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RESUMO
PINTO, Vinicius Ferreira. Aulas de campo na perspectiva da educação ambiental
crítica e o desenvolvimento do pensamento ambiental em alunos do ensino
médio. Dissertação (mestrado), Programa de Pós-Graduação em Cognição e
Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF,
2017.
A banalização da reflexão sobre as aulas de campo pode representar a necessidade
de (re)pensar seus limites e suas possibilidades, bem como nossa prática, para que,
assim possamos respaldar o uso dos recursos para essa ferramenta, considerando
seu significativo gasto financeiro e energético. Essa importante ferramenta é
amplamente utilizada na educação ambiental e, como qualquer outra, pode seguir
por diferentes caminhos filosóficos que afetará seus objetivos, mecanismos e
operações. A forma de pensar e perceber o meio ambiente certamente influenciará a
atuação no enfrentamento da crise ambiental e a participação na resolução dos
conflitos ambientais, desta forma buscou-se discutir as influências de uma atividade
em campo dentro da perspectiva da educação ambiental crítica, no desenvolvimento
do pensamento ambiental de alunos do ensino médio. Para tanto, fez-se o uso de
uma abordagem metodológica que se debruçou sobre pilares quantitativos e
qualitativos. A pesquisa ocorreu em uma escola pública estadual no município de
Presidente Kennedy – ES. Inicialmente, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas para tecer o cenário da educação ambiental em que os alunos
estavam inseridos. Em seguida, um grupo de alunos de duas turmas do segundo
ano do ensino médio participou de uma atividade em campo guiada pela perspectiva
da educação ambiental crítica na Restinga de Praia das Neves, em Presidente
Kennedy-ES. Aplicaram-se um questionário antes e após a aula de campo, para
identificar os impactos da atividade na forma de pensar desses alunos. Os
resultados nos permitem inferir que as atividades em campo, na perspectiva da
educação ambiental crítica, podem contribuir para o desenvolvimento de um
pensamento ambiental que coloque o individuo integrado ao meio ambiente; que
pode conduzi-lo a um pensamento que seja pautado na justiça social; que entenda o
meio ambiente além dos aspectos biofísicos. Foi possível inferir também que a
escola é um importante espaço de enfrentamento ao discurso empresarial, vestido
de “discurso verde”, que é vendido pela mídia.
Palavras-chave: educação ambiental crítica, aula de campo, pensamento
ambiental.

ABSTRACT

PINTO, Vinicius Ferreira. Field lessons in the perspective of critical
environmental education and the development of environmental thinking in
high school students. Dissertação (mestrado) Programa de Pós-Graduação em
Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro - UENF, 2017.
The banalization of reflection on field lessons can represent the need to rethink its
limits and its possibilities, as well as our practice, so that we can support the use of
resources for this tool, considering its significant financial and energy expenditure.
This important tool is widely used in environmental education and, as any other
educational tool, can follow different philosophical paths that will affect its objectives,
mechanisms and operations. The way of thinking and to perceive the environment
will certainly influence the action in coping the environmental crisis and the
participation in the resolution of environmental conflicts, this way we tried to discuss
the influences of an activity in the field in the perspective of critical environmental
education, in the development of environmental thinking of high school students. For
that, we use a methodological approach that focused on quantitative and qualitative
pillars. The research was conducted at a state public school in the municipality of
Presidente Kennedy - ES. Initially, were realized interviews semi structured for to
weave the environmental education scenario in which the students were inserted.
Then, a group of students of two classes of second years of high school participated
in an activity in the field guided by the perspective of critical environmental education
in Restinga de Praia das Neves, in Presidente Kennedy-ES. A questionnaire was
applied before and after the field lesson to identify the impacts of the activity on the
way these students think. The results allow us to infer that the activities in the field, in
the perspective of critical environmental education, can contribute to the
development of an environmental thought that places the individual integrated to the
environment; which can lead to a thought that is based on social justice; that
understands the environment beyond biophysical aspects. It was also possible to
infer that the school is an important space to confront the business discourse,
dressed as a "green speech", which is sold by the media.

Key-Words: critical environmental education, field class, environmental thinking.
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1. INTRODUÇÃO

A educação ambiental emerge na sociedade a partir da necessidade de
resposta a crise do meio ambiente, esta ganha destaque em 1972 a partir da
conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo, sendo sua
importância

reafirmada

em

conferências

posteriores.

Nesse

contexto,

a

institucionalização da educação ambiental no Brasil se inicia a partir da década de
80 com a promulgação da Constituição Federal, ganhando forma com a Politica
Nacional de Educação Ambiental (Lei 9. 795 de 1999).
Ao descrever a ambientalização dos conflitos sociais, Lopes (2006) aponta
para a interiorização da questão pública do meio ambiente pelas pessoas, que
relacionada a uma nova questão pública e social, implica mudanças no Estado e no
comportamento dos cidadãos. Neste sentido a educação ambiental coloca-se como
uma nova norma de conduta, ou mesmo como caminho para interiorização de
normas relacionadas ao aspecto ambiental.
Guimarães (2013), ao observar o reconhecimento da educação ambiental pela
sociedade, nos conduz à uma importante indagação questionando os motivos para
este reconhecimento não representar resultados positivos no que se refere ao
enfrentamento da crise ambiental. Embora outros questionamentos e dimensões
possam ser pontuados diante do paradoxo descrito, questiona-se em que medida as
abordagens

utilizadas

na

educação

ambiental

podem

contribuir

para

o

enfrentamento da crise ambiental.
A literatura nos apresenta inúmeras classificações de educação ambiental,
entretanto dois grandes paradigmas são preponderantes, um conservador e outro
que se propõe crítico (GUIMARÃES, 2000).
O primeiro encontra base nas características da ciência clássica quando se
estabelece dentro dos limites de disciplinas, na dicotomia entre sujeito e objeto,
positivista, tecnocrática, também pautada em modificações individuais, fora de um
contexto de atuação coletiva e de intervenção da realidade social (GUIMARÃES,
2000).
A partir das limitações da educação ambiental conservadora, tradicional,
emerge uma educação ambiental que se propõe crítica, fundamentada na pedagogia
problematizadora de Freire como sugere Torres et al. (2014). Esta vertente busca
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uma mudança coletiva e de atuação social, bem como entender o meio ambiente
como algo complexo que exige uma abordagem interdisciplinar, fugindo das
dicotomias conservadoras, tenta inserir um olhar além do biofísico sobre o meio
ambiente.
Diante das inúmeras ferramentas utilizadas pela educação ambiental, a aula de
campo compreende uma das mais reconhecidas, inclusive no âmbito do ensino das
inúmeras disciplinas escolares. Este reconhecimento quase unânime pode
apresentar-se como uma armadilha e nos conduzir a uma falácia pedagógica
quando se têm uma atividade pouco planejada ou sem uma orientação metodológica
adequada.
A necessidade de investigar as metodologias em educação ambiental
encontra respaldo na atual crise como indica Guimarães (2004), o uso de
metodologias acríticas e superficiais que, por vezes busca apenas se enquadrar em
um modismo, em geral estipulado por um grupo dominante que possuem interesses
específicos, pode representar a decadência desta vertente do processo educacional
formal ou não, ou simplesmente frustrar seus objetivos.
Assim como qualquer outra metodologia da educação ambiental, a aula de
campo precisa atender as expectativas de um modelo democrático (GUIMARÃES,
2004), não sendo possível afirmá-lo utilizando estratégias que identifiquem uma
educação ambiental acrítica, neste sentido, o que se busca aqui é promover uma
discussão sobre o uso da perspectiva da educação ambiental crítica em aulas de
campo.
Render-se a visão estritamente biofísica do ambiente, isto é abdicar dos
debates sobre justiça social ou outros fatores, escondido no discurso de grupos
hegemônicos disfarçados de discurso verde pode impor uma forma de opressão
intelectual. Para combater esta distorção precisamos mais do que cidadãos
alfabetizados científica, tecnológica e ambientalmente, precisamos de cidadãos que
consigam atuar nos debates, formular, avaliar e criticar argumentos dentro das
diferentes formas de racionalidade.
Diante do exposto, questiona-se em que medida uma atividade de campo, em
uma

perspectiva

da

educação

ambiental

crítica,

pode

contribuir

para

o

desenvolvimento de um pensamento ambiental que busque entender o individuo
como integrado ao meio ambiente, entender que as relações sociais são aplicadas a
2

questão ambiental e principalmente, entender que a necessidade de participação e
de ações coletivas pode representar um importante caminho para o enfrentamento
da crise ambiental.

2. REVISÃO DE LITERATURA
(...) Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje (...). Temos
de saber o que fomos, para saber o que seremos (FREIRE, 1985, p.
33).

O pensamento supracitado de Freire auxilia a iniciar esta discussão sobre o
papel da educação ambiental crítica, arguindo sobre em que momento e
circunstância na história surge a educação ambiental.
A humanidade, historicamente, é confrontada com disputas e conflitos que
estão embebidos de aspectos ambientais. Por exemplo, a conferência de Estocolmo
(1972), pioneira no reconhecimento do papel da educação ambiental, teria surgido,
de acordo com Lopes (2006), com o incômodo da Suécia em função da poluição no
Mar Báltico e do fenômeno de chuva ácida gerados por indústrias nacionais e de
países vizinhos.
As principais civilizações surgiram às margens de importantes cursos d’água,
diante da sua preciosidade para a existência da vida este recurso costuma ser
comumente fator de discordâncias. Os conflitos não necessariamente ocorrem entre
países, a exemplo, Lima (2006), discutindo os conflitos em torno do Canal da
Redenção na Paraíba, sugere que este estaria sendo usado pelo Estado como
instrumento político, em que embora construído pelo Governo do Estado de
Pernambuco para beneficio da agroindústria ocorreram embates e conflitos, pois
outros setores da sociedade também tinham interesse neste recurso, como
integrantes do Assentamento em Acauã, que reagiram as proibições do Estado em
relação ao uso desse importante recurso natural.
Os conflitos, as condições climáticas, as modificações em modelos de
consumo e produção, os avanços científicos e tecnológicos põem em evidência o
meio ambiente, emergindo, nesse contexto, os movimentos ambientais. As
informações tornam-se cada vez mais comuns, assim, surge a necessidade de uma
educação ambiental que subsidie reflexões e debates críticos. Considerando a
Conferência de Estocolmo (1977) como a primeira discussão oficial em escala
3

mundial sobre educação ambiental, somente em 1999 foi instituída, no Brasil, por
meio da Lei 9.795, a Política Nacional de Educação Ambiental.
De acordo com Lima (2003), as críticas atuais à educação ambiental buscam
superar sua visão reducionista que encontra base no paradigma cartesianomecanicista, sendo, então, necessária uma visão que integre e promova a
interdisciplinaridade. Essa visão teria sido proposta nos primórdios da educação
ambiental, porém, não foi sustentada, assumindo uma visão reducionista sobre
diversos aspectos, como ao confundir meio ambiente com natureza, tornando a crise
ambiental uma crise meramente ecológica, abandonando as dimensões políticas,
éticas e culturais, buscando respostas comportamentais e usando metodologias
disciplinares pouco criativas.
Assim, propõe-se uma discussão sobre as aulas em campo como forma de
levar à educação ambiental um método que possa ser integrador e crítico, a partir da
análise da influência dessas aulas sobre como se pensa o meio ambiente.

2.1. A necessidade de uma educação ambiental crítica.

As práticas em educação ambiental podem encontrar inúmeros adjetivos ou
categorias, podendo aparecer como emancipatória, popular, comunitária, formal,
socioambiental, crítica, conservadora, para a sustentabilidade, entre outros
(CARVALHO, 2004). Entretanto, em geral, a palavra “ambiental” que adjetiva o
substantivo “educação” nos permite entender que a educação ambiental busca
responder às facetas da crise ambiental. Ainda nesse sentido, Carvalho (2004)
coloca que a palavra “ambiental” do termo ganha valor substantivo em função de
sua construção histórica e da importância que a temática assumiu nos últimos
tempos. Assim, a educação ambiental parte, principalmente, de interesses
compartilhados pela sociedade, e não apenas de interesses individuais ou relativos.
A questão ambiental começa a aparecer publicamente a partir do livro
Primavera Silenciosa, da autora Rachel Carson (1962), em que denúncias sobre
devastação, poluição e ações tóxicas em alimentos deram início a debates dentro da
sociedade. Em 1968, o Clube de Roma reunia pesquisadores de diversas áreas e
países para discutir a pobreza e a degradação ambiental, publicando o livro Limites
do Crescimento (1972) (MACHADO, et al. 2006). Ainda nesse ano, de acordo com
4

Lopes (2006), a Suécia, incomodada com o resultado da poluição de indústrias
nacionais e de países vizinhos, teria proposto então a Conferência de Estocolmo
(1972), organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas), onde ocorre a
primeira discussão oficial sobre educação ambiental.
Ao propor e debater a questão da “ambientalização” dos conflitos sociais,
Lopes (2006) a coloca como um “processo histórico de construção de novos
fenômenos, associados a um processo de interiorização pelas pessoas e pelos
grupos sociais” (LOPES, 2006, p. 34), tratando, pois, da questão pública do meio
ambiente. O autor descreve cinco fatores que estão relacionados com as
transformações no Estado e no comportamento das pessoas inerentes ao processo
de ambientalização:
O crescimento da importância da esfera institucional do meio ambiente
entre os anos 1970 e o final do século XX; os conflitos sociais ao nível local
e seus efeitos na interiorização de novas práticas; a educação ambiental
como novo código de conduta individual e coletiva; a questão da
“participação”; e, finalmente, a questão ambiental como nova fonte de
legitimidade e de argumentação nos conflitos (LOPES, 2006, p. 36).

A análise das transformações no Estado e nas pessoas relacionadas com a
ambientalização dos conflitos sociais pode nos remeter ao processo educativo
formal ou não, na medida em que, ao considerarmos a escola e o processo
educativo em geral como inerentes à sociedade, o ambiente escolar reflete também
seus conflitos. Por exemplo, mesmo as discussões oficiais sobre educação
ambiental tendo emergido, principalmente, a partir de 1972, no Brasil, apenas em
1999 ocorre a promulgação da Política Nacional de Educação Ambiental pela Lei
9.795. Durante esse longo período, mudanças no processo democrático levaram a
significativas mudanças também no processo educativo.
A crise da racionalidade científica teria se iniciado a partir da década de 1960
(HACKINH, 2012), assim inicia-se também a discussão sobre um novo paradigma de
percepção do mundo dentro da ciência, portanto, também sobre o meio ambiente,
bem como o início da construção ou da percepção da necessidade de se construir
uma educação ambiental.
A crise da racionalidade científica entra em um contexto de pós-modernidade,
algo de difícil conceituação, mas que a principio não se resume a refutação de ideias
da modernidade. Apesar da dificuldade na definição de pós-modernidade, afirmar
5

seu aspecto complexo, seus múltiplos formatos, bem como sua negação ao
reducionismo e a simplificação, talvez seja uma das poucas características que se
pode afirmar com segurança (VEIGA-NETO, 1998).
Ao buscar caminhos que pretendem romper com a supremacia do sujeito e da
razão como sugere Veiga-Neto (1998), o pensamento pós-moderno cria caminhos
para um diálogo de saberes dentro da racionalidade ambiental.
Essa importante abertura é fundamental para pensar o ambiente dentro da sua
complexidade, uma vez que esta, como afirma Leff (2009), não se resume a
complexidade da realidade, do físico, ou mesmo da forma de pensar a matéria,
exigindo uma interação entre diferentes saberes e racionalidades. “A complexidade
ambiental se constrói e se aprende através de um processo dialógico de saberes, na
hibridização da ciência, da tecnologia e dos saberes populares” (LEFF, 2009, p. 2223).
A visão de mundo que emerge a partir da ciência moderna que, dentre outas
características, se propõe fragmentada, uma vez que toma a dimensão biofísica do
meio ambiente como única ou principal forma de tratá-lo, que dicotomiza sujeitoobjetivo e assim homem e natureza, não atende as demandas da complexidade do
meio ambiente (GREGORI e ARAUJO, 2013).
As catástrofes ambientais, decorrentes de fenômenos naturais ou de ação
antrópica imperam sobre a humanidade; sua abrangência e importância exigem um
pensamento

complexo

e

interdisciplinar,

diferente

daquele

trazido

pelas

características da ciência moderna que limitam nossas ações. As características do
paradigma hegemônico que vigorou na ciência moderna repercute, ainda, na forma
como a sociedade lida com o ambiente, desta forma a crise ambiental, pode também
ser vista como uma crise da razão (LEFF, 2009; GREGORI e ARAUJO, 2013).
Certamente, as diferentes perspectivas de se pensar o meio ambiente
também presumem diferentes perspectivas de educação ambiental, como indica
Guimarães (2004). Tomar-se-á aqui duas percepções de educação ambiental: a
conservadora e a crítica.
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2.1.1. Educação ambiental crítica como alternativa à conservadora.

