, em função dos problemas e necessidades das 

populações atingidas.” 
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Neste contexto, compreendemos que para viver nosso cotidiano de maneira mais coerente 

com os pressupostos de uma sociedade sustentável e democrática, é necessária uma educação que 

repense velhas fórmulas de vida e proponha ações concretas de transformação; assim, para Morin 

(2002, p.55), “cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não 

apague a ideia de diversidade e que a da sua diversidade não apague a da unidade.”  

Educar socioambientalmente é, portanto, fazer com que o estudo deste tema não seja apenas 

teórico, mas que conceba as atividades práticas, para que os sujeitos desenvolvam habilidades de 

sustentabilidade em seu cotidiano, e não apenas de maneira conceitual. Por isso, é que em nosso 

Programa desenhamos estratégias teórico-práticas e de visitas técnicas, como por exemplo, a visita ao 

aterro sanitário, a criação da composteira e a horta escolar foram desenvolvidas para que pudéssemos 

ensinar no e com ambiente. 

Também cabe salientar a importância da escola conhecer os problemas socioambientais do 

seu entorno e envolver os alunos na busca de medidas para solucioná-los. Para que dessa forma se 

transponha a tendência de trabalhar apenas com temas específicos e conceituais e se trabalhe com o 

entendimento das causas e consequências, bem como a identificação das relações existentes entre a 

sociedade e o ambiente. 

Esta ideia também é defendida por Tozoni-Reis (2008, p.52), quando afirma que, “para superar 

o tratamento conteudista, mecânico, vazio de significados concretos, entendemos que os temas 

ambientais locais devem ser tratados como temas geradores de reflexões mais amplas e consequentes 

para a formação crítica e transformadora dos sujeitos.” Claro que qualquer reflexão só se da sobre 

conteúdos, que tanto podem ser teóricos como reais, através de estudo de caso ou de uma atividade 

de observação de campo. Nesta mesma perspectiva, Carvalho, compreende que, 

o educador ambiental é, sobretudo, um mediador da compreensão das relações que os 
grupos com os quais ele trabalha estabelecem com o meio ambiente. Atua, assim, como um 
intérprete dessas relações, um coordenador das ações grupais e/ou individuais, que visa 
proporcionar novas experiências de aprendizagem e novas posturas em face do ambiente 
natural e social. (CARVALHO, 2008, p.18) 
 

É fundamental destacar que as práticas realizadas localmente, objetivando a compreensão da 

relação homem e natureza possibilita também a percepção das dinâmicas que ocorrem em escala 

global. Se o aluno compreende as dinâmicas do lugar onde está inserido, também aprenderá a 

valorizar a pluralidade e a singularidade dos demais ambientes do planeta. 

Tozoni-Reis (2008, p.48), ainda destaca que, “é importante que o educador compreenda, da 

forma mais complexa possível a realidade social na qual ele atua. Não basta, para isso, conhecer a 

realidade, é preciso pensar sobre ela, refleti-la, inclusive tendo as diferentes teorias educacionais como 

referência.” 
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Entretanto, Carvalho (1998, p.9), salienta que o educador pode ignorar esse desafio, 

considerando que pode ser mais fácil, 

 
reafirmar os esquemas prontos e fingir que nada está acontecendo. Mas é daí que nasce 
todo o desencanto de uma educação que se protege em respostas feitas para calar as 
perguntas e não para se aventurar diante do que inquieta. A outra saída é não recuar ante à 
intrincada trama de relações que tece a realidade, ouvindo a permanente pulsação do 
mundo da vida, ainda que ela soe incompreensível. (CARVALHO, 1998, p.9) 
 

Desse modo, considera-se que, apesar de ser um desafio harmonizar todas estas 

classificações e perspectivas, num modelo pedagógico que atenda às especificidades dos indivíduos, é 

importante que seja dada a devida importância a esta problemática articulando educadores, sociedade 

e as políticas públicas existentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O conteúdo do Programa de Educação Socioambiental foi pensado em uma malha com 9 

nódulos iniciais, donde poderíamos inserir novos temas e fazer sua conexão desde os nós que já 

estavam postos. A estrutura de rede permite deslocamentos entre os nós e nos livra de pensar meio 

ambiente e sociedade de forma linear e sucessiva. Pelo contrário, nos mostra através das idas e vindas 

como tudo está inter-relacionado e como os subsistemas se inserem dentro de sistemas maiores e 

mais complexos. A proposta de Programa em rede nos ajuda a compreender as relações homem-

natureza e sociedade-natureza em sua grandeza e complexidade. Os temas (nódulos) foram os 

seguintes: 1° - Sustentabilidade: fundamentos e aplicações na sociobiodiversidade; 2° - Compostagem: 

conceitos e aplicações; 3º - Vamos fazer uma horta na Escola; 4º - A Festa da colheita: comida sem 

venenos; 5º - Os resíduos sólidos nas sociedades consumidoras; 6º - Observação de campo: 

dinâmicas ambientais; 7º - As águas das nossas vidas; 8º - Aprendendo a viver no Cerrado; 9°- 

Reciclagens. 

Enquanto construíamos nossa malha de saberes ambientais e conservacionistas, propusemos 

uma enquete com o objetivo de avaliar o desenvolvimento do Programa e para identificar como os 

conceitos trabalhados estavam sendo internalizados pelos alunos. Foram propostas seis questões 

abertas que abordaram os principais temas e conceitos estudados. Foram avaliados 109 alunos. O 

conteúdo da avaliação e seus resultados foram tabulados, analisados e apresentamos os dados quali-

quantitativos, acompanhados de nossas considerações, constam no dissertado que segue. 

 A primeira questão “O que podemos fazer para recuperar a sustentabilidade em nosso 

planeta?”, procurou sintetizar todos os conteúdos estudados de maneira que os alunos pudessem 

responder tendo como base o conhecimento obtido durante as aulas. Os alunos poderiam citar quantas 

ações quisessem, dentre aquelas que ao seu entendimento contribuem para o resgate da 
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sustentabilidade em nosso planeta. As respostas obtidas foram bastante diversificadas e apresentaram 

diferentes concepções quanto ao tema abordado (Gráfico 1). 

 

 
 
Gráfico 1: O que podemos fazer para recuperar a sustentabilidade em nosso planeta? 
Fonte: NOGUEIRA, A.M, 2011. 

 

 Embora todas se caracterizem em práticas coerentes para o resgate da sustentabilidade, 

percebemos que os alunos ficaram restritos apenas a questão ambiental; desconsiderando que durante 

as aulas expositivo-dialogadas debatemos largamente a ideia de que a sustentabilidade local e do 

planeta vai mais além das possibilidades por eles citadas em suas respostas, que, todavia, são 

importantes e eficazes. O resgate da sustentabilidade abrange diretamente o homem e as atividades 

por ele desenvolvidas, assim, poderiam ter sido citadas dentre as atitudes que procuram resgatar a 

sustentabilidade do planeta, a sensibilização e o envolvimento com as práticas socioambientais. Estas 

representam etapas da busca incessante para conservação do ambiente e para recuperar o equilíbrio 

perdido. 

 A reciclagem apresentou o maior número de respostas como uma prática sustentável. Quando 

se ouve falar em reciclagem, o discurso massificado ao qual se está habituado é da associação deste 

termo aos resíduos inorgânicos (vidro, plástico, papel, entre outros); o que leva a crer, que isto se deve 

a intencionalidade de manter as indústrias em funcionamento ativo a despeito que os resíduos gerados 

pelo produto podem ser reciclados, portanto, podem continuar a serem consumidos, de modo que a 

reciclagem supostamente solucionaria o problema ambiental gerado pelo consumo excessivo, foco das 

discussões atuais. É um avanço, mas ainda mantém a mentalidade consumista e a reciclagem 

enquanto conceito assimilado é resultante da justificativa do consumo desmesurado. 
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 A segunda questão “Quais dessas ações tu praticas?”, procurou averiguar como os alunos 

aplicaram os conteúdos estudados em seu cotidiano fora da escola (Gráfico 2). 

 Dentre as ações classificadas como outras, estão: plantar, colher, cuidar das plantas, não jogar 

bola nas plantas e não jogar lixo nas ruas. 

 A maioria das respostas representa práticas possíveis de serem realizadas individualmente e 

pela comunidade, pois não necessitam de grandes investimentos. Entretanto, um dado que nos 

chamou a atenção, foi a quantidade de crianças que responderam que praticam a reciclagem, um 

processo muitas vezes oneroso e complexo que demanda maiores habilidades e conhecimentos 

específicos, o tornando difícil de ser realizado em suas casas, ou seja, na realidade eles não reciclam, 

apenas encaminham para que sejam reciclados. 

 

 

Gráfico 2: Quais destas ações tu praticas? 
Fonte: NOGUEIRA, A.M, 2011. 
 