As atuais propostas de educação ambiental surgem em resposta a uma
educação ambiental que não consegue responder às demandas da crise que ocorre
no meio ambiente, em que o ponto de partida para as críticas seriam seus
paradigmas que condizem com aqueles da sociedade e da ciência ocidentais, como
o paradigma cartesiano-mecanicista (LIMA, 2003). O referido autor ainda indica que
a educação ambiental não conseguiu colocar a perspectiva da complexidade em
prática, mesmo a tendo reconhecido retoricamente.
A partir da década de 1990 a educação ambiental no Brasil começa a
desenvolver iniciativas que buscam romper os restos decorrentes do paradigma que
enfatiza as ciências naturais, assim como as visões reducionistas e politicamente
conservadoras (LIMA, 2003).
Guimarães (2004) coloca a educação ambiental conservadora da seguinte
forma:
Refletindo os paradigmas da sociedade moderna, a privilegiar ou promover:
o aspecto cognitivo do processo pedagógico, acreditando que transmitindo
o conhecimento correto fará com que o indivíduo compreenda a
problemática ambiental e que isso vá transformar seu comportamento e a
sociedade; o racionalismo sobre a emoção; sobrepor a teoria à prática; o
conhecimento desvinculado da realidade; a disciplinaridade frente à
transversalidade; o individualismo diante da coletividade; o local
descontextualizado do global; a dimensão tecnicista frente à política; entre
outros (GUIMARÃES, 2004, p. 27).

Ao colocar o aspecto cognitivo como o centro do processo, essa perspectiva
aponta que o simples saber de um conceito fará a transformação do indivíduo e,
consequentemente, da sociedade. Essa percepção simplista e reduzida não
compreende que a educação ocorre a partir de um processo de transformação em
um individuo dentro de um processo coletivo de transformação em uma realidade
dialética, assim, as diversas dimensões do processo de aprendizagem precisam ser
consideradas para uma educação ambiental que se pretenda emancipatória e
transformadora do individuo e da coletividade.
A educação ambiental crítica busca responder às demandas que a educação
ambiental conservadora não consegue, entre outros aspectos, responder às
múltiplas faces da crise ambiental atual, rompendo com a visão que trata o meio
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ambiente apenas em seu aspecto biofísico, entendendo-o como integrado à
sociedade, às relações políticas, econômicas e sociais em geral.
Uma situação audaciosa dentro deste complexo que é a relação entre a crise
ambiental e a educação ambiental é a apropriação por grupos dominantes do
discurso ambiental como salienta Guimarães (2000), exemplificando essa situação
quando afirma o caráter participativo da educação ambiental como restrito ao
envolvimento prático dentro de um projeto idealizado por outro, o que estaria
distante do que a educação ambiental crítica entende por participação.
Ao dividir a responsabilidade da crise ambiental de forma igual entre os
diferentes entes da sociedade, esbarramos em um contexto de justiça social, em
que vale ressaltar que as causas e efeitos dessa crise encontram sujeitos diferentes
com responsabilidades diferentes. Fato inegável é que alguns grupos são mais
prejudicados por essa crise e, em alguns casos, podem ser menos responsáveis por
ela. Isso demonstra a gravidade da apropriação do discurso da educação ambiental
por parte de um grupo dominante, como menciona o autor supracitado. A educação
ambiental precisa urgentemente enfrentar esse audacioso processo. Em meio a este
emaranhado e buliçoso estado de crise, assoma-se a necessidade de criticidade
dentro da educação ambiental, sem a qual não se pode participar do enfrentamento
de tal situação.
Precisamos romper com a ideia de “adestramento ambiental” que, segundo
Brügger (2004), compreenderia um processo pedagógico que considera apenas a
transferência de conhecimento técnico, fruto de um paradigma tecnicista e por que
não dizer cartesiano. A autora relembra que a gestão de recursos naturais
ultrapassa os aspectos técnicos, pois está embebido de aspectos sociais, políticos,
culturais, éticos e estéticos (BRÜGGER, 2004).
Neste sentido, a educação ambiental crítica precisa também ter o importante
papel de superar a participação como um ato behaviorista, principalmente aqueles
centrados na execução de projetos idealizados por grupos dominantes; superar as
injustiças sociais; reintegrar o ser humano e a sociedade ao meio ambiente; romper
com a ideia de que a preservação de uma flora ou fauna específica possa superar
toda a crise; superar, principalmente, o discurso neoliberal e tecnicista que se
impregna na educação atual; superar o discurso dos grupos dominantes travestidos
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de ideais ambientais e justos - o discurso verde empresarial (LIMA, 2003;
GUIMARÃES, 2004).
Ao analisar a questão da educação ambiental crítica, Carvalho (2004)
considera o aspecto prático dela, e não apenas uma visão diferenciada dos
problemas ambientais, tornando o sujeito alguém pertencente ao meio do qual faz
parte:
(...) o projeto político-pedagógico de uma Educação Ambiental Crítica seria
o de contribuir para uma mudança de valores e atitudes, contribuindo para a
formação de um sujeito ecológico. Ou seja, um tipo de subjetividade
orientada por sensibilidades solidárias com o meio social e ambiental,
modelo para a formação de indivíduos e grupos sociais capazes de
identificar, problematizar e agir em relação às questões socioambientais,
tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça ambiental
(CARVALHO, 2004, p. 18).

Outro pensamento que contribui com as ideias de Carvalho (2004) parte de
Guimarães (2004), segundo o qual, a educação ambiental crítica deve estar
relacionada à intervenção da realidade a partir das ações do sujeito ativo. Se a
educação ambiental for trabalhada de “cima para baixo”, inserindo-se na consciência
e na vida do aluno por meio das ideias do grupo dominante, não haverá uma
educação ambiental crítica e prática de fato. A importância da educação ambiental
consiste no seu caráter transformador, não só dos valores e princípios, mas também
de mudança social, como descreve Mauro Guimarães (2004):
A educação ambiental crítica objetiva promover ambientes educativos de
mobilização desses processos de intervenção sobre a realidade e seus
problemas socioambientais, para que possamos nestes ambientes superar
as armadilhas paradigmáticas e propiciar um processo educativo, em que
nesse exercício estejamos, educandos e educadores, nos formando e
contribuindo, pelo exercício de uma cidadania ativa, na transformação da
grave crise socioambiental que vivenciamos todos (GUIMARÃES, 2004,
p.28).

Uma das propostas de Guimarães a respeito da práxis na educação ambiental
crítica está em “planejar ações pedagógicas em que as práticas sejam viabilizadas”,
superando a relação cognitivo (razão) e afetivo (emoção), acrescentando a ela, um
caráter mais transformador, capaz de fazer com que o sujeito exerça a prática da
educação ambiental na realidade onde está inserido.
Nesse aspecto, educação ambiental crítica procura abdicar dos métodos,
filosofias e ideologias típicas da educação tradicional. Embora a educação ambiental
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ainda seja contemplada como um tema transversal dentro da escola e estimulada na
dimensão não formal da educação, não se pode estimular a desconexão dos ideais
das correntes pedagógicas críticas, mesmo em contextos fora da escola, pois o teor
crítico deve ser estimulado onde quer que se pretenda praticar ações dessa
natureza.
A crise ambiental se revela como um obstáculo aos paradigmas hegemônicos
da ciência moderna e sua forma de entender o mundo. A relação entre o homem e a
natureza

baseada

na

relação

dicotômica

sujeito

e

objeto

inviabiliza

o

reconhecimento da complexidade ambiental (GREGORI e ARAUJO, 2013). Essa
característica, quando transferida para a educação ambiental, promove uma
educação bancária, focada no aspecto cognitivo e no indivíduo desconectado do
contexto coletivo.
Ao assumir a ciência como ápice da racionalidade, portadora de uma verdade
absoluta e neutra, característica típica do paradigma hegemônico da ciência
moderna (ALVARENGA, et al. 2011), transfere-se para a educação ambiental,
formal ou não, a centralização na figura do professor e do especialista. Desse modo,
outras formas de racionalidade, tais como a indígena, a dos pescadores e demais
comunidades tradicionais, são secundarizadas ou anuladas, dificultando o diálogo
entre saberes, como sugere Leff (2009), formando uma nova forma de opressão.
Ressalta-se, nesse caso, que o meio ambiente, dada sua importância para a vida e
humanidade, deve ser tratado democraticamente, uma vez que as consequências
não serão discriminatórias, mesmo sendo o fardo mais pesado para aqueles que
estejam às margens da sociedade.
Faz-se urgente, pois, uma educação ambiental que rompa com os aspectos
epistêmicos e filosóficos da ciência clássica, que compreenda o homem em todas as
suas dimensões, que compreenda a necessidade da justiça social para lidar com a
temática ambiental, algo que seja crítico e, portanto, que não pode ser engessado,
pois, como disse Lima (2009), “O pensamento crítico é sempre renovador e inquieto.
Aciona o questionamento, o diálogo e a abertura ao novo. É pedra que rola,
movimento e vida.” (LIMA, 2009, p. 161).
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2.2. Atividades em campo no ensino de ciências e na educação ambiental.

Atividades de campo, de laboratório, animações, vídeos, imagens, atividades
lúdicas, exposição oral, estudo dirigido e leitura orientada são apenas algumas das
inúmeras ferramentas de que os professores dispõem para diversificar sua prática,
entretanto, o livro didático certamente desponta como o principal instrumento
utilizado na escola, com representação histórica, inclusive, podendo ainda ser
utilizado como instrumento do Estado no controle sobre o processo de ensino e
aprendizagem (BITTENCOURT, 1993).
Os exemplos desatualizados e o distanciamento das abordagens regionais
são alguns dos aspectos que desfavorecem o livro didático (SATO, 2002). Nesse
sentido, diversificar as estratégias didáticas pode ser fator indispensável para o
ensino de ciências e para a promoção da educação ambiental, principalmente na
vertente crítica.
Piza e Terán (2011) afirmam que o tema água nos livros de geografia e
ciências tem seus exemplos centrados na região sudeste do país. Escrever um livro
para ser distribuído por todo o território, certamente, não deve ser tarefa fácil e, por
vezes, algumas regiões devem ser menos mencionadas. Nesse contexto, colocamse as atividades de campo com foco em aspectos regionais como uma ferramenta
importante que pode contribuir para o pensamento crítico, a contextualização e
sistematização dos conhecimentos científicos. Essa reflexão inicial traça certa
necessidade de (re)pensar as atividades de campo para inseri-las no currículo,
tendo em vista que o conhecimento sobre as organizações locais são fundamentais
para a intervenção social. Em resumo, limitar as reflexões dos estudantes àquilo que
é trazido pelo livro didático, ou pelo professor, sem que esses discentes tenham a
chance de questionar sua realidade utilizando os conhecimentos estimulados na
sala de aula ou em seu cotidiano pode comprometer a formação cidadã e completa
desses indivíduos que são social e historicamente construídos.
Rosa (2012), ao entrevistar professores das redes pública e privada, relata
que os que desenvolvem atividades diferenciadas fora da sala de aula baseiam suas
justificativas, principalmente, na motivação, nos estímulos recebidos e no
rompimento com a rotina, pautam suas justificativas, basicamente, em aspectos
ligados à afetividade ou à motivação.
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As atividades de campo são amplamente reconhecidas por professores e
pesquisadores, além de muito estimadas pelos estudantes, podendo, diante desse
consenso, estar impregnada de certo senso comum, o que dificulta o pensamento
crítico sobre essa metodologia de ensino e ainda pode mascarar a necessidade de
um olhar mais atento durante seu preparo.
A falta de objetivos e estratégias em uma atividade de campo pode reduzi-la a
um passeio ou apenas a uma atividade qualquer com finalidade de lazer,
acarretando uma falácia pedagógica e comprometendo seu uso diante da
comunidade escolar, e também diante do Estado, que a cada dia busca novos
mecanismos de regular o processo educativo. Entretanto, quando bem orientada,
pode ser uma ferramenta fundamental no ensino de ciências, na educação
ambiental, na universidade, promovendo inclusive uma reflexão sobre os
pressupostos epistêmicos que norteiam a ciência moderna.

2.2.1. Aspectos introdutórios das atividades em campo no ensino de ciências e
educação ambiental.

A atividade em campo apresenta significativa polissemia, de modo que pode
vir a suscitar palavras e expressões tais como: excursões, visitas, saídas, trabalhos,
estudos de campo, viagem de estudo; situação comum também na língua inglesa,
em que é relacionada a termos como field trip, education outside the classroom,
excursions, expeditions, visitis, fieldwork, entre outros (FERNANDES, 2007).
Assim, neste trabalho trataremos a atividade de campo em ciências como um
“(...) estudo in loco de uma realidade extra-classe” (FERNANDES, 2007, p. 22).
Algumas variações na nomenclatura podem ocorrer de acordo com o tempo de
duração e a distância da sala de aula, mas, aqui, trataremos apenas por atividade
em campo ou aula de campo.
O uso do termo “estudo do meio” como sinônimo de atividade em campo, ou
não, ainda se debruça sobre um debate que em alguns momentos pode, em
verdade, reproduzir o debate sobre o uso indiscriminado e pouco refletido da
atividade em campo, que por vezes a torna um mero passeio. Sobre isso,
acrescenta-se:
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(...) A utilização indiscriminada da expressão ‘Estudo do Meio’ para
experiências diversas fora do ambiente escolar, tais como visitas
esporádicas a uma indústria ou fazenda, um passeio em um parque da
cidade, ainda que possuam valor pedagógico e lúdico, pode constituir-se
empecilho ao aprofundamento do tema e ampliação do seu significado e
potencial na elaboração do currículo escolar (LOPES e PONTUSCHKA,
2009, p. 178).

O termo “estudo do meio”, amplamente utilizado, embora alguns o
diferenciem das atividades de campo, compreende um componente do processo de
ensino (VIVEIRO e DINIZ, 2009), não se restringindo a uma atividade em si, citando
Libâneo (1991, p. 171), os autores ampliam o termo estudo do meio como não
apenas restrito a uma única atividade de campo, sendo assim, as atividades de
campo, seriam, portanto, um dos possíveis componentes do estudo do meio, não o
próprio.
A todos os procedimentos que possibilitam o tratamento, a discussão e a
compreensão de problemas concretos do cotidiano do aluno (...). [Dentro
dessa perspectiva, sendo possível, deve ser] vivamente enriquecido com
visitas a locais determinados (LIBÂNEO, 1991, p. 171).

As atividades de campo não podem ser consideradas novas estratégias de
ensino, segundo Viveiro e Diniz (2009). Por serem pouco utilizadas, esse método
acaba sendo entendido como algo novo, mas não o é, os autores destacam que o
primeiro centro com o objetivo de desenvolver trabalhos em campo é datado de
1946 – Field Studies Council of Britain, entretanto, desde o século XVI ocorriam as
Grand Tour, que consistiam em grandes viagens com objetivos educacionais, em
que jovens de classes dominantes, geralmente vindos da Universidades de Oxford
ou Cambridge, percorriam o mundo para entender sua organização (BARBOSA,
2002, p. 31), acompanhados por tutores de grande prestígio, à época, como Thomas
Hobbes e Francis Bacon, além de guias locais (KHATCHIKIAN, 2000, p. 70).
As aulas de campo, além de constituir importante recurso na aprendizagem
de alunos, também constitui importante ferramenta para a educação ambiental que
busca desenvolver nos estudantes atitudes em prol da preservação do meio
ambiente (MANZANAl, et al. 1999). Os autores ainda definem três componentes que
podem estabelecer as atitudes: o aspecto cognitivo, o afetivo e a ação que pode ser
direcionada pelos demais aspectos, assim, a interação entre tais componentes
direcionam as atitudes dos sujeitos em relação ao meio ambiente.
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Seniciato e Cavassan (2004) mostram que os poucos alunos que afirmaram
certo desconforto durante uma atividade de campo tiveram suas justificativas
pautadas em enunciados que evidenciavam sua distância de ambientes naturais, por
vezes, sentindo-se como intrusos no ambiente estudado. Esse abismo que vigora
entre os estudantes (cidadãos urbanos nesse contexto) e os ambientes naturais,
associado à visão positivista que vigora na ciência moderna, desfavorecem não
apenas uma educação ambiental complexa e crítica, mas principalmente dificulta a
sensibilização ambiental, o que, como os próprios autores sinalizam, deve
representar um estímulo aos professores de ciências quanto à inserção da educação
ambiental na cultura escolar.
As atividades em campo podem contribuir para a formação cidadã por
viabilizar o olhar crítico sobre a sociedade, certamente quando pensada por seus
orientadores (FALCÃO e PEREIRA, 2009). Sendo uma estratégia também utilizada
no ensino de geografia e outras disciplinas, fica a cada momento mais nítida a
possibilidade da inserção de uma vertente interdisciplinar nesse método, de modo
que possa ser também um importante caminho para debater as filosofias que
norteiam o pensamento científico clássico. Partindo desse pressuposto, no que
tange à educação ambiental, quando se toma a crise ambiental como uma crise da
razão, em especial a partir da influência do estilo de pensamento da ciência clássica
e sua relação com os sistemas político e econômico que vigoram na sociedade, as
atividades em campo podem fornecer subsídios para driblar esse obstáculo e atingir
os reais objetivos da educação ambiental.

2.2.2. Concepções dos professores sobre atividade em campo.

O entendimento da concepção das atividades de campo pelo professorado é
fundamental para iniciar os debates sobre os limites e possibilidades de tais
atividades, tendo em vista o ensino de ciências e a educação ambiental.
O trabalho de campo tem um valor educativo quase unânime (GAYFORD,
1985; FERNANDES e TRIVELATO, 2009), entretanto, é pouco implementado e
quando acontece seus resultados em geral não correspondem ao esperado, isso
ocorre em função das orientações que têm guiado tais atividades, pautadas em
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aspectos tradicionais de simples confirmação da teoria e orientação para respostas
a questões previamente estabelecidas (DOURADO, 2006).
A formação docente para o planejamento ou para os conhecimentos
pedagógicos relativos às atividades em campo deixa a desejar, favorecendo esse
cenário (MICHIE, 1998; TAL e MORANG, 2009). As aulas em campo na formação
dos professores podem até ocorrer, principalmente na formação voltada para
biologia e geografia, porém, a reflexão pedagógica sobre esse método é
secundarizada (KISIEL, 2006; TAL, 2004).
Ressalta-se aqui o que Dourado (2006) afirma em relação ao impacto da
formação inicial docente sobre sua prática, em especial aos professores de biologia,
em que as concepções sobre os trabalhos em campo resultam também da forma
como esta prática teria sido desenvolvida ao longo de sua formação. Nesse sentido,
as práticas didáticas durante a formação docente inicial têm papel fundamental no
desenvolvimento das práticas dos professores, em especial das atividades de
campo.
Fernandes e Trivelato (2009) em estudo feito com professores experientes no
ensino com atividades de campo perceberam certa valorização de “conteúdos que
vão além da aprendizagem” (FERNANDES e TRIVELATO, 2009, p. 7). Ao citar os
conteúdos atitudinais que são, por vezes, invisíveis, por não serem medidos por
meio de provas, alguns professores demonstraram que tais atividades teriam
potencial extraordinário.
No entanto, essa consideração também nos permite refletir sobre a falta de
incentivo para o desenvolvimento das atividades em campo, uma vez que tais
conhecimentos não podem ser medidos, logo, ficam de fora dos dados estatísticos
postulados principalmente pelas avaliações em massa, como o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
de modo que, por não gerarem respostas que poderiam ser traduzidas em números,
dificilmente despertaria o interesse dos promotores de políticas públicas em
educação.
Barros et al. (2012) apontaram, a partir de um estudo realizado com
professores da área de geologia, que as principais razões para o ensino por
atividades de campo indicada pelos professores entrevistados foram a compreensão
de conceitos, o contato com fenômenos geológicos e o conhecimento sobre o
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ambiente local. Os próprios autores mencionam que a área geográfica e a disciplina
lecionada pelos professores podem diferenciar os dados, dessa forma, percebe-se
que as nuances sobre as concepções de professores em relação às atividades em
campo variam com inúmeros fatores, que vão desde sua formação até sua relação
com a comunidade escolar.
A motivação, certamente, é o principal motivo apontado pelos professores
para o uso desta ferramenta de ensino, porém ao afirmarem a importância dos
trabalhos em campo, o discurso de grande parte dos docentes é impregnado de
certeza sem justificação específica. Outros fatores também são mencionados, tais
como melhorar a relação professor e aluno, observação e interpretação dos
fenômenos estudados etc. (MITCHIE, 1998; REBELO e MARQUES, 1999;
MARQUES et al. 2002; KISIEL, 2005).
Não se pretende aqui desqualificar o aspecto motivacional do trabalho de
campo e sua importância para a aprendizagem dos alunos, assunto muito bem
discutido por Seniciato e Cavassan (2004), entretanto, questiona-se em que medida
os discursos repetidos e reduzidos dos professores não representam a necessidade
de se pensar estrategicamente tais atividades, uma vez que suas concepções sobre
a aprendizagem nas atividades de campo podem conduzir à otimização desse
importante recurso pedagógico. Fernandes e Trivelato (2009) ainda colocam esse
discurso como partindo de certo senso comum, na medida em que é também
compartilhado por pais de alunos e outros atores que não estão ligados às
atividades docentes.
As concepções pedagógicas que norteiam as práticas docentes são
fundamentais para o sucesso das atividades em campo, a relação professor e aluno
é apontada como fundamental, inclusive, por permitir o entendimento dos estilos de
aprendizagem que variam nos diferentes estudantes. Assim, dividir com esses
estudantes as nuances das estratégias de aprendizagem pode ser fator importante
(ROBERTSON, et al. 2011), para tanto, precisa-se pensar estrategicamente tais
atividades para otimizar os recursos pedagógicos e alcançar, de fato, o que se
espera. Realizar tais atividades apenas por parecer ser bom, ou pelo fato de que os
outros afirmam ser bom para a aprendizagem, sem ter a noção de como isso ocorre,
pode reduzir essa prática a uma falácia pedagógica e acaba por fortalecer a ideia
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dos que pensam a educação do ponto de vista estritamente econômico, concepção
que tem avançado nos últimos tempos (FREITAS, 2012).

2.2.3. Limites e possibilidades das atividades de campo.

Alguns autores apontam para a importância do aspecto afetivo inerente às
aulas de campo (SANTOS, 1997. MANZANAL, et al. 1999. SENICIATO, 2002.), mas
este não é exclusivo no que se refere a essa metodologia de ensino; aspectos
cognitivos também são mensurados (MANZANAL, et al. 1999. ORION e HOFSTEIN,
1994, 1991.), assim como o componente atitudinal (MANZANAL, et al. 1999).
Oliveira e Correia (2013) mostram que aulas de campo associadas a aulas
teóricas auxiliaram, nos alunos pesquisados, na compreensão a respeito dos
ecossistemas locais, fator que nos remete às perspectivas de educação ambiental
crítica, visto que as percepções gerais sobre os ecossistemas, seu dinamismo e
complexidade podem ser estudados a partir de ambientes locais, podendo ainda ser
fruto de discussões que articulem não apenas aspectos biofísicos, mas também o
social, político, econômico e cultural, fatores que devem permear uma educação
ambiental que seja crítica (GUIMANRÃES, 2000).
Carbonell (2002) afirma que:
São necessários espaços físicos, simbólicos, mentais e afetivos
diversificados e estimulantes (...), aulas fora da classe, em outros espaços
da escola, do campo e da cidade. Porque o bosque, o museu, o rio, o lago
(...), bem aproveitados, convertem-se em excelentes cenários de
aprendizagem (CARBONELL, 2002, p.88).

Inúmeros são os mecanismos por meio dos quais uma atividade de campo
pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, como o fato de fornecer
dados para compor justificativas em uma argumentação, por estimular a observação
e outras formas de aquisição de informações, ou colocando o aluno como parte do
meio, participando junto ao professor do processo, abandonando a centralização do
docente, ou mesmo quando os próprios alunos trazem informações ou dúvidas do
seu cotidiano àquele espaço.
Orion e Hofstein (1991) afirmam que dos três principais ambientes de
aprendizagem do ensino de ciências - a saber: sala de aula, laboratório e o campo as atividades em campo talvez sejam a mais negligenciadas, tanto por educadores
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quanto por pesquisadores. Discorre ainda que a falta de familiaridade com as
filosofias, técnicas e organização desse tipo de atividade contribuem para essa
realidade. Neste sentido, atenta-se, mais uma vez, para a questão da formação dos
professores, uma vez que uma formação que não contribua para a familiarização
desse tipo de atividade, somado às dificuldades do cotidiano escolar e a realidade
da sala de aula brasileira, dificilmente teremos essa prática como algo comum na
escola.
A partir de pesquisas citadas pelos autores (ORION e HOFSTEIN, 1991),
percebe-se que a familiaridade com o ambiente em que a aula de campo ocorre
pode ser fator que contribua para a otimização da atividade, uma vez que os alunos,
quando não familiarizados com o ambiente, provavelmente iniciarão intervenções a
fim de reconhecer o espaço físico, para, posteriormente, iniciar uma pesquisa
analítica.
Orion e Hofstein (1991), indo ao encontro das perspectivas do estudo do caso
descrito por Orion (1984), reafirmam e descrevem três importantes fatores, ou grupo
de fatores, que influenciariam tais atividades, são eles: os conhecimentos prévios
básicos sobre o que será abordado em aula; a familiaridade com o ambiente em que
ocorrerá a aula e a familiaridade com aulas de campo. Tais fatores podem contribuir
para a otimização da atividade.
Além de aspectos cognitivos discutidos de forma ampla pelos autores em
questão, não se pode negar que em uma aula de campo onde o aluno conheça o
ambiente, sua participação ocorra de forma mais eficiente, suas considerações
passam a contribuir como argumentos relevantes, colocando-o como construtor do
conhecimento junto ao professor, assim, essa aproximação entre o professor e o
aluno pode promover um aumento da estima pelo profissional, favorecendo o
companheirismo, uma vez que ambos partilham de experiências comuns, como
afirma Viveiro e Diniz (2009).
A grande disponibilidade de conhecimento e de estímulos que ocorre em uma
aula de campo exige do professor comprometimento em pensar estrategicamente
suas ações, de modo a evitar que essa prática seja reduzida a um passeio,
passando a assumir o caráter de aula, investigativa e contextualizada (LOPES e
ALLAIN, 2002).
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Ao discutir a aprendizagem em atividades de campo, não se pode negar que
uma atividade de campo, no que concerne às premissas até aqui mencionadas,
pode contribuir para a aprendizagem significativa, que na perspectiva de Ausubel
(MOREIRA, 2011) ocorre quando uma nova informação insere-se em conceitos
prévios, modificando a estrutura cognitiva do estudante. Assim sendo, quando Orion
e Hofstein (1991) atentam para a importância da familiarização com o ambiente da
atividade de campo, podemos relacionar esse aspecto às premissas da
aprendizagem significativa, tendo em vista que os alunos familiarizados com o
ambiente conhecem algo sobre ele e, com isso, inserir uma nova informação
respaldada em conhecimentos prévios pode representar um mecanismo cognitivo
pertinente da atividade de campo.
Morin (2005) afirma que os seres humanos são “ao mesmo tempo físicos,
biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais; é evidente que a complexidade
é aquilo que tenta conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses
aspectos”. Neste sentido, atrelar o ensino de ciências a ferramentas humanísticas
pode favorecer o pleno desenvolvimento dos estudantes, atingindo-os em sua
totalidade.
Dillon et al. (2006) afirmam que a atividade em campo pode ser rememorada
por muito tempo, entretanto, a lembrança longínqua de uma atividade didática não
representa uma experiência de aprendizagem eficiente, bem como também não
representa necessariamente que o tempo daquela atividade não poderia ter sido
utilizado de forma diferente. O autor ainda indica a dificuldade em se realizar
pesquisas comparativas que abordem habilidades cognitivas em atividades em
campo, mas, em contrapartida, cita Seer (2000, apud DILLON et al. 2006) e Eaton
(2000, apud DILLON et al. 2006), que indicam que atividades ao ar livre foram
naquelas circunstâncias mais promissoras no desenvolvimento de habilidades
cognitivas do que atividades dentro de sala de aula.
Dillon et al. (2006, p. 108) apontam fatores que influenciam a aprendizagem
nessas experiências:
a) Medo e preocupação com a segurança e saúde.
b) Falta de confiança pelos professores em ensinar ao ar livre.
c) Requisitos do currículo escolar.
d) Escassez de tempo, recursos e apoio.
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e) Mudanças mais amplas no interior e além do setor de educação.

Além dos fatores indicados, alguns aspectos individuais são mencionados,
como: “Idade, conhecimento e experiências anteriores, medos e fobias, estilos e
preferências de aprendizagem, deficiências físicas e necessidades educativas
especiais, identidade étnica e cultura e o próprio cenário.” (DILLON et al. 2006, p.
109).
Promover o desenvolvimento pessoal e social constitui um dos propósitos das
atividades em campo. De acordo com Michie (1998), essa visão da atividade em
campo pode ser útil na educação ambiental, em função do seu caráter
transformador, não apenas de valores e princípios, mas também de mudança social,
como descreve Guimarães (2004):
A educação ambiental crítica objetiva promover ambientes educativos de
mobilização desses processos de intervenção sobre a realidade e seus
problemas socioambientais, para que possamos nestes ambientes superar
as armadilhas paradigmáticas e propiciar um processo educativo, em que,
nesse exercício, estejamos, educandos e educadores, nos formando e
contribuindo, pelo exercício de uma cidadania ativa, na transformação da
grave crise socioambiental que vivenciamos todos (Guimarães, 2004, p.28).

Robert May afirma: “É no campo que a ciência torna-se viva e onde agir
localmente torna-se pensar globalmente.” (BARKER et al. 2002, p.1). Nessa
perspectiva, no que se refere ao processo de educação ambiental, pode-se pensar
na fuga ao localismo que impede, na perspectiva de Guimarães (2000), o
entendimento complexo das dinâmicas sócio-históricas do pensamento ambiental.
Os locais de campo que aparecem de forma extravagante ou exposições
chamativas, como podem ocorrer em alguns museus, zoológicos, etc. podem
constituir um obstáculo ao sucesso de uma atividade em campo, na medida em que
pode obscurecer a verdadeira ciência na exposição (BEHRENDT e FRANKLIN,
2014). Os autores ainda lembram que os informativos podem ter explicações
superficiais e, assim, dificultar o sucesso da aprendizagem na atividade.
Logo, uma atividade em campo, mesmo quando guiada, deve ser
estrategicamente pensada para que o docente possa inserir a aula dentro dos
conteúdos de forma estratégia, otimizando o tempo e os recursos.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral
Discutir as influências da aula de campo, dentro da perspectiva da educação
ambiental crítica, no desenvolvimento do pensamento ambiental em alunos do
ensino médio.

3.2. Objetivos específicos
a) Analisar as ações em educação ambiental no município de Presidente KennedyES.

b) Levantar e analisar a percepção ambiental nos alunos participantes da pesquisa
frente à aula de campo.

c) Discutir as formas de pensar o meio ambiente frente à aula de campo na
perspectiva crítica da educação ambiental.

4. METODOLOGIA

As atividades ocorreram no terceiro trimestre do ano letivo de 2016, conforme
sugerido pela equipe pedagógica da instituição, a fim de respeitar o conteúdo
comum do currículo proposto no planejamento anual da disciplina de biologia da
escola, disciplina em que a dissertação esteve vinculada. Atenta-se para o fato do
sistema educacional brasileiro ser fragmentado, assim uma disciplina teve que ser
escolhida para coordenar as atividades, e a indicada pela escola foi a de biologia.
Inicialmente foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Apêndice A) com
agentes da educação ambiental do município, a primeira entrevista ocorreu com um
profissional da equipe técnica da EEEFM Presidente Kennedy, em seguida com um
professor de ciências que esteve inúmeras vezes em atividade administrativa nas
secretarias municipais (de educação e meio ambiente).
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Uma entrevista foi gravada em áudio e transcrita (Apêndice E) com
autorização do profissional entrevistado, a outra entrevista ocorreu por e-mail
conforme solicitado pelo professor, que foi sugerido por inúmeros atores da
educação no município, por reconhecer a relação da sua trajetória profissional com
os questionamentos da pesquisa.
As entrevistas tiveram o objetivo de descrever a situação geral da educação
ambiental no município, e também para subsidiar discussões posteriores e
corroborar possíveis percepções identificadas previamente nos alunos, que foram
analisadas pelas respostas dos estudantes a um questionário (Apêndice B) aplicado
antes da atividade em campo.
Além das entrevistas, duas turmas do segundo ano do ensino médio
participaram da pesquisa, ambas as turmas foram submetidas a uma atividade em
campo guiada pela perspectiva crítica da educação ambiental, os alunos foram
submetidos a um questionário inicial e um final, também foram convidados a
escreverem um relatório da aula de campo através do qual pudemos evidenciar
detalhes dos caminhos trilhados durante a aula, na busca em representar as
perspectiva indicada.

4.1. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Kennedy
(EEEFM Presidente Kennedy).
A pesquisa ocorreu em uma escola pública da esfera estadual no município de
Presidente Kennedy, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente
Kennedy (EEEFM Presidente Kennedy), localizada no litoral sul do Estado do
Espírito Santo, é a única escola de ensino médio do município, que atende também
as séries finais do ensino fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o
município apresenta uma população estimada para 2016 de 11.396 habitantes,
entretanto, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o município possui
12.307 eleitores, este dado já evidencia a possibilidade de conflitos políticoseleitorais no município. O IBGE ainda afirma que o PIB (Produto Interno Bruto) per
capita a preços correntes em 2014 era aproximadamente 13 vezes maior do que a
capital do estado (Vitória), enquanto o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano
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Municipal) de 2010 era de 0.657, enquanto a capital possuía 0.845 (dados obtidos
em 04/01/2017).
O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2015 da rede
municipal foi de 6.4 nas séries iniciais; a meta para 2021 seria 6.0, nas séries finais
não existe resultado. Na rede estadual, o município não apresenta IDEB em 2015
para as séries iniciais, apenas para as séries finais, cujo conceito é 2.6, enquanto no
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) do mesmo ano apresenta média de 447,1
(INEP, 2017).
A escolha pela a escola em questão se deu em função da abertura da
instituição para a proposta, bem como pela sua localização e representação. O fato
de ser a única escola de ensino médio no município torna sua representatividade e
alcance muito significativo. As turmas que participaram da atividade foram
selecionadas pela adequação do conteúdo ao currículo da instituição conforme
orientação da equipe técnica da escola.

4.2. Atividade em campo na restinga de Praia das Neves em Presidente
Kennedy – ES
A atividade de campo iniciou-se na restinga da Praia das Neves (21°16'28.2"S
e40°57'45.8"W) no município de Presidente Kennedy, sul do estado do Espírito
Santo, situada na divisa com o estado do Rio de Janeiro, delimitada pelo Rio
Itabapoana, que apresenta aproximadamente 67 Km2 (BRAZ, et al. 2013). Em
seguida, foi realizada uma parada na Praia de Marobá (21°11'41.9"S e
40°55'51.9"W),

ainda

no

referido

município,

finalizando

em

(21°08'31.6"S e 40°52'52.3"W), no município vizinho – Marataízes.

Caculucagem
A figura 1

apresenta o local onde ocorreu a aula de campo, através de imagem de satélite, em
que se percebe uma pequena cobertura vegetal.
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Figura 1 – Local da aula de campo (Presidente Kennedy-ES e Marataízes-ES).
Fonte: Google Earth, em 02/02/2017.

As duas turmas participaram de uma atividade em campo com base em
aspectos da educação ambiental crítica, que se contrapõe à conservadora, na
perspectiva de Guimarães (2000). A aula buscou: abordar o ambiente em suas
diversas dimensões (biofísica, social, econômica, política, cultural, etc.); entender o
aluno como parte integrante de uma coletividade e que se constrói a partir da sua
interação com ela; estimular o levantamento de hipóteses sobre situações diversas,
assim o saber não seria necessariamente depositado, mas forneceria condições
para a construção do conhecimento a partir de operações epistêmicas, como as
observações que, no decorrer da atividade, poderiam promover uma construção
coletiva. Embora as reflexões tenham ocorrido a partir de um ecossistema local,
foram pensadas também em uma perspectiva global, fugindo de um localismo
(GUIMARÃES, 2000; LIMA, 2006; CARVALHO, 2003).
As perspectivas seguidas nas aulas puderam ser evidenciadas nos relatórios
dos alunos, assim as formas de lidar com a educação ambiental durante as aulas,
aqui colocada como crítica, puderam ser confirmadas e diagnosticadas pelos
relatórios.
A atividade em campo ocorreu no período matutino, entre 8 e 13 horas, com
pequenos intervalos para lanches. Ao chegarem à escola, os alunos almoçaram e
então participaram de um debate em grupo, em que foram abordados e debatidos
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aspectos da aula de campo. Essa discussão, assim como toda a aula, foi gravada
em áudio apenas para registro.
4.3. Coleta e análise de dados.
Os dados foram coletados a partir de questionários realizados antes
(questionário inicial) e após (questionário final) a atividade em campo (Apêndice B).
O questionário inicial buscou evidenciar as percepções, relações e os pensamentos
dos alunos sobre o meio ambiente e os ecossistemas, enquanto o questionário final,
além desses objetivos, também abordou as percepções dos alunos sobre a atividade
em campo.
As

questões

propostas

podem

ser

agrupadas

em

cinco

aspectos

investigados: i) concepção sobre ecologia, em que se buscou entender como os
alunos percebem o ecossistema, as relações entre os fatores bióticos e abióticos e
sua complexidade; ii) experiências pessoais em meio ambiente, em que se buscou
identificar a participação e o envolvimento dos alunos no cotidiano do meio
ambiente; iii) percepção social do meio ambiental, questões que focaram a relação
entre a sociedade, o ambiente e os conflitos; iv) pensamento ambiental, questões
que buscaram as perspectivas epistemológicas (interdisciplinaridade, visão linear ou
cíclica, complexa ou não dos ecossistemas), e v) percepções sobre a atividade de
campo, no caso do questionário final, essas questões buscaram entender as
dificuldades dos alunos nas atividades.
Os questionários foram construídos com questões discursivas e objetivas em
escalas Likert e Phrase Completion, tais escalas são mecanismos de mensuração,
“um dos meios pelos quais são acessados e descritos os dados para compreender
os fatos e fenômenos de interesse.” (JUNIOR e COSTA, 2014, p. 3).
Os autores Junior e Costa (2014) indicam que, embora comparações
individuais entre as respostas às escalas Likert e Phrase Completion possam
apresentar variações significativas, em uma analise coletiva, elas, em geral,
convergem, por uma série de fatores que dependem das questões propostas e
mesmo do público pesquisado. Os autores indicam que “a escolha de uma escala ou
outra é uma decisão do pesquisador, que a fará levando em conta as peculiaridades
de público ou interesse de pesquisa.” (JUNIOR e COSTA, 2014, p. 14).
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As respostas dos alunos, assim como os relatórios, foram analisados através
da análise de conteúdo, que, tida como um método empírico, é definida por Bardin
(2006, p. 38) como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que
utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência
esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (MOZZATO e GRZYBOVSKI,
2011).
A proposta é constituída de três etapas: 1) Pré-análise: compreende a
organização do material, leitura flutuante, desenvolvimento de hipóteses e objetivos
provisórios, escolha de documentos e elaboração de indicadores; 2) Exploração do
material: definições de categorias de análise, identificação das unidades de registro
e de contextos nos documentos; 3) Tratamento dos resultados, inferências e
interpretação: Ocorre a análise reflexiva e crítica dos dados, o que leva a inferências
e interpretações (SILVA, et al. 2013).
A análise de conteúdo pode seguir por vieses quantitativos ou qualitativos, a
primeira foca na frequência das características e tendências que se repetem no
conteúdo do texto, já a segunda considera a presença ou não de uma dada
característica de conteúdo ou conjunto de características no texto (CAREGNATO e
MUTTI, 2006). Neste trabalho propôs-se o uso da técnica de forma ora quantitativa,
ora qualitativa, buscando corroborar as informações.
Em suma, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois agentes de
educação ambiental do município que permitiram tecer um cenário sobre o tema no
ambiente estudado. Foram realizados também um questionário inicial e um
questionário final, respectivamente anterior e posterior às atividades de campo, os
relatórios de aula desenvolvidos pelos alunos, assim como as observações feitas no
decorrer da atividade também foram considerados. Os dados obtidos por meio
desses instrumentos foram tratados sob a análise de conteúdo proposta por Bardin
(2006) e diretamente à luz dos referenciais teóricos e das observações, sistemáticas
ou não, e das gravações, tanto da aula de campo, quanto do grupo de discussão,
que foram consideradas durante a análise dos dados.
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO
A discussão que ocorre neste capítulo inicia-se com a descrição do atual
cenário da educação ambiental no município, em seguida, são apresentadas e
discutidas as concepções dos estudantes, antes e após a atividade em campo,
organizadas nos cinco tópicos em que o questionário é dividido, a saber:
concepções sobre ecologia, experiências pessoais em meio ambiente, percepção
social do meio ambiental, pensamento ambiental, percepções sobre a atividade de
campo.
Inicialmente, é preciso deixar claro que neste trabalho há dois importantes
enfoques: a aula de campo e a educação ambiental crítica. Assim, em função da
pretensão de debater o pensamento ambiental de alunos de ensino médio frente a
tais fatores, por vezes, será feita menção tanto a aspectos específicos da aula de
campo (aprendizagem, epistemologia, didática, etc.), quanto da educação ambiental
crítica (filosofia, contextos histórico-cultural, atitude, inserção social, etc.).
A educação ambiental crítica concebida como uma filosofia da educação que
atenta para a questão do pensamento e da atitude, pautada nas perspectivas
freirianas, direciona-se para a transformação da realidade, o que decorre de
mudanças socioculturais (TORRES, et al. 2014).
Sorrentino et al. (2005) sugerem que as políticas de educação ambiental no
país, tanto pelo Ministério da Educação, quando do Meio Ambiente, são fundadas
em ideias freirianas, assim, o aspecto transformador da realidade constitui estrutura
axial da aprendizagem neste contexto.
A educação ambiental é também uma evidência da “ambientalização” dos
conflitos sociais (LOPES, 2006) e, assim como o meio ambiente, também vive uma
institucionalização a partir da criação de políticas específicas, como a lei 9.795 de
1999, ou mesmo instituições como secretarias e departamentos que se dedicam à
educação ambiental.
A questão da educação ambiental no âmbito da educação formal em
Presidente Kennedy foi analisada a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas
com dois profissionais da educação, um ligado à escola em questão, outro, à rede
municipal, ambos com mais de uma década de atividade profissional nos seus
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respectivos postos de trabalho, ressalta-se que existem poucos profissionais que
atendem a tais requisitos.
Uma entrevista foi gravada em áudio e transcrita com a devida autorização do
entrevistado; a outra foi realizada por e-mail, conforme solicitado por um dos
entrevistados. Diante do pequeno número de profissionais da área o que facilitaria a
identificação, e pelo histórico de graves conflitos políticos de cunho eleitoral do
município, precisamos atender fielmente o pedido dos profissionais, descrevendo
apenas o que for necessário sobre seu perfil profissional, de forma que aqui serão
tratados por profissional A e profissional B, inclusive com variação do gênero a que
serão tratados, desta forma, ora o profissional A será tratado pelo gênero masculino,
e ora pelo gênero feminino, o mesmo será feito com o profissional B.
O profissional A atua na referida escola há mais de uma década, além de
atuar na rede municipal. Segundo ele, não existe tratamento específico para a
educação ambiental no P. P. P. (Projeto Político Pedagógico) da instituição ou no
planejamento curricular, acrescentando ainda que também não se percebe o
assunto diluído no currículo. Segundo o profissional, o tema ambiental ocorre de
acordo com a demanda, como exemplifica:
Por exemplo, quando a gente passou por um período de seca muito grande,
‘né’, se trabalhou a questão da preservação da água, ‘né’, do desperdício
que a gente tem que evitar, mas é o que eu falei, só quando aparece a
demanda. (Profissional A).

As abordagens em educação ambiental estão ligadas às demandas e em
geral ao que está em evidência em determinado momento, o que pode ser
observado em vários momentos da entrevista. Os temas de projetos citados foram:
coleta seletiva, desperdício de água, caminhada ecológica, plantação de árvores.
Segundo o entrevistado, não se fala sobre o ecossistema local, propriamente dito,
como restinga, ou mesmo sobre as questões socioambientais.
Na fala anterior, pode-se perceber que a especificidade ao afirmar o
“desperdício que a gente tem que evitar” pode servir como alerta para a forma como
se aborda a questão hídrica na educação ambiental. Além de ser alvo constante de
ações midiáticas, a questão do desperdício do uso doméstico da água é apenas
uma das inúmeras questões sobre a crise hídrica, questão que pode revelar a
superficialidade com que o tema é tratado, carregando as características da
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educação ambiental conservadora, uma vez que, quando não se aborda a questão
da água como um todo, seu uso e acessibilidade, bem como outra dimensão,
deixam-se as discussões socioambientais em segundo plano.
O fato de as abordagens ambientais seguirem as demandas demonstra certa
distância entre quem projeta e quem executa os projetos; distanciam-se da realidade
dos atores envolvidos, sendo que, ao reproduzir aquilo que está em evidência,
acaba por responder à lógica de interesses dominantes, característica da
perspectiva tradicional da educação ambiental (GUIMARÃES, 2004). Esse
distanciamento e a característica pragmática das abordagens evidenciam o
reducionismo do paradigma, bem como características de concepções tecnicistas,
ao enfatizar as mudanças individuais (LAYRARGUES, 2002).
No município, as propostas em educação ambiental emanam da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente. A escola estadual costuma receber convites e
participar, quando possível, mas, além dos projetos não serem muito comuns,
ocorrem de acordo com a demanda, como mencionado anteriormente.
A participação da escola estadual tem como limitação o currículo e o
calendário, como menciona o profissional A, de forma que participa quando possível
– ressalta-se que o profissional A afirma não lembrou de nenhum projeto de
educação ambiental na escola estadual, apenas algumas abordagens individuais de
professores, nada articuladas. Lembra, ainda, que o tema Meio Ambiente está
presente nas propostas curriculares da Secretaria Estadual de Educação e nas
propostas federais, mas ainda ocorre de forma simplória na escola.
O profissional A desconhece projetos voltados para a comunidade com
participação da escola. Cita que a educação ambiental, quando trabalhada, é
centralizada nas ações dos professores de ciências e biologia, relatando ainda que,
se existir a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, a equipe técnica
precisa cobrar constantemente dos professores:
Se a gente não ficar ali, cobrando, né, ele enrola. A gente e diz que vai
fazer, vai fazer, e não faz (...). Os professores não conseguem enxergar que
é um problema geral, de todo mundo, (...), então eles não conseguem
trabalhar juntos, eles separam por área (...) (profissional A).

O profissional A, quando fala sobre interdisciplinaridade, menciona o trabalho
de inúmeras disciplinas sobre um tema, uma abordagem na verdade de origem
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multidisciplinar, pois de acordo com Pires (1998), dentro do contexto do ensino, esta
perspectiva busca tratar um mesmo tema nas diferentes disciplinas, cada uma
dentro das suas estratégias e seus focos, diferente da abordagem interdisciplinar
que vai além do compartilhamento de informações, técnicas e bibliografias, se
propõe em uma reconstrução epistemológica.
Essa dificuldade em promover uma abordagem interdisciplinar demonstra
mais um entrave para a inserção da educação ambiental em uma perspectiva crítica
na escola, corrobora com os paradigmas cartesiano-mecanicistas e esquiva-se da
complexidade

ambiental,

típico

de

uma

educação

ambiental

tradicional

(GUIMARÃES, 2004).
Um fato relevante descrito pelo profissional A é que os projetos em educação
ambiental no município ocorrem, preferencialmente, nas três creches do município e
nas quatro escolas polo, aquelas com maior número de alunos. Mesmo a rede
municipal tendo aproximadamente 20 escolas, esse fato permite questionar os
objetivos dos projetos em educação ambiental: os projetos ocorreram para promover
o tema e responder às questões ambientais? Seriam apenas para responder à
legislação vigente?
No fim da entrevista, o profissional A disse acreditar na necessidade de
abordar do tema e que essa abordagem deveria ser trabalhada para além dos muros
da escola, partindo de temas geradores.
O profissional B afirma que os projetos em educação ambiental emanam, em
geral, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que os desenvolvem em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação, que costumam adotar projetos dos
governos estadual e federal. O entrevistado relata que ocorre pouca aproximação
com o setor privado. Afirmou que, diante da implementação do complexo portuário, o
Plano Diretor Municipal (PDM), que ainda está em discussão e sofrendo
modificações, propõe, no Artigo 163, a ecologia como disciplina comum na rede
municipal.
Ao ser questionado sobre as abordagens filosóficas e teóricas dos projetos de
educação ambiental, o entrevistado

(profissional B) cita

Izabel Carvalho,

pesquisadora que trabalha a educação ambiental, e a legislação em vigor, sem
necessariamente referenciar, descrever as principais ideias ou a percepção da
autora e da legislação sobre o tema. A profissional A afirma acreditar na
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necessidade de trabalhar a educação ambiental em uma perspectiva preventiva,
com o intuito de evitar problemas ambientais.
O pouco tratamento dado, por ambos os entrevistados, às discussões teóricas
e filosóficas inerentes a questão da educação ambiental, corrobora com as
características do pensamento da profissional A que trata a educação ambiental em
uma perspectiva preventiva, pois segundo a entrevistada deve-se valorizar a prática
para evitar problemas ambientais do cotidiano do aluno, buscando assim respaldo
em resultados que ainda estão por vir, esquivando de aprofundamentos teóricos e
filosóficos, o que prejudica o planejamento de possíveis ações e a tomada de
decisões em questões mais amplas e abrangentes.
A perspectiva preventiva demonstra que o objetivo dos projetos em educação
ambiental está voltado para quem os projetam, voltados para os interesses de
grupos hegemônicos, projetos pragmáticos com o intuito de modificar o
comportamento individual, que ocorreriam para evitar problemas, evidenciando que
os debates críticos e complexos inseridos em questões socioambientais e ainda com
prospecção de mudança da realidade socioambiental ficam secundarizados.
Ao propor tipologias para a educação ambiental, Silva e Campina (2011)
apresentam três propostas: a tradicional e crítica, assim como Guimarães (2004), e
acrescentam a pragmática, que segundo as autoras “apresenta foco na ação, na
busca de soluções para os problemas ambientais e na proposição de normas a
serem seguidas.” (SILVA e CAMPINA, 2011, p. 33). Tal perspectiva da educação
ambiental contrapõe-se à crítica por deixar de enfatizar a complexidade da relação
homem-natureza, a dimensão política e o questionamento do modelo produtivo e
econômico vigente.
A perspectiva pragmática da educação ambiental parece se encaixar nas
atividades descritas pelos entrevistados, por assumir a necessidade de mudança
individual, com foco em atividades práticas projetadas e idealizadas por outros,
como o caso da caminhada ecológica e da separação de resíduos na coleta seletiva,
atividades em educação ambiental que foram mais citadas.
A educação ambiental no município de Presidente Kennedy está muito
distante da perspectiva crítica, de transformar a realidade dos educandos e da
comunidade. A legislação auxilia de forma a impor um mínimo de envolvimento e
relação entre os governantes e a comunidade no âmbito do meio ambiente,
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entretanto, as ações ocorrem de forma unilateral, sem a busca por despertar nos
cidadãos a necessidade de se envolver com questões ambientais, dificultando a
sensação de pertencimento e a participação, que por vezes fica restrita às
associações que acabam por buscar única e exclusivamente melhorias econômicas,
como denunciam os entrevistados.
5.1. Concepção sobre ecologia
As quatro primeiras questões dos questionários (questionário inicial e final)
abordaram as concepções e conhecimentos dos estudantes sobre ecologia. A
primeira questão utilizou a escala Likert para alguns fatores que se relacionam com
um ecossistema, nesse caso, o aluno deveria indicar o quanto cada fator se
relacionava com o ambiente, sendo as opções: sem relação, pouco relacionado,
relacionado, muito relacionado e relação completa. A figura 2 apresenta os
resultados do questionário inicial e a figura 3 apresenta os dados do questionário
final.

Sem relação

Pouco relacionado

Relacionado

Muito relacionado

Relação completa

30
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20
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0

Figura 2 – Respostas dos alunos à primeira questão do questionário inicial.
Fonte: dados da pesquisa.

Na figura 2 os fatores aparecem ordenados em biológicos (planta, vírus,
bactérias e animais), fatores físico-químicos (água, vento, rocha, argila, maré) e
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aspectos antrópicos (comunidade indígena, políticas, ser humano, comunidade
pesqueira e ideologia).
Na representação gráfica (Figura 2) das respostas dos alunos à questão 1 do
questionário inicial, que abordou a relação dos fatores indicados com um
ecossistema, pode-se observar a sobreposição dos fatores biológicos sobre os
físico-químicos e estes sobre os antrópicos. Esse aspecto vai ao encontro da visão
fragmentada da ciência sobre o mundo e o meio ambiente, em que os aspectos
biológicos e físico-químicos se sobressaem aos sociais, históricos, políticos, como
atenta Gregori e Araujo (2013).
Observa-se o destaque dado para os fatores plantas, animais, água e vento,
requisitos mínimos para um cenário natural, verde, belo, ensolarado, visão
romantizada do meio ambiente, tais percepções também foram observadas por Pinto
et al. (2016) em desenhos de alunos do ensino fundamental feitos em relação a um
curso d’água.
O paradigma tradicional que permeia a educação ambiental no município de
Presidente Kennedy, como percebido nas entrevistas, corrobora com a percepção
romântica da natureza dos alunos, a percepção ecológica e conservacionista da
natureza se relaciona com a representação romantizada do meio ambiente
(JATOBÁ, et al. 2009).
O meio ambiente, visto apenas sob a óptica da biologia, denuncia uma
tendência conservacionista, no caso da educação ambiental, ela tende a “destacar
os aspectos naturais ou ecológicos dos problemas ambientais em detrimento de
seus aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais” (LIMA, 2009, p. 153). Essa
percepção conservacionista do meio ambiente constitui base para o paradigma da
educação ambiental conservadora tratado neste trabalho.
A visão ambiental que enfatiza a supremacia das disciplinas biológicas na
abordagem dos ecossistemas revela o contexto da hiperespecialização em que o
mundo vive, assim como a secundarização dos debates sociais, aspectos que vão
ao encontro das ideias e práticas em educação ambiental conservadora, como
descreve Guimarães (2004).
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Em seu ensaio, Lima (2003) afirma que:
a educação ambiental assumiu, nesses contextos, expressões reducionistas
em vários aspectos: ao tratar a crise ambiental como uma crise meramente
ecológica; ao confundir o meio ambiente com a natureza; ao desprezar suas
dimensões políticas, éticas e culturais; ao apresentar uma abordagem
fragmentada e acrítica da questão socioambiental; ao aplicar metodologias
disciplinares, não participativas e de baixa criatividade e ao propor
respostas comportamentais e tecnológicas para problemas de maior
complexidade (LIMA, 2003, p. 110).

Essa sobreposição das questões biológicas em relação às politicas e sociais
demonstram o carácter reducionista das abordagens vividas pelos alunos, o que
corrobora com o que foi discutido a partir das entrevistas com os profissionais
ligados à área em Presidente Kennedy-ES.
A seguir, apresenta-se a figura 3 com as respostas dos alunos a tal
questionamento após a atividade em campo.
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Figura 3 - Respostas dos alunos a primeira questão do questionário final.
Fonte: dados da pesquisa.

A partir da figura 3 percebe-se que, em geral, as relações entre os diversos
fatores com um ecossistema aumentaram, entretanto, a visão da sobreposição dos
aspectos biológicos e físico-químicos sobre os antrópicos continuam evidentes,
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porém, os alunos começam a demonstrar maior sensibilidade quanto à questão
socioambiental e maior proximidade com a interdisciplinaridade.
Apesar da supremacia dos aspectos biológicos sobre os demais, vírus e
bactérias aparecem pouco relacionado ao meio ambiente, tanto na figura 2, quanto
na figura 3, mesmo em menor proporção. As abordagens dos microorganismos nas
escolas costumam associá-los a organismos causadores de doenças, deixando os
aspectos ecológicos e biotecnológicos secundarizados.
Karadon e Shain (2010) afirmam que “a maioria dos alunos sentem-se mal
quando ouvem a palavra micróbio” (KARADON e SHAIN, 2010, p. 4399). Antunes et
al. (2012) afirmam que os microorganismos são percebidos principalmente como
agentes causadores de doenças, o que demonstra um currículo limitado de uma
abordagem também fragmentada. Silveira et al. (2011) afirmam que a mídia é um
dos fatores que contribuem para as concepções não científicas dos alunos, assim,
esse aspecto do ensino de microbiologia é também fortemente influenciado pelo que
está em evidência.
Ao secundarizar e diminuir a relação dos vírus e bactérias com um
ecossistema, por associá-los a algo ruim, pensa-se que coisas boas estariam mais
relacionadas ao meio ambiente, logo, mais uma vez, a visão romântica da natureza
se exibe nas respostas dos alunos.
Ainda dentro do contexto dos conhecimentos e concepções sobre ecologia,
os alunos foram questionados quanto à importância de se compreender as
interações entre os fatores bióticos e abióticos e sobre a participação dos diferentes
reinos dentro de um ecossistema, cujas respostas dadas por eles aparecem na
próxima tabela (Tabela 1).
As questões 2 e 3 dos questionário abordaram conteúdos específicos comuns
na disciplina de biologia, mas que poderiam se relacionar com conteúdos
específicos comuns a outras disciplinas. Foram criadas, assim, apenas duas
categorias para as respostas dos alunos, uma que demonstra resposta que trata de
uma relação complexa e outra que esquiva da pergunta ou não desenvolve a
resposta mostrando uma relação pouco complexa.
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Tabela 1 - Estilo das respostas à questão 2 e 3 no questionário inicial e final.
Categoria
Relação
complexa

Definição/sem
resposta

Descrição da categoria

Questionário
inicial

Questionário
final

10

19

20

11

Descrevem de alguma forma a complexidade da
relação entre os componentes, por exemplo, ao
afirmar que os organismos bióticos são
constituídos de minerais que estão presentes nos
fatores abióticos, ou demonstraram alguma
relação
entre
reinos,
exemplificação,
contextualização, etc.
Apresentam a definição de bióticos e/ou abióticos
(correta ou não) ou não apresentam justificativas,
ou ainda repetição do enunciado.

Dados: questão 2: descreva a importância de se compreender as interações entre fatores bióticos e
abióticos, se preciso, exemplifique. Questão 3: Escreva sobre a participação dos diferentes reinos

dentro de um ecossistema.

Aqui, considerou-se relevante a capacidade de justificação. Os alunos
demonstraram em suas respostas algumas das operações epistêmicas aplicadas ao
discurso de alunos a aulas de campo dentro da disciplina de biologia previstos por
Ricci

(2014):

descrição,

explicação,

generalização,

analogia,

classificação,

exemplificação, identificação, nomeação e questionamento.
A atividade em campo de alguma forma contribuiu para o enriquecimento das
justificativas, fornecendo informações, possibilitando associações e levantamento de
hipóteses.
Durante a aula de campo, dois alunos levantaram questionamentos diferentes
sobre as falésias da região, através dos quais desenvolveram a hipótese de que o
local onde estavam naquele momento poderia ter feito parte das falésias,
modificações geológicas puderam ser pensadas, através de associações.
Torres et al. (2014) afirmam que a educação ambiental no Brasil busca nas
ideias freirianas as bases para sua atuação, ao abordar as bases epistêmicas
dessas práticas, os autores trazem a ideia de problematização como sendo uma
característica primordial para a produção e a apropriação do conhecimento. Essas
ideias corroboram com as de Bachelard (2001), para quem, “se não houver questão,
não pode haver conhecimento cientifico” (BACHELARD, 2001, p. 166).
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Munhoz (2004, p. 145) afirma que:
A educação ambiental centrada na Alfabetização Ecológica e na ecologia
integral pode então ser vista como o desenvolvimento da habilidade de
perceber as conexões existentes entre o ambiente interno e o ambiente
externo e agir no mundo a partir dessas conexões. (...) Nesse contexto, um
programa de educação ambiental pode ser compreendido como um
processo no qual o(a) educador(a) contribui para que cada pessoa ou
organização envolvida descubra dentro de si sua ligação com a natureza e
seu potencial de conhecer, criar, aplicar, agir em conformidade com
princípios básicos ensinados pelos ecossistemas (MUNHOZ, 2004, p. 145146).

As ideias trazidas na citação anterior, corrobora com as ideias de Torres et al.
(2014), pois quando a produção de conhecimento parte da problematização, abre-se
um caminho para a relação entre o ambiente externo que, em geral, quando se é
familiarizado pode também ser carregado de significativo valor afetivo, e o ambiente
interno onde, de fato, transformações no agir começariam, pois seria o ambiente em
que os indivíduos começariam a perceber-se parte do ambiente (MUNHOZ, 2004).
Tais questões pressupõem a necessidade de entender o aluno como um
sujeito do processo de ensino e aprendizagem, pois a partir dessas perspectivas
pode-se levar à consciência da necessidade de buscar conhecimentos científicos.

5.2. Experiências pessoais em meio ambiente.

Três questões (4, 5 e 6) foram atribuídas à investigação sobre as experiências
pessoais dos alunos. As respostas da questão 4 foram muito próximas as respostas
da questão 12, enquanto uma questiona como seria para o aluno participar, a outra
questiona como ele atua no enfrentamento da crise ambiental, embora os objetivos
das perguntas tenham sido diferentes, não surtiu o efeito esperado, desta forma
discutiremos tais respostas quando tratarmos da questão 12. A questão 5 pediu que
descrevessem algum problema ambiental que o estudante ou sua família teriam
presenciado. A tabela 2 apresenta a frequência das respostas:
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Tabela 2 - Frequência das experiências e vivência de problemas ambientais.
Respostas

Frequência

Abastecimento, secas ou enchentes no município.

4

Porcentagem
(%)
14%

Desmatamento no município.

7

23%

Assuntos de fora da cidade ou sem especificação local
(lixo no chão, aquecimento global, etc.).
Em branco

10

33%

9

30%

Total

30

100%

Fonte: elaboração própria.

As experiências citadas em relação aos recursos hídricos abordaram
especificações locais. O município é essencialmente rural, o que faz do tema
preocupação constante, enquanto as experiências sobre desmatamento no
município descreveram causas ligadas à construção de rodovias, casas populares e
às queimadas.
Um total de dez respostas (33%) abordaram experiências de outras
localidades, fatos que os estudantes apenas sabem por alguma fonte de informação,
mas que não vivenciaram propriamente. A poluição do rio Tietê em São Paulo e os
problemas decorrentes do rompimento das barragens da empresa mineradora
Samarco no município de Mariana (MG) em 2015 são exemplos, embora o estado
do Espírito Santo tenha também sido afetado pelo último desastre, o município de
Presidente Kennedy não fica na região do Rio Doce que foi atingida diretamente
pela tragédia.
A maior parte dos alunos relatou algum problema ambiental amplamente
discutido na mídia. A tabela 3 apresenta as principais fontes de obtenção de notícias
pelos alunos, logo, percebe-se que a televisão é a principal fonte de informação, o
que justificaria as observações do parágrafo anterior.
A tabela 3 aborda as respostas da questão 6 que, embora tenha sido
formulada com o objetivo de explorar também os interesses dos estudantes pelos
temas, os alunos em geral se detiveram a responder onde obtém as noticias sobre
meio ambiente.
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Tabela 3 - Fonte de informações sobre o meio ambiente citados pelos alunos.
Fontes

Frequência

Frequência

Escola

11

29%

Televisão

13

34%

Internet

4

11%

Casa

2

5%

Não informado

8

21%

Total

38

100%

Fonte: arquivo próprio.

A principal forma de acesso à informação desses alunos ainda é a televisão, o
que justifica a vivência de experiências fora de sua localidade, pois, em geral, os
temas discutidos na televisão são aqueles de maior abrangência (MENESES, 2012).
Não se pretende aqui constatar ou debater o localismo ou a amplitude das
abordagens em educação ambiental, mas discutir a percepção desses estudantes
sobre a realidade do ambiente em que vivem no cotidiano.
Leff (2001) coloca como objetivo da educação ambiental “analisar as
complexas relações entre processos naturais e sociais, para atuar no ambiente com
uma perspectiva global, mas diferenciada pelas diversas condições naturais e
culturais” (LEFF, 2001, p. 256).
Essa perspectiva dialoga com a base da filosofia da educação ambiental
crítica, fundamentada, principalmente, nas ideias freirianas, como sugere Torres et
al. (2014), uma vez que defende uma abordagem problematizadora da realidade,
mas que viabilize a relação com o global.
Para Layarargues (2001), a educação ambiental problematizadora, partindo
de ambientes locais, compreende “a melhor oportunidade tanto de enfrentamento
dos problemas ambientais, como da compreensão da complexa interação dos
aspectos ecológicos com os político-econômicos e socioculturais da questão
ambiental” (LAYARARGUES, 2001, p. 133).
Em estudo refletindo a cobertura da mídia sobre os problemas ambientais no
Mar Báltico, Maceviciute (2000) demonstrou que a mídia tem papel fundamental na
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disseminação de informações e que isso pode influenciar na agenda política sobre
meio ambiente, entretanto, ressalta que as abordagens sobre problemas de difícil
observação e experimentação são pouco discutidos, a superficialidade das
abordagens da mídia pode conduzir a lacunas no entendimento e na abordagem dos
temas. Embora o estudo citado apareça em outro contexto e, no Brasil, outros
aspectos sobre a mídia sejam relevantes para a análise, essas lacunas e a não
divulgação de assuntos mais complexos podem ser comuns.
Gallucci et al. (2010), em estudos sobre os temas ambientais abordados na
mídia em Araraquara (SP), no período de 2009 e 2010, demonstram que os temas
que mais apareceram foram saúde ambiental (Gripe H1N1, Dengue, etc.), clima
(secas e alagamentos) e gestão de resíduos sólidos. Os autores ainda ressaltam
que “o tópico Queimadas só teve destaque em dois meses de 2010, período em que
sua ação se torna mais prejudicial à saúde (período de seca)” (GALLUCCI, et al.,
2010, p. 3). Em geral, na análise dos autores, percebe-se que a mídia prioriza
questões ambientais que afetariam diretamente as pessoas em uma escala
individual, isto é, o pensar coletivo em uma perspectiva crítica fica em segundo
plano.
Meneses (2012), em uma ampla análise sobre o tema ambiental em
programas regionais de televisão, demonstra que parte dos assuntos de meio
ambiente são tratados em associação com outros temas, como pesca, agronegócio,
turismo e aventura. Dessa forma, se por um lado se destaca a universalidade do
tema inserido em contextos locais, o que permite valorizar e incentivar a cultura local
e o modo de vida tradicional, por outro, as questões ecológicas e ambientais
específicas, por serem tratadas principalmente nos programas cabeças-de-rede,
“[podem] gerar uma perda no tratamento local do fato e sua verificação no cotidiano”
(MENESES, 2012, p. 76), havendo uma perda de identificação.
Assim, os dados apresentados na tabela 3 demonstram que a escola e a
mídia competem pelo espaço de educação ambiental na formação dos alunos que
participaram desta pesquisa. Essa observação torna-se ainda mais substancial
diante do fato de aproximadamente 60% (IBGE, 2010) da população do município de
Presidente Kennedy viver em ambiente rural, o que torna a questão ambiental mais
relevante para eles.
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Os dados dos questionários inicial e final para ambas as questões não
deveriam e não apresentaram diferenças, pois os questionamentos abordam as
experiências vivenciadas pelo estudante, por mais que a atividade em campo
debatesse problemas ambientais do município, os questionamentos buscaram fatos
que eles tivessem vivido antes deste trabalho.

5.3. Percepção social do meio ambiental.

Nesta etapa buscou-se debater o pensamento dos alunos sobre a relação
entre a sociedade e o meio ambiente. Na questão 7, os alunos descreveram seu
entendimento sobre a relação entre a sociedade e o meio ambiente. A tabela 4
apresenta a frequências das principais respostas.
Tabela 4 – Perspectiva dos alunos sobre a relação entre sociedade e meio ambiente.
Resposta
Sociedade necessita do meio
ambiente.
Dificuldade
de
pensar
coletivamente.
Relação prejudicial para o meio
ambiente.
Necessidade da aproximação
homem-natureza ou de ação
coletiva.
Necessidade de pesquisas e
estudos.
Não respondeu, não sabe ou
não vê relação.

Questionário inicial
4

Questionário final
5

6

1

12

8

0

7

1

2

7

3

Fonte: arquivo próprio.

O pensamento conservacionista se mantém nas respostas ao questionário
final, pois a visão do meio ambiente com ênfase nos recurso a ser explorado
praticamente se manteve no questionário inicial e no final, como podemos observar
na categoria “sociedade necessita do meio ambiente” da tabela 4. De acordo com
Loureiro (2004), esse paradigma coloca-se com preocupações e ações voltadas
para a preservação da biodiversidade e de áreas protegidas de forma intacta,
propondo desta forma, a dissociação entre sociedade e natureza, o que atenderia e
sustentaria as bases da educação ambiental tradicional.
Entretanto, a mesma tabela sinaliza para algumas modificações, por exemplo,
ao proporem a necessidade da interação homem-natureza e homem-homem por
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ações coletivas (categorias “dificuldade de pensar coletivamente”, “relação
prejudicial para o meio ambiente” e “necessidade da aproximação homem-natureza
ou de ações coletivas”), o que se contrapõe a perspectiva tradicional da educação
ambiental.
A ideia de que a relação entre o homem e a natureza se coloca sempre
prejudicial à natureza e que, por isso, a distância entre eles precisa ser mantida,
bem como a ideia de que a sociedade necessita mais do ambiente do que o
ambiente da sociedade expõem a visão exploratória e mercantilista que se tem
sobre o mundo. Leff (2006, p. 167) demonstra a relação entre o paradigma
conservacionista e a capitalização do meio ambiente:
[...] a natureza deixa de ser um objeto do processo de trabalho para ser
codificada em termos de capital. Mas isso não devolve o ser à natureza,
mas a transmuta em uma forma de capital – capital natural –, generalizando
e ampliando as formas de valorização econômica da natureza. Nesse
sentido, junto às formas de exploração intensiva, promove-se um uso
“conservacionista” da natureza. A biodiversidade aparece não apenas como
uma multiplicidade de formas de vida, mas como “reservas da natureza” –
territórios e habitat de diversidade biológica e cultural – que estão sendo
valorizados por sua riqueza genética, seus recursos ecoturísticos e sua
função como coletores de carbono. (LEFF, 2006, p. 146).

Ainda no sentido de buscar compreender o entendimento desses alunos
sobre a relação entre a sociedade e o meio ambiente, a tabela 5 apresenta as
respostas dos alunos no questionário inicial e final à questão de como solucionar
conflitos ligados ao ambiente.
Tabela 5 - Respostas dos alunos quanto à questão de como solucionar os conflitos ambientais.
.
Respostas
Questionário inicial
Questionário final
Ação individual, ex.: “cada um
6
0
fazer sua parte”.
“Deixando de ser egoísta”
5
0
Assembleias, diálogos, respeito
3
9
a opiniões, etc.
Sem resposta, ou exemplos de
11
7
conflitos.
Conscientização da população
5
10
Estudos e pesquisas sobre
1
2
meio ambiente
Regas, leis, etc.
1
1
Fonte: dados da pesquisa.
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O singelo aumento no questionário final da percepção da necessidade de
aproximação entre a sociedade e meio ambiente expresso na tabela 4, associado ao
aumento da necessidade de diálogo entre os atores da sociedade, bem como o
entendimento da necessidade de conscientização na tabela 5, demonstram que a
atividade em campo pautada nas ideias da educação ambiental crítica pode ser uma
boa prática para a vivência do meio ambiente.
O conhecimento e a familiarização dos alunos quanto à região facilitaram a
coleta de dados sobre os aspectos sociais e históricos do ambiente estudado, tais
informações associadas aos aspectos biofísicos observados no campo viabilizaram
os debates sobre a complexidade do meio ambiente e a necessidade de pensá-lo
em uma perspectiva interdisciplinar.
A importância da familiarização do ambiente, já apontada por Orion e Hofstein
(1991) como ligada à atenção e à percepção analítica do ambiente, também é
apontada por Viveiro e Diniz (2009), que sugerem que seu conhecimento e suas
experiências com o ambiente viabilizam a participação do estudante, através da
relevância de suas experiências e argumentos que acabam colocando-o como
colaborador no processo de ensino e aprendizagem, assim como viabiliza também
maior aproximação entre o professor e o aluno, facilitando elos de confiança.
As falas e relatos dos estudantes na tabela 2 em que citam casos de
problemas ambientais presenciados expõem casos decorrentes de conflitos também
sociais, como por exemplo, ao citar casos de queimadas provocadas por
trabalhadores desinformados, a questão da habitação, a falta de atenção dos
agentes de politicas públicas em relação à seca, abastecimento e alagamentos, etc.
Os dados em questão contribuem para a afirmação da importância da familiarização
com o ambiente da aula de campo.
O aumento da ideia de que o diálogo seria um importante caminho para a
busca da solução de conflitos ambientais após a atividade de campo, nos permite
tecer algumas reflexões sobre as possíveis contribuições desta ferramenta, dentro
da perspectiva crítica da educação ambiental, para o desenvolvimento de um
pensamento sobre o meio ambiente que contribua para a resolução democrática de
embates.
Desta forma, mais uma vez, recorrendo a ideia de que aspectos sociais
estariam

inseridos

na

questão

ambiental

(LOPES,

2006), percebemos a
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necessidade de entendermos o meio ambiente em suas diversas dimensões,
afastando o olhar que o reduz a aspectos biofísicos. A questão 9 que abordou a
relação entre os problemas ambientais e as classes econômicas não foi respondida
pela maioria dos estudantes que afirmaram não saber responder a questão, por isso
seus respostas não foi analisada.
5.4. Pensamento ambiental.
As discussões levantadas até aqui já abrem espaço para o debate sobre o
pensamento ambiental predominante nos alunos participantes deste trabalho. Foram
utilizadas ainda questões mais incisivas, para que desencadeassem outras
discussões sobre como esses estudantes tratam o meio ambiente nas dimensões
cognitivas e atitudinais.
Dentro deste contexto, foram apresentadas seis imagens que de alguma
forma se relacionavam a questões ambientais. Os alunos indicaram um valor de 1 a
10, em que 1 indicava a não relação da imagem com o meio ambiente e 10 indicava
completa relação. Na tabela 6 apresenta-se a imagem com uma breve descrição e a
média do valor atribuído pelos alunos em ambos os questionários.
Em geral, após a atividade em campo, os alunos demonstraram entender que
questões socioculturais estariam mais relacionadas ao meio ambiente do que
pensavam antes.
Durante a aplicação do questionário final, ao responder essa questão, um
aluno ponderou que as questões ecológicas poderiam influenciar o desenvolvimento
econômico de um país, outro, interpelou a fala e pontuou que tal pensamento seria
diferente em sistemas econômicos e modelos produtivos diferentes. Segundo ele, os
referenciais do que se chama desenvolvimento pode mudar de acordo com o que as
pessoas pensam sobre o mundo. O aluno que havia iniciado o diálogo afirmou
concordar com as colocações e ainda acrescentou que a religiosidade também pode
afetar ou ser afetada pelas questões ambientais, na medida em que diferentes
religiões possuem diferentes posicionamentos sobre o mundo e sobre a natureza.
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Tabela 6 - Atribuição de valor do quanto a imagem se relaciona com o meio ambiente.

3

Descrição: mulçumana africana
2
em situação de seca .

Descrição: criança africana
1
desnutrida .

Descrição: conflito indígena .

Quest. Inicial

Quest. Final

Quest. Inicial

Quest. Final

Quest. Inicial

Quest. Final

4,8

7,2

5,7

7,3

7,5

8,1

Descrição: reunião de lideres na
4
ONU .

Descrição: desmatamento e mata
5
ciliar .

Descrição: ambiente e conflitos
6
em relação de trabalho .

Quest. Inicial

Quest. Final

Quest. Inicial

Quest. Final

Quest. Inicial

Quest. Final

5,7

4,92

10

9,8

7,6

8,3

Fonte: dados da pesquisa.

A média da relação entre as imagens e o meio ambiente aumentaram no
questionário final na maioria dos casos, entretanto, a imagem da criança africana em
situação de desnutrição foi a imagem que se destacou na mudança de percepção.
As imagens demonstram diversos aspectos dos debates em meio ambiente, alguns
em
1

escala

local

e

outros

que

atingem

dimensões

globais.

Fonte:http://www.conectemisso es.com/2014/10/24-imagensde-fome-mais-chocantesda.html
acessado em: 17/02/2017.
2
Fonte: http://www.alrakoba.net/newsaction-show-id-171853.htm acessado em: 17/02/2017.
3
Fonte: http://enecompara2011.blogspot.c om.br/2011/07/xingu-contra-belomonte.html acessado em:
17/02/2017.
4
Fonte: http://www.africaprogresspanel. org/wpcontent/uploads/2013/08/KA_Se
curity_Council_cover350x200.jpg, acessado em 17/02/17.
5
Fonte: https://img.socioambiental.org/d/2 87092-1/meio_xingu.JPG acessado em: 17/02/2017.
6
Fonte: http://www.thisissierraleone.com/t ag/ministry-of-social-welfaresierra-leone/ acessado em:
17/02/2017.
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As discussões que ocorreram na atividade em campo, embora partissem de
questões locais, viabilizavam debates sobre assuntos que atingiriam escala global,
principalmente quando se falava da relação de exploração do meio ambiente e
mesmo das relações de exploração socioambientais, as relações de trabalho e os
aspectos de conflitos sociais ambientalizados, como descreve Lopes (2006).
Na questão 11, os alunos apontaram o que meio ambiente significa para eles.
A tabela 7 apresenta a frequência das respostas dos alunos no questionário inicial e
final.
Tabela 7 – Significado de meio ambiente para os alunos no questionário inicial e final.
Resposta
Importância do meio ambiente
para a humanidade.
Natureza (biológico e biofísico)
Meio ambiente (sociedade,
natureza, etc.)
Belezas naturais, tranquilidade,
etc.
Vida
Branco

Questionário inicial
9

Questionário final
6

7
5

1
6

3

9

2
7

2
2

Fonte: dados da pesquisa.

A categoria belezas naturais, tranquilidade, etc. representam, de alguma
forma, a visão romântica que se tem do meio ambiente. Nessa categoria,
enquadram-se falas como “meio ambiente significa vida, ar puro, saúde...” (aluno A),
“um lugar tranquilo onde podemos viver em harmonia...” (aluno B).
Para Tamaio (2002, p. 37), o conceito de natureza é fundamentalmente
político e se relaciona com o contexto histórico. O autor identificou algumas
concepções de natureza, entre elas a visão romântica, em que enaltece e se
maravilha com o equilíbrio da natureza, a qual também é percebida como uma
percepção utilitarista e que se percebe o meio ambiente como algo ou local que
serve ao homem, para relaxamento e lazer.
A concepção romântica da natureza atende às expectativas do sistema
econômico vigente, que explora e extrai do ambiente recursos para o
desenvolvimento da sociedade, que em certos momentos esgota o discurso verde e
adapta o discurso de sustentabilidade aos seus interesses, como atenta Lima
(2006).
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O aumento do discurso romântico da natureza após a atividade em campo
pode ter relação com o aspecto de sensibilização ambiental possível nessa
atividade, como lembra Araújo et al. (2015).
A percepção ambiental é um dos caminhos necessários para se alcançar a
conscientização ambiental, agindo sobre os processos cognitivos, emocionais,
morais, atitudinais, entre outros citados por Hanai e Netto (2005), pois essa
dimensão é indispensável para se alcançar a conscientização em relação ao meio
ambiente.
A questão 12 trata das atitudes dos estudantes no enfrentamento do meio
ambiente, cuja frequência das respostas são apresentadas na tabela 8. Por se tratar
de uma questão contínua, que não sofre mudança em um pequeno espaço de
tempo, as respostas se repetem no questionário inicial e final.
Tabela 8 - Atitudes dos alunos no enfrentamento da crise ambiental.
RESPOSTA
Especificidades (não jogar lixo no chão, não desperdiçar água,
etc.)
Conscientização ambiental, disseminando informações.
Reafirmaram que buscam não degradar o meio ambiente.
Buscando informar-se
Não atua
Branco

Frequência
5
3
6
3
6
5

Fonte: dados da pesquisa.

Alguns alunos afirmaram que atuam no enfrentamento da crise ambiental
preservando o meio ambiente, “não jogando lixo no chão” (aluno), evitando o
desperdício de água, etc.
As falas dos alunos nos remetem mais uma vez aos temas que despontam na
mídia. A participação nos debates sobre meio ambiente, a possibilidade de
associativismo e as outras formas de atuação ficam em segundo plano. Nota-se que
a sensação de dever cumprido por ações individuais se assenta sobre eles e
estimula a acomodação.
As respostas da questão 4 foram muito próximas as respostas da questão 12,
o objetivo da questão 4 centrou-se na busca pelo entendimento da participação e da
ação coletiva desses estudantes em prol do meio ambiente e onde essas ações
aconteceriam, entretanto, um pequeno número de alunos teceram sobre suas ações
individuais, a grande maioria disseram nunca terem participado dessas ações nos
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ambientes descritos. Tais respostas corroboram com as discussões da tabela 8, em
que percebe-se dificuldade no entendimento e na vivência de ações coletivas, bem
como na participação e engajamento social.

5.5. Percepções sobre a aula de campo.

Em relação à atividade em campo, os alunos foram questionados sobre a
experiência da aula e atribuíram uma nota em uma escala de 0 a 10, em que 0
representa um conceito ruim e 10 um bom conceito (questão 13); a média das notas
foi 8,4.
Pediu-se que apontassem os principais aspectos positivos e negativos
(questão 14), entre os aspectos negativos chamaram a atenção a necessidade de
um bom planejamento da aula e a importância da logística da atividade. Os
principais pontos negativos foram:
a) Gostariam que a atividade ocorresse em outro lugar.
b) Desinteresse dos colegas.
c) Ausência de outros professores.
d) Grande número de alunos.
e) O campo poderia ter sido mais explorado.

Aproximadamente 13% das respostas indicaram o desejo de que a aula
ocorresse em outro local, diziam que gostariam de conhecer novos lugares ou que já
estavam saturados daquele local. Orion e Hofstein (1991) apontam que a
familiarização com o ambiente pode otimizar as atividades em campo, desde que o
aluno tenha a visão analítica sobre o ambiente, bem como seus conhecimentos
prévios podem contribuir tanto para a contextualização dos conteúdos, quanto para
a melhoria da relação entre professor e aluno, por descentralizar a figura do
professor e promover maior participação dos estudantes.
A necessidade da presença e interação com outros professores foi sugerida
por 20% das respostas. Entender a interação com outras disciplinas demonstra que
a atividade em campo pode contribuir para a visão de que o meio ambiente precisa
ser pensado de forma interdisciplinar.
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O grande número de estudantes, o desinteresse de parte dos alunos e o
entendimento de que o ambiente deveria ter sido mais explorado foram
respectivamente 16%, 16% e 20% das respostas. Tais percepções referem-se,
especificamente, à logística da atividade, que é fundamental para o processo de
ensino e aprendizagem. Ao afirmarem que o ambiente deveria ter sido mais
explorado, os alunos indicavam que deveriam ter adentrado mais a restinga, em
locais de maior densidade de plantas. Criticar o desinteresse de parte dos alunos
demonstra que aqueles que tiveram interesse reconhecem a importância da
atividade.
Por fim, os estudantes foram questionados sobre como a atividade em campo
teria afetado sua percepção sobre o meio ambiente (questão 15 e 16), a questão 16
acabou sendo respondida na questão 15, a maioria dos alunos, afirmaram que as
questões eram muito parecidas e por isso responderam em conjunto. A maioria das
respostas (35%) apontou para o entendimento de que o meio ambiente compreende
mais do que aspectos bióticos, incluíram também os fatores abióticos e a sociedade.
A importância de estudar o meio ambiente e a sensibilização, ou ainda, o
aspecto emocional foram respectivamente 28% e 25% das respostas, em menor
proporção apareceu o (re)pensar as atitudes.
Em geral, a avaliação da atividade em campo pelos estudantes aparece como
positiva. Parte dos alunos envolvidos era de uma turma do curso técnico em
Recursos Humanos integrado ao ensino médio. Alguns relataram que o modelo da
atividade de campo utilizado é diferente das visitas técnicas ou aulas de campo a
que estavam acostumados, a interação e a ideia de análise e levantamento de
hipóteses, por exemplo, foram citados como diferenciais por alguns dos estudantes.

5.6. O pensamento ambiental de alunos do ensino médio frente à atividade em
campo na perspectiva da educação ambiental crítica
As entrevistas realizadas com atores da educação ambiental no município de
Presidente Kennedy demonstraram que os educadores e educandos, em geral,
atuam quase que exclusivamente na execução de atividades, o que prejudica a
reflexão sobre os aspectos da crise ambiental. Libâneo e Pimenta (1999) já
atentavam para a necessidade de uma visão progressista do desenvolvimento
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profissional que exclua a racionalidade técnica em que os docentes se reduziriam a
meros “executores de decisões alheias” (LIBÂNEO e PIMENTA, 1999, p. 260).
Sem a possibilidade de pensar sua própria prática, os educadores dificilmente
compreenderão a inserção social da sua atividade, percorrendo, assim, um caminho
oposto ao da qualidade social da escola e da valorização docente.
Lima (2004) já apontava para “(...) a necessidade de diferenciar um modelo
de participação e cidadania passiva, conservadora e tutelada de um outro modelo
ativo e autonomista” (LIMA, 2004, p. 89). A despolitização e redução tecnicista da
prática docente respinga nos seus resultados, com alunos que, por vezes, acabam
pensando o meio ambiente exclusivamente na sua dimensão biofísica.
A despolitização do meio ambiente expressa muito bem a dicotomia homemnatureza, por conduzir à ideia de que dela dependemos, porque dele extraímos e
exploramos para o desenvolvimento da sociedade, o que se encaixa perfeitamente
no discurso do modelo econômico vigente (REZENDE e OLIVEIRA, 2010).
A prática docente reduzida à racionalidade técnica reproduz um currículo
pensado por outrem e simplesmente executado por profissionais da educação,
currículo também embebido de características da ciência clássica (positivista, com
suas dicotomias, sua universalidade, o não reconhecimento das diversas
racionalidades, etc.). Muito mais que disciplinas dissociadas, vemos as análises dos
objetos de estudo também fragmentadas, o que contribui para a expressão de um
pensamento ambiental decorrente de uma educação ambiental conservadora.
Ao serem questionados sobre a relação dos vírus e bactérias com o
ecossistema,

os

alunos

participantes

desta

pesquisa

indicaram

que

tais

microorganismos estavam pouco relacionados com o meio ambiente, embora essa
visão tenha diminuído após a atividade em campo, continuava significativa.
Ressalta-se que isso ocorre mesmo com os alunos pensando os aspectos biológicos
como mais próximos aos ecossistemas do que qualquer outro.
Silveira et al. (2011) destacam as limitações dos currículos escolares ao
abordarem o conteúdo de microbiologia, bem como Sockett (2001) ressalta a difusão
dos aspectos negativos dos microorganismos, em geral como causadores de
doenças, e a supressão dos aspectos essenciais da vida humana e dentro da
complexidade ambiental.
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Além da visão reducionista do currículo que interfere nas concepções dos
estudantes sobre o ecossistema e sobre o meio ambiente, em muitos casos, as
práticas metodológicas impensadas empobrecem e esvaziam a capacidade de
análise dos alunos, bem como a contextualização de suas respostas, o que pode
afetar diretamente sua participação nos debates sobre meio ambiente.
A argumentação constitui uma atividade social em que se inserem aspectos
cognitivos, sociocientíficos, entre outros (SUART e MARCONDES, 2009). O
desenvolvimento do argumento, de acordo com Jiménez Aleixandre et al. (1998),
dentro de um contexto de aula de ciências, requer o desenvolvimento daquilo que o
compõe, como os dados que servem como referência para a formulação de
conclusões,

tais

dados

podem

ser

fornecidos

ou

obtidos

(empírica

ou

hipoteticamente) em uma aula de campo.
Assim, considerando que uma atividade em campo pode fornecer dados,
através do diálogo com o professor, ou mesmo ser fonte de obtenção de dados a
partir da observação e levantamento de hipóteses, pode-se creditar a essa
ferramenta a viabilidade de desenvolvimento de argumentos e de convívio social,
diálogo e debates que poderão contribuir para a participação e a associação em prol
do meio ambiente.
Frantz (2001) levanta interessantes reflexões sobre educação e cooperação,
partindo da ideia de que, no processo educativo, podem-se perceber práticas
cooperativas, em que, por sua vez, pode-se observar o processo educativo, como
bem coloca:
A organização da cooperação, em seus aspectos práticos, exige de seus
sujeitos e atores uma comunicação de interesses, de objetivos e práticas, a
respeito do qual precisam falar, argumentar e decidir. Nesse processo de
interlocução de saberes de cada associado, os dois fenômenos se
relacionam, entrelaçam-se e se potencializam como práticas sociais
específicas. (FRANTZ, 2001, p. 243)

Assim, considerando a possibilidade de fornecimento de dados, da viabilidade
de debates sobre questões do convívio e do cotidiano dos educandos, uma aula de
campo que seja pautada nas perspectivas da educação ambiental crítica
disponibiliza ferramentas de educação e cooperação.
Orion e Hofstein (1991) e Orion (1984) colocam que a escolha do local para a
atividade em campo como uma importante etapa do planejamento dessa atividade,
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pois consideram que tanto a familiaridade com o ambiente, quanto os
conhecimentos prévios dos alunos são pilares que influenciam a aprendizagem na
aula de campo. A familiaridade com o ambiente presume um mínimo de
conhecimento prévio, sobre o histórico do local, sobre as mudanças que passaram e
ainda sobre a realidade social, política, cultural e econômica em que o ambiente está
inserido.
Considerando a valorização do aspecto prático na educação ambiental crítica,
proposta por Carvalho (2004), e a necessidade de que haja relação dessas práticas
com a intervenção na realidade, indicada por Guimarães (2004), pode-se entender
que as atividades em campo constituem importante ferramenta para a educação
ambiental que se propõe crítica, principalmente quando considera o meio ambiente
de forma completa, não fragmentada, tomando as diferentes racionalidades como
partida para análises e reflexões, entendendo os atores desse processo como
pertencentes ao ambiente e dotados de conhecimentos prévios que contribuirão
para a aprendizagem, como nos remetem Orion e Hofstein (1991).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pensamento ambiental depende fortemente de como percebemos o mundo
e isso influencia no modo como nos relacionamos com o meio ambiente, bem como
nos posicionamos frente aos conflitos ambientais e diante do enfrentamento da crise
em que o ambiente está imerso.
A educação ambiental tida como um “novo código de conduta individual e
coletiva” (LOPES, 2006, p. 36) vem se colocando como um “processo histórico de
construção de novos fenômenos, associados a um processo de interiorização pelas
pessoas e pelos grupos sociais” (LOPES, 2006, p. 34). Tal fenômeno de
transformação do estado e das pessoas vem modificando relações e conflitos
sociais dentro de um processo chamado por Lopes (2006) de ambientalização dos
conflitos sociais.
Assim como é diversa a forma como percebemos o meio ambiente, também é
diversa a forma como percebemos e tratamos a educação ambiental. Esse novo
cenário de relação entre o homem e a natureza, que tenta se instaurar em um
enfrentamento ao paradigma dicotomista, vai além da relação com o meio ambiente
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em sua dimensão biofísica, acaba por englobar também as relações entre as
pessoas em um verdadeiro processo de interiorização da questão ambiental.
Dentre os inúmeros mecanismos utilizados pela escola na educação formal
em meio ambiente, a aula de campo se coloca como uma ferramenta muito
impactante por buscar e propor o desenvolvimento cognitivo, afetivo e atitudinal
frente à questão ambiental.
Entretanto, assim como qualquer outra, essa ferramenta deve ser pensada
estrategicamente,

para

que

sua

utilização

seja

otimizada,

considerando

principalmente seu alto custo financeiro e energético.
Dentro da educação ambiental encontramos inúmeras classificações feitas
por diversos autores, destacando-se dois grandes paradigmas de percepção sobre o
mundo que orientam também as formas de entendimento da educação ambiental,
como sugere Guimarães (2004). O primeiro se propõe tradicional, que busca impor
um conservadorismo sobre os recursos naturais, percebendo o meio ambiente como
algo que deve ser preservado, para que continue podendo ser explorado. Em
contrapartida, o segundo se propõe progressista, crítico, que insere o homem na
natureza, busca entender suas relações de forma complexa, entende que o homem
precisa aprender a conviver com o meio ambiente de uma forma sustentável, o que
não se resume ao beneficiamento de ambos, mas ao beneficiamento de um único
constituído homem e natureza, pois a dicotomia homem e meio ambiente não é real.
Assim, uma aula de campo pode se orientar dentro de uma perspectiva
tradicional ou crítica. Neste trabalho, a ferramenta analítica apresentada nos permitiu
tecer reflexões sobre como uma atividade em campo que se propõe aos moldes da
perspectiva crítica poderia possivelmente atuar sobre o pensamento ambiental de
alunos do ensino médio.
O cenário da educação ambiental no município em que a pesquisa foi
realizada se propõe tradicional, como revelam as entrevistas. Destaca-se, no
entanto, que a tipologia de educação ambiental pragmática, proposta por Silva e
Campina (2011), se aproxima dos paradigmas que norteiam as atividades voltadas
para a educação ambiental no município, por se propor com foco na ação e na
mudança comportamental do individuo, de característica tecnocrática, que, embora
apontem as questões sociais, suprime os conflitos decorrentes dos problemas
ambientais.
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Em geral, os alunos abordam o meio ambiente de forma fragmentada, com
supervalorização da dimensão biofísica, secundarizando e segregando a dimensão
histórica e social. Reproduzem ideias e projetos idealizados por outros, com
percepção individualista e tecnocrática, revelando percepções que traduzem os
paradigmas da ciência moderna.
Após a atividade em campo proposta, os alunos apresentaram significativa
mudança na forma de perceber e de pensar o meio ambiente, embora algumas
características ainda permaneçam, o que nos mostra que o trabalho em educação
ambiental deve ser contínuo e inerente ao desenvolvimento do indivíduo.
Certamente um único e exclusivo contato com o meio ambiente pode não
representar uma mudança significativa e definitiva na estrutura cognitiva dos
indivíduos.
As influências das atividades em campo na perspectiva da educação ambiental
crítica, analisadas à luz das ferramentas propostas, sugerem um importante caminho
para a sensibilização e para o estímulo ao pensamento crítico, entretanto, deve ser
estrategicamente pensada, tanto no que se refere aos pressupostos teóricos que
constituirão a base para as atividades, quanto no que se refere aos seus aspectos
logísticos.
Os discursos sobre meio ambiente não podem estar restritos a textos
tecnocráticos, desprezando outras formas de racionalidade e oprimindo outros
saberes, para tanto, a participação dos diferentes indivíduos torna-se fundamental,
principalmente pela relevância do tema para a manutenção da vida na Terra, este é
um aspecto que a educação ambiente não pode se negar.
O presente texto não impõe uma verdade sobre o tema discutido, até pois,
uma verdade poderia ser algo transitório e irreal, que engessaria e disciplinaria o
pensamento, ao contrário, propõe novos debates e discussões sobre como estamos
fazendo educação ambiental, não se pretende aqui, de forma alguma, determinar o
que seria uma prática de educação ambiental crítica, pois isso a faria deixar de ser.
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APÊNDICE A – Guia para entrevista semiestruturada.
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
Centro de Ciências do Homem (CCH)
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem (PGCL)
Mestrando: Vinicius Ferreira Pinto
Orientadora: Profª. Drª. Maria Eugenia Ferreira Totti
GUIA PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
I.

Identificação do entrevistado.
Nome; formação; cargo; experiências; vida política; histórias com a comunidade; tempo
de trabalho.

II.

Da Responsabilidade sobre a implementação de programas de educação ambiental.
a) Como são os trabalhos da sua instituição voltadas especificamente para a Educação
Ambiental? Por que fazem esse trabalho?
OBS: Plano municipal, alguma legislação (lei, decreto, portaria, etc...) voltada para a
Educação Ambiental, além dos previstos na lei 9.795 de 1999?
b) Como é feita a inserção da EA nos projetos políticos pedagógicos nas escolas do
município?
c) Quais e como atuam as equipes, secretarias, instituições ou entidades públicas
destinadas para este fim?
d) Como é a atuação dos parceiros como ONGs, Instituições privadas, etc. que atuam na
EA?
e) Comente de uma forma geral a Educação Ambiental em Presidente Kennedy.

III.

Os programas de educação ambiental.
a) Programas, projetos ou trabalhos destinados à Educação Ambiental são comuns?
b) Como são os projetos em Educação Ambiental que estão em andamento?
c) Quais os públicos a que se destinam tais projetos?
d) Quais os principais agentes dos projetos de EA, ou seja, quem executa os projetos?
e) Existem parcerias no desenvolvimento e planejamento dos projetos (ONGs, Igrejas,
Instituições Privadas, Fundações, etc.)?
f) Em geral, quem propõe os projetos de educação ambiental?

IV.

Das pedagogias e perspectivas que guiam os programas de educação ambiental.
a) Os projetos e políticas de Educação Ambiental são guiados por alguma filosofia,
perspectiva ou teoria específica?
b) Quais as características dos programas, projetos e políticas em EA?
c) Quem são os responsáveis por planejar e executar tais projetos?

V.

Da recepção da comunidade sobre os programas.
a) Qual o envolvimento da comunidade nestes projetos?
b) Quais os locais em que ocorrem os projetos em EA?
c) Existem projetos voltados para Educação Não-Formal? Pode descrevê-los.
d) A comunidade já sugeriu ou sinaliza que deseja projetos em EA? Como isso
aconteceu?

VI.

Considerações finais sobre a Educação Ambiental em Presidente Kennedy-ES.
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APÊNDICE B – Questionário inicial e final.
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
Centro de Ciências do Homem (CCH)
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem (PGCL)
Mestrando: Vinicius Ferreira Pinto
Orientadora: Profª. Drª. Maria Eugenia Ferreira Totti

1. Como cada fator abaixo se relaciona ao ecossistema.
Fator

Sem
relação

Pouco
relacionado

relacionado

Muito
relacionado

Relação
completa

Planta
Comunidade
Indígena
Água
Vento
Rocha
Argila
Políticas
Ser humano
Maré
Vírus
Bactéria
Comunidade
Pesqueira
Ideologia
Animais

2. Descreva a importância de se compreender as interações entre fatores bióticos e abióticos,
se preciso, exemplifique.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Escreva sobre a participação dos diferentes reinos dentro de um ecossistema.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Como foi ou como seria para você participar de alguma ação em prol do meio ambiente na
sua comunidade (na sua casa, escola, igreja, bairro, município, etc.)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5. Descreva algum problema ambiental que você ou sua família tenha vivido ou presenciado.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Como é seu interesse em notícias e debates sobre problemas ambientais, onde você
normalmente ouve e discute sobre meio ambiente?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Como você entende a relação entre a sociedade e o meio ambiente?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. O meio ambiente costuma ser motivo de conflitos entre pessoas, como esses problemas
deveriam ser solucionados?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Comente sobre como os problemas ambientais afetam as diferentes classes econômicas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. A seguir serão apresentadas algumas imagens, relacione cada imagem ao meio ambiente em
uma escala de 1 a 10, em que 1 não se relaciona ao meio ambiente e 10 se relaciona
totalmente.

( )

(

(

)

(

)

)

(

)

(

)
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11. Qual o significado de meio ambiente para você?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

12. Como você atua no enfrentamento da crise ambiental?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SOBRE A AULA DE CAMPO
13. Considerando as atividades que realizamos no campo, como você avaliaria a atividade em
uma nota de 0 a 10? _________
14. Cite pontos positivos e negativos da aula de campo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

15. Na sua percepção, como as aulas de campo podem contribuir para o processo de ensino e
aprendizagem?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
16. Você acredita que a aula de campo mudou sua percepção sobre o meio ambiente? Como?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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APÊNDICE C – Carta de apresentação do projeto de pesquisa à instituição.
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
Centro de Ciências do Homem (CCH)
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem (PGCL)
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA
Ao Senhor
Alessandro E. Bicalho
Diretor / Gestor
EEEFM Presidente Kennedy
Rua
Assunto: Apresentação do Projeto de Pesquisa e solicitação de autorização condicionada.
Prezado Senhor,
1. Apresentamos o Projeto de Pesquisa: Aulas de campo na perspectiva da educação
ambiental crítica e o desenvolvimento do pensamento ambiental em alunos do
ensino médio.
2. A pesquisa tem como objetivo debater a importância das atividades em campo e da
perspectiva da educação ambiental crítica, entender que mesmo as ferramentas
diferenciadas precisam ser cientificamente orientadas, para não constituir uma falácia
pedagógica. O trabalho também prevê a produção de vídeos científico-educativos
sobre as atividades em campo, que poderão ser utilizados durante as aulas na
Educação de Jovens e Adultos, que tem maior dificuldade em participar de atividades
em campo. Tais vídeos serão posteriormente disponibilizados para a escola.
3. As informações oferecidas ao pesquisador serão guardadas pelo tempo em que a
legislação determinar e não serão utilizadas em prejuízo desta instituição e/ou pessoas
envolvidas, inclusive na forma de danos à estima, prestígio e/ou prejuízo econômico
e/ou financeiro. Além disso, durante ou depois da pesquisa, é garantido o anonimato
de tais informações.
4. A pesquisa será coordenada pelo pesquisador responsável Vinicius Ferreira Pinto, que
pode ser encontrado no endereço: Rua Sargento Américo Araújo do Amaral, n. 43, Pq.
Vicente G. Dias, Campos dos Goytacazes-RJ, CEP. 28080-214, no telefone (22)
998867691, no email: vinicius.uenf@gmail.com e pela sua orientadora Profª. Drª.
Maria Eugênia Ferreira Totti.
5. Para tanto, respeitosamente solicito a V. Sª., conforme modelo sugerido em anexo,
emissão de autorização para a realização da pesquisa, respeitando a legislação em
vigor sobre ética em pesquisa em seres humanos no Brasil (Resolução do Conselho
Nacional de Saúde nº. 196/1996 e regulamentação correlatas).
Campos dos Goytacazes – RJ,

de Setembro de 2016.

____________________________________________________________
VINICIUS FERREIRA PINTO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO EM LINGUAGEM - PGCL
Ciente:
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APÊNDICE D – Termo de autorização condicionada para o desenvolvimento da
pesquisa na instituição.

AUTORIZAÇÃO CONDICIONADA

Eu, Alessandro Erick Bicalho, ocupante do cargo de Diretor / Gestor na Escola Estadual do
Ensino Fundamental e Médio Presidente Kennedy, autorizo a realização da pesquisa “Aulas
de campo na perspectiva da educação ambiental crítica e o desenvolvimento do
pensamento ambiental em alunos do ensino médio”, sob responsabilidade do pesquisador
Vinicius Ferreira Pinto, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Cognição e
Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), nesta
instituição, respeitando a legislação em vigor, afirmo que fui devidamente orientado sobre a
finalidade e os objetivos da pesquisa, bem como sobre a utilização de dados exclusivamente
para fins científicos e sua divulgação posterior, sendo que meu nome e dos demais
profissionais e alunos serão mantidos em sigilo.

Presidente Kennedy – ES,

de

de 2016.

____________________________________________
Alessandro E. Bicalho
Diretor / Gestor
EEEFM Presidente Kennedy
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APÊNDICE E – Transcrição da entrevista realizada com um ator da educação
ambiental no município de Presidente Kennedy-ES.
Nota: Nesta transcrição o entrevistado não será identificado, assim o inicio do texto
ocorre após as identificações.
Legendas:
P – Pesquisador.
E – Entrevistados.
EA – Educação Ambiental
SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
SME – Secretaria Municipal de Educação.

P: Entendi, então, a ideia dessa entrevista é só tentar entender um pouco como que
é o mecanismo de educação ambiental aqui. Se ele é institucionalizado ou não, ou
seja, se a EA é feita, mesmo que não esteja nada no papel, digamos assim, se é,
talvez,

pontualmente

feita

pelos

professores,

alguns

projetos,

algumas

circunstâncias, como isso é feito, enfim, esse tipo de coisa. Primeiro eu queria saber
um pouco de você, sobre o que você faz aqui, quanto tempo você está na escola...
E: Então, nessa escola aqui estou há 10 anos como efetiva, meu trabalho é
trabalhar junto aos professores, em metodologia para tentar melhorar um pouco o
nível de educação, tento fazer esse trabalho junto com o professor e aluno da
melhor forma possível.
P: Você trabalha nessa escola e em outra?
E: Trabalho na rede municipal.
P: Existe comunicação nestas duas redes?
E: Pouco.
P: Pensando na perspectiva de EA você conhece algum fato que tenha mostrado
alguma certa articulação?
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E: Geralmente a SMMA quando desenvolve algum projeto voltado para a EA é feito
convite à escola estadual, geralmente é plantação de árvores, caminhadas,
passeatas e na medida do possível em que a escola pode está presente, ela sempre
está.
P: Você se lembra de algum caso em que a escola esteve presente, de uma
proposta vinda da SMMA, por exemplo?
E: Olha... as propostas também não são muitas né, mas, por exemplo, caminhadas
ecológicas nas semana do meio ambiente, plantar árvores, esses aí a escola já
esteve presente.
P: Se a gente pensa em uma perspectiva de EA aqui na escola de Presidente
Kennedy, gostaria de saber se existe alguma institucionalização do meio ambiente,
no sentido (pausa), por exemplo, existe ou está no PPP a EA aqui na escola, ou está
em algum documento?
E: Não no PPP não está, é... há umas horas atrás, estava fazendo a organização
curricular para 2017 no ensino fundamental e tem a lei que diz que esse tema tem
que ser trabalhado nas series do fundamental, que é do sexto ao nono ano, mas não
existe uma disciplina para isso. Tem que ser trabalhado junto com outros conteúdos
na medida em que surge a oportunidade.
P: O Estado coloca isso como opcional para a escola? Como funciona isso? O
estado tem algum programa, algum documento, digamos que estimule ou imponha
isso para a escola? ou isso é feito a partir da equipe pedagógica da escola?
E: A partir do momento que a equipe pedagógica coloca no papel. (pausa) Eles
sugerem né, diz que precisa ser feito, mas não coloca como coisa obrigatória.
P: Essa coisa de EA, ela já foi trabalhado por alguma ONG, ou empresa a parte aqui
na escola?
E: Não.
P: Sempre a escola mesmo?
E: Exatamente.
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P: Então, vocês tem plano PPP?
E: Sim.
P: E no PPP descreve a EA?
E: Não, não descreve.
P: Nos planos de ensino dos professores?
E: Não, não é uma coisa explícita, se surgir uma oportunidade, os professores
comentam, falam, mas não existe nenhum trabalho voltado para EA.
P: Bom, essa aqui é a única escola aqui no município de ensino médio, mas que
também trabalha com o fundamental, e pensando assim, a nível municipal,
entendendo que por mais que a EEEFM Presidente Kennedy esteja na esfera
estadual, ela está dentro do município de Presidente Kennedy, ela precisa atender
as necessidades desse município, é... (pausa) você pensa que, ou melhor, gostaria
de saber, assim... quanto a SME, existe algum grupo, alguns projetos voltados
também para a EA, e pensando, por exemplo, na creche onde você trabalha ou
coisa assim?
E: Não, não tem. Voltado diretamente não. Eu tenho conhecimento agora que a
SMMA que tem essa parte pedagógica né! (pausa) “tá” com proposta de coleta
seletiva, então vai colocar nas escolas, nas salas de aula, para estar trabalhando
isso a partir do ano que vem.
P: Então isso é feito mais ao cargo da SMMA?
E: É, geralmente a parceria começa na SMMA com parceria com a SME.
P: Então, de certa forma, a EA aqui na EEEFM Presidente Kennedy e até talvez
parcialmente, pelo menos no município em geral, a EA nas escolas aqui no
município, estadual, municipal, enfim... provavelmente ela vai mais da intensão dos
professores, como é que é isso?
E: Isso. (pausa) É de acordo com o currículo que vem e se surgir uma demanda.
(pausa) Vamos supor que eles acham que a escola está muito depredada, ou muito
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suja, então eles começam a conversar com os alunos, mas um projeto ou disciplina
voltada só para isso não.
P: Nada institucionalizado? Assim, por exemplo, dentro do currículo do professor de
ciências, ou de biologia, ou mesmo de outras disciplinas, não tem nenhuma,
digamos que alguns projetos, ou algumas discussões, voltadas para isso, a não ser
que seja a critério dele né?
E: Exatamente.
P: Você se lembra de algum programa de EA aqui na escola estadual?
E: Aqui na escola?
P: De algum trabalho, algum professor?
E: Não, não lembro.
P: Você falou algumas vezes aí que o currículo, ele, às vezes o currículo demanda
das questões de educação ambiental. Quando você diz currículo, currículo o que?
Básico da Escola estadual ou currículo?
E: Não, o que eu disse é na organização curricular.
P: Então isso é feito pela escola?
E: É, vem nas diretrizes do estado e a gente tem que adequar, então tem só no
fundamental vários temas geradores.
P: No fundamental?
E: Exatamente. Um deles é o Meio Ambiente, aí tem os direitos da criança e do
adolescente, o trânsito e esse ano veio a observação de educação ambiental para o
fundamental.
P: Então, você não se lembra de nenhum projeto voltado para a educação ambiental
na escola?
E: Dentro da escola não.
P: Nem feito por algum professor específico?
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E: Não, não lembro.
P: E dentro do município de Presidente Kennedy, você se lembra de alguma coisa
que tenha o envolvimento da comunidade?
E: Com EA não, a não ser assim... quando vem da SMMA alguma coisa, mas de
coleta seletiva, essas coisas.
P: Então geralmente, são esses temas que estão em mais evidências?
E: É, exatamente, por exemplo, quando a gente passou por um período de seca
muito grande, então se trabalhou a questão da preservação da água, né, do
desperdício, que agente tem que evitar, mas é o que eu falei, só quando aparece a
demanda.
P: Atualmente não tem nenhum projeto de EA em vigor aqui na escola, ou...
(interrompido).
E: Não é do meu conhecimento, na escola tenho certeza, a nível municipal eu não
tenho conhecimento.
P: Você sabe se as comunidades, além das escolas, costumam participar dessas
atividades pontuais de educação ambiental, como igreja, ONG’s?
E: Não, geralmente só escola.
P: O que você pensa sobre essa questão de EA aqui no município e na escola
estadual principalmente?
E: Eu acho que ela deve começar desde as séries iniciais, e deve ser uma coisa
constante, porque, por exemplo, teve a seca, aí eu vou trabalhar o desperdício? Né!
Então, tem que ser antes de aconteça, é preservar e não economizar.
P: Pelo que você me falou eventualmente, as discussões de educação ambiental
giram em torno de lixo, reciclagem, água, coleta seletiva, enfim... resíduos sólidos...
São sempre esse tipo de assunto?
E: É.
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P: Já fizeram algum projeto dentro de restinga, por exemplo? Aqui dentro de
Presidente Kennedy. (pausa) Tentando fazer com que os alunos entendam a
dinâmica ambiental aqui do município?
E: Não.
P: Você enxerga a participação de professores? Quais os professores que você
enxerga dento dessas discussões?
E: Professores da área de ciências e biologia.
P: Você sabe o porquê? Você pensa o porquê?
E: Geralmente o professor ele acha, por exemplo que isso é de biologia, por
exemplo, meio ambiente, ciências e biologia né! (pausa) Eu vou falar de. Os
professores não conseguem enxergar que é um problema geral de todo mundo, mas
é cada tema que vem, por exemplo: se eu for trabalhar cultura afrobrasileira ah! É
história e geografia, ah! É redação, ah! Então é só português, então não conseguem
trabalhar juntos, eles separam por área.
P: Mas você já tentou inserir isso, ou sabe de algum caso que tentaram inserir isso
dentro das outras disciplinas?
E: Já, mas geralmente quando o professor, se a gente não ficar cobrando, ele enrola
e diz que vai fazer, que vai fazer e não faz, são poucos professores de outras áreas
que não seja ciências e biologia que trabalham com esse tema.
P: No geral, você acredita que seria interessante algumas discussões dentro de
meio ambiente aqui no município, por que você acha isso?
E: Sim, porque a gente olha, não da para continuar do jeito que esta, como você
falou, nós temos restinga, mas a nossa população valoriza isso? Sabe o que é isso?
Sabe a importância disso para a gente? Não sabem. É o que você falou, só trabalha
água, trabalha lixo né! Não trabalha meio ambiente, trabalha alguns pontos que a
demanda daquele momento.
P: Aqui em Presidente Kennedy, existe a possibilidade da implementação do porto lá
na restinga de Presidente Kennedy (Praia das Neves) e tudo mais, eles tem que
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fazer algumas compensações ambientais geralmente, já teve envolvimento da
escola com esse tipo de compensação ambiental?
E: Olha, já teve alguns trabalhos, já vieram chamaram para discussões, mas
compensações para a escola, não é do meu conhecimento.
P: Nem elaboração de projeto de educação ambiental?
E: Não, já chamou assim, geralmente chama o diretor para reuniões quando vem
para cá, agora o Porto Central (empresa) já teve anteriormente né! que a gente
falava que era a Ferrous (empresa), desenvolver projetos na escola, mas não
necessariamente sempre voltada para a área ambiental né! mas de conhecimento
de palestras essas coisas.
P: Geralmente esses trabalhos de EA, eles são executados pelos professores, mas
são planejados pelos professores?
E: São.
P: Professor é que planeja?
E: É.
P: Inclusive esse que vem da SMMA?
E: Já vem com os passos e diretrizes né!.
P: Quem executam no caso são os professores?
E: Exatamente, eles dão as diretrizes e a gente vai pegando o rumo.
P: Entendi. Sobre essa questão dos projetos referentes ao Porto Central, por
exemplo, éh! Quando eu digo assim... compensação ambiental, vamos lá! Você
falou ai que eles citam casos de palestras, eles dariam palestras voltadas para esse
assunto de EA?
E: Se pedir, sim.
P: Se pedir?
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E: É, vamos supor, ah! Estiveram aqui há uns dois anos atrás, acho. Que no
momento não sei como esta essa negociação, por exemplo, eles deram palestras
sobre orientação vocacional, mais voltada para o curso de logística, na época né!
Então, existe essa compensação, mas eles virem falar sobre a questão ambiental
diretamente não.
P: Entendi. Geralmente então quem é o público a que esses projetos poucos de EA,
principalmente vindos da SMMA? Como você cita seu destino, para quem vai?
Sempre uma escola? Como é que é?
E: É, geralmente é para a escola né! Acreditando-se que como a escola tem vários
alunos eles serão multiplicadores nas suas comunidades, o que nem sempre
acontece.
P: Existem locais específicos dentro do município de Presidente Kennedy que esse
trabalho ocorrem ou eles priorizam alguma comunidade geralmente?
E: Não, geralmente eles pegam as escolas polo, as maiores, essas escolas
pequenininhas que tem 20, 15, 30 alunos não. São as escolas polo.
P: E você sabe quais são as escolas polo e onde ficam?
E: Sei, tem a escola São Salvador, na mesma comunidade - São Salvador, a escola
de Jaqueira em Jaqueira, a escola Vilmo aqui na sede, e geralmente as três
creches, Menino Jesus aqui na sede, a creche Bem-me-quer em Boa Esperança e a
Eliane Quinto em Marobá.
P: E existem, você sabe no total uma média de escolas e creches que existem no
município?
E: São três creches, três escolas polos e uma base, deve ter aí umas 18 escolas
uni/pluri.
P: E elas são uni/pluri como assim?
E: Geralmente são assim, uni: são as quatro series com uma professora, pluri, são
duas series com um professor só.
P: Mas aí são duas series juntas na mesma sala?
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E: É na mesma sala, no mesmo horário, isso tem diminuído bastante, hoje em dia
geralmente é mais difícil de encontrar, apesar da gente chamar de escola uni/pluri,
mas ainda encontra, por exemplo, um professor da aula para o quarto e quinto ano
ao mesmo tempo.
P: Você acha que a comunidade sinaliza que tem interesse sobre a questão da
educação ambiental?
E: Não vejo interesse.
P: Kennedy é um município essencialmente rural né! E nem assim essa questão
agraria não influencia na percepção deles sobre o meio ambiente, o que você pensa
disso?
E: Olha, éh... (pausa) eu não vejo interesse em preservação, eu vejo interesse em
ganhar alguma coisa para preservar, por exemplo, se eu for lá, for um técnico da
INCAPER falar aqui esta a nascente a gente vai reflorestar, tá! Mas aí o município
tem que dar tudo, tem que dar as árvores, tem que dar a madeira para cercar para
não chegar o gado até onde foi reflorestado, tem que ir lá fazer ajudar, a fazer, aí
que consegue alguma coisa, agora o próprio fazendeiro, o próprio produtor ter esse
interesse eu acho mínimo, acho que são poucos.
P: Então pelo que você falou existe alguns projetos digamos, que voltados para o
meio ambiente, como recuperação de nascente, como alguma coisa assim, mas que
isso não vem atrelado como EA?
E: Exatamente, eu acho que não há muito interesse tem que ir lá e fazer tudo.
P: Então, geralmente isso é uma prática, pelo menos as questões de meio ambiente
é uma prática pontual, individual, não é nada coletivo?
E: Não, são poucas pessoas que se interessam.
P: A escola participa de algum assunto, esta inserida, me refiro principalmente a
EEEFM Presidente Kennedy, dentro de alguma, algum projeto, dentro de alguma
visão sobre educação não formal, a escola participa de educação da comunidade,
de popularização de informações?
E: Não é do meu conhecimento não.
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P: Nem na área ambiental?
E: Pelo menos no turno em que eu trabalho não.
P: Você sabe se aqui no município existem associações de pescadores e
agricultores?
E: Existem associações de comunidade, algumas comunidades possuem essas
associações, associação de pescadores, tem também uma éh! É da comunidade
quilombola, mas eu não sei como é dado o nome direitinho, tem a associação de
Marobá (localidade praiana), trabalha a questão do artesanato, essa questão de
associação acho que tem bastante.
P: É firme né?
E: É.
P: Mas EA em tese até onde você sabe não?
E: Não é trabalhado por essas associações não.
P: Eles nem solicitam isso em geral?
E: Não é do meu conhecimento.
P: Esse tipo de formação conseguiria aonde?
E: Com os presidentes das associações.
P: Queria que você me falasse em uma perspectiva geral sobre, é... o que você
pensa sobre EA, faça, monte uma crítica de repente, sobre a questão da EA e tente
depois disso enfatizar os problemas que essa talvez essa omissão no que se refere
a EA leve, aqui no município, aos alunos.
E: Olha geralmente a partir da escola, a escola dá mais importância né aos
conteúdos né, que vem no currículo, esses conteúdos que são de diversidade,
temas geradores a escola não se prende a isso e não se prendendo a esses
conteúdos né, a esses temas geradores muitas coisas ficam aquém, por exemplo,
grande parte do nosso município quando você passa há uma erosão muito grande
no morro, por quê? Porque na hora de arar, de cuidar não é feita da maneira correta
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né, muitos produtores, por exemplo, abrem valas, para irrigar toda a terra, mas em
período de seca prejudica, então se você começar trabalhar isso não só na escola,
porque o que vem, vem para a escola trabalhar criando-se na mente que os alunos
vão ser multiplicadores, os nossos alunos não tem essa mentalidade, eu acho que
isso além de ser trabalhado na escola, tem