 Os processos das reciclagens, sozinhos, não solucionam todos os impactos gerados pelo 

homem em suas atividades. E, além disso, é preciso lembrar que embora o material possa ser 

reciclado, toda produção de bens carrega consigo a mão de obra e a saúde do trabalhador, que não 

podem ser recicladas. 

Então, o que percebemos é que o conceito de reciclagem está internalizado como um saber 

mecanicista e não tem sido compreendido em suas inter-relações com os demais conceitos que são 

ambientalmente corretos. 

 A terceira questão “Na sua casa, como são preparados os resíduos sólidos que são destinados 

para o aterro sanitário? (Juntamente com restos de alimentos e demais resíduos ou separadamente 
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dos restos de alimentos e demais resíduos).”, tinha como objetivo identificar se a abordagem realizada 

a respeito da coleta seletiva, destinação e acondicionamento dos resíduos sólidos e orgânicos e a 

visita ao aterro sanitário, haviam surtido efeitos na mudança de hábitos das crianças e de suas famílias 

(Gráfico 3). 

 

 
 

Gráfico 3: Na sua casa, como são preparados os resíduos sólidos que são destinados para o 
aterro sanitário? 
Fonte: NOGUEIRA, A.M, 2011. 
 

 Dos 109 alunos que responderam a enquete, apenas 43 (que representam 39% do grupo) 

afirmaram que estão habituados a fazer a separação dos resíduos em sua residência. Em 

contrapartida, outros 27 (que representam 25% do grupo), disseram que não fazem a separação dos 

resíduos que são destinados para o aterro sanitário, e dentre as justificativas estão a falta de tempo. 

 Aqueles que disseram separar parcialmente os resíduos são representativos dos casos em que 

materiais como plásticos ou vidros são vendidos para complementar a renda da família. E por fim, os 

que classificamos como esporadicamente, são aqueles que apresentaram respostas como “separamos 

quando lembramos” ou “separamos quando temos tempo”.  

 A quarta pergunta referiu-se a compostagem. Propusemos o seguinte: “Compostagem significa 

reciclar resíduos orgânicos. Tu contaste sobre a tua experiência com compostagem para teus 

familiares? Como utilizaste (praticaste) os conhecimentos aprendidos?”, tínhamos o objetivo de 

certificar se os alunos estavam efetivamente atuando como mediadores, compartilhando os 

conhecimentos construídos e reconstruídos para as pessoas de seu convívio, mais além do ambiente 

escolar (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Contou sobre a experiência para os familiares. 
Fonte: NOGUEIRA, A.M, 2011. 
 

 A maioria dos alunos disse que contou sobre a experiência vivenciada. Isso demonstra (a 

priori) que os pais se interessam pelas atividades desenvolvidas na escola. As relações familiares 

como o diálogo, é um hábito mais comum em cidades de interior, onde o encontro dos pais e filhos é 

mais freqüente, o que já é mais difícil nas grandes cidades, em que as pessoas passam a maior parte 

do tempo fora de suas casas, no trabalho ou no trânsito. 

 Na mesma questão procuramos conhecer se os alunos tiveram condições de praticar os novos 

conhecimentos desenvolvidos (Gráfico 5): 

 

 

 

Gráfico 5: Como utilizaste (praticaste) os conhecimentos aprendidos? 
Fonte: NOGUEIRA, A.M, 2011. 
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 Dentre os que praticam ou praticaram os conhecimentos aprendidos, os alunos disseram que 

repassaram o que aprenderam ou realizaram a experiência da compostagem em casa, mas alguns não 

alcançaram os resultados esperados. Outros disseram que cultivam hortaliças em suas casas ou em 

propriedades rurais de seus familiares.  

O mais intrigante é o fato de quase a metade do grupo ter se omitido a responder se 

praticavam (ram) os novos saberes. Nosso programa de ESA esperava como resultado a incorporação 

de novas atitudes. Neste caso, só ¼ dos participantes declararam suas ações em perspectivas de 

sustentabilidade. Pode ser que a enquete tenha sido realizada muito cedo. Ou muito tarde. O resultado 

está posto. Precisamos fazer mais para educar os cidadãos a serem comprometidos com o meio 

ambiente. Também precisamos começar mais cedo, quer dizer trabalhar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil, inclusive. Ou principalmente. 

 Na quinta questão indagamos sobre a festa da colheita, do partir das hortícolas e das ações 

coletivas. Eis a questão: “Comeste na merenda os alimentos da horta escolar construída coletivamente 

com teus colegas. Isto tem algum significado para ti e para a tua formação pessoal?”, nosso objetivo foi 

avaliar a percepção dos alunos para a importância do trabalho coletivo e se eles consideravam a 

existência de algum significado para a sua formação pessoal (Gráfico 6). 

 

 

 

Gráfico 6: Trabalhar coletivamente tem algum significado para ti e para tua formação pessoal? 
Fonte: NOGUEIRA, A.M, 2011. 
 

 Dentre os que responderam sim, as justificativas foram no sentido de que trabalhar 

coletivamente, permite conhecer melhor o colega, aperfeiçoar as inter-relações e a noção de 

colaboração e amizade. A possibilidade de trabalhar coletivamente ajudando a resgatar a 
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sustentabilidade é significativa para os sujeitos participantes. Outros manifestaram que gostaram de 

comer aquilo que plantaram com a ajuda dos colegas e acreditam que juntos aprendem mais. 

 Por fim, a sexta e última questão da atividade aplicada foi sobre a participação nas atividades 

colaborativas. Observe: “Foi muito importante a colaboração de todos os colegas na construção da 

horta escolar. Conte como participaste desta atividade com teus colegas.”, buscou conhecer qual foi o 

índice de participação e quais opiniões ou sugestões poderiam ser relatadas pelos sujeitos envolvidos 

(Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7: Índice de participação nas atividades desenvolvidas. 
Fonte: NOGUEIRA, A.M, 2011. 

  

Observamos que 79 participantes (72% do total) dos 109 alunos que responderam as 

questões, disseram ter participado das atividades e acrescentaram que acharam divertido trabalhar 

com os colegas, ajudaram a plantar, a colher e a cuidar dos canteiros. 

 É possível observar o alto índice de alunos que não responderam as questões, e diante disso, 

nos questionamos, qual seria o motivo pelo qual após um intenso trabalho durante um ano letivo houve 

essa quantidade de omissões em responder. Seria porque não sabem ou porque não tem os conceitos 

internalizados? Esta seria uma falha nas atividades desenvolvidas pelo Programa? Ou ainda: Uma 

falha dos docentes do CAIC que não souberam aproveitar o ensejo do projeto em suas disciplinas? 

Estamos sem respostas para nossas indagações. 

 Entretanto, outros fatores também devem ser considerados, como a vontade de não se expor, 

o fato de ser uma atividade que não se caracteriza como avaliativa, que não se insere em uma 

disciplina especifica e não confere notas. Ademais não sabemos como foi a ambiência para a aplicação 

desta enquete (ela foi realizada pelos professores das turmas integrantes do programa) e 

consideramos também que os alunos foram premidos pelo tempo em meio às provas e atividades das 

disciplinas curriculares.  
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Após o encerramento das estratégias de ensino, elaboramos uma cartilha digital. Ela foi 

organizada em quatro transparências, por meio da utilização da ferramenta Power Point® do Microsoft 

Office 2007, onde foram inseridas através de hiperlinks as aulas teóricas e práticas ministradas durante 

as atividades do Programa. 

Finalmente, desenvolvemos a cartilha digital a fim de entregá-la a todos os participantes. Este 

material e seus conteúdos também poderão serão distribuídos em outras Instituições a fim de subsidiar 

o desenvolvimento de outros projetos de Educação Socioambiental. O projeto da cartilha digital pode 

ser observado através da Figura 1. 

 

 
 

Figura14: Interfaces da cartilha digital elaborada com os conteúdos estudados 
Fonte: NOGUEIRA, A.M, 2011 

 

 Na primeira transparência se tem a opção de visualizar o projeto escrito ou de seguir para a 

segunda transparência onde estão disponíveis as apresentações utilizadas nas aulas. Na terceira e 

quarta transparência são disponibilizados materiais adicionais que são relacionados aos temas 

abordados, como um caso japonês da utilização de plásticos para produção de petróleo; no Rio Grande 

do Sul, a utilização de embalagens longa vida para combater o frio nas residências e o sofisticado 

sistema de coleta seletiva em Barcelona, na Espanha, entre outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Resgatamos, neste momento, que nosso principal intuito ao realizar esta pesquisa, consistiu 

em acompanhar, avaliar, criticar e validar, se fosse pertinente, o Programa desenvolvido com as turmas 

do Ensino Fundamental do CAIC - São Francisco de Assis. Nossas percepções e considerações foram 

tecidas a fim de contribuir para a continuidade do Programa, e pontualmente, colaborar com seu 

aperfeiçoamento. 

 Primeiramente chamamos a atenção quanto à importância e necessidade de que todo o corpo 

docente, coordenação e direção da Escola, conheçam, reconheçam e valorizem o desenvolvimento de 

projetos pedagógicos realizados em suas escolas, para que se consolidem as experiências 

interdisciplinares, como por exemplo, a horta escolar.  

Reconhecemos, em nosso caso, a colaboração de professoras e professores que de fato 

estiveram engajados. Porém, em alguns momentos, tivemos a impressão de que atrapalhávamos a 

rotina escolar ao solicitar os agendamentos para as atividades, pois que concorriam com os conteúdos 

obrigatórios dos planos de aulas. 

 Não pretendemos com estes relatos e considerações enaltecer ou diminuir as contribuições 

recebidas, isso aqui está caracterizado como já dissemos, apenas em apontamentos para que 

possamos identificar os pontos fortes e fracos evidenciados durante esta pesquisa. 

 Sabemos da realidade na qual se encontra a educação pública em nosso país, da falta de 

professores e de outros trabalhadores em educação. Estas faltas de servidores fazem com que os 

demais assumam inúmeras (e diversas) responsabilidades que por vezes não coincidem com sua área 

de formação. Como, por exemplo, o caso de uma docente com formação em Letras que estava 

lecionando conteúdo das disciplinas de Geografia, História, Matemática e Ensino Religioso.  

 Quanto aos alunos, sentimos que foi um público bastante diversificado. Houve aqueles que 

esperavam ansiosos por nossos encontros na tentativa de aprender algo novo que pudesse levar para 

seus cotidianos; seja por que os pais e/ou algum familiar trabalhavam com a agricultura ou mesmo pela 

vontade de aplicar aquelas ideias em suas casas.  

 Como também houve aqueles que caracterizavam estes encontros como uma oportunidade de 

matar aula, mas que acabavam participando também tanto das atividades expositivo-teóricas quanto 

das práticas. 

 Durante todo o ciclo de intervenções realizado com as turmas de Ensino Fundamental 2010, 

2011 e 2012, temos podido acompanhar o desenvolvimento de cada objetivo do programa. Assim, 

pode-se dizer ter a clareza de que este é um trabalho bastante profícuo, que contribui para a formação 

do cidadão consciente de suas responsabilidades.  
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 No entanto, diante dos resultados obtidos das questões respondidas pelos alunos, percebemos 

a necessidade de que estes temas (sustentabilidade, preservação, participação coletiva, entre outros) 

sejam abordados com as crianças ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Observamos que 

crianças na faixa etária que estão cursando o quinto ano do Ensino Fundamental, apesar de deterem 

maior facilidade na apreensão dos conteúdos estudados, já internalizaram e legitimaram atitudes 

agressivas ao ambiente, efetivamente insustentáveis, como por exemplo, a não segregação de 

resíduos e o desperdício de materiais e bens da natureza. 

 Outra medida que sugerimos, é que a enquete avaliativa seja aplicada não apenas no 

momento em que os trabalhos estavam sendo concluídos. Mas que também seja aplicada no inicio das 

atividades, a fim de que seja possível comparar as percepções, o conhecimento e a aprendizagem dos 

alunos antes e depois de participarem das intervenções. 

 Através desta estratégia, teremos dados mais representativos da realidade estudada, pois o 

que obtivemos foram respostas vagas que não possibilitaram identificar se os objetivos do projeto 

foram efetivamente alcançados, ou seja, considerando que o foco dos trabalhos realizados está na 

aprendizagem, as respostas não permitiram que analisássemos se houve a aprendizagem eficaz, 

embora a participação dos alunos tenha sido significativa. 

 Entretanto, vale a pena registrar que durante algumas visitas à escola para a manutenção dos 

canteiros e da composteira, alguns funcionários nos procuraram para esclarecer suas dúvidas em 

relação aos procedimentos adotados. Em ocasiões como estas também soubemos que um dos 

auxiliares da prefeitura responsável pela limpeza urbana, havia construído uma composteira em sua 

casa após ter tomado conhecimento (apreendido) dessa prática no CAIC – São Francisco de Assis. 

 Isto evidencia que um Programa de Educação Socioambiental, quando desenvolvido em sua 

plenitude, acaba por alcançar colateralmente, outros sujeitos, que não estavam no foco direto do 

Programa. 
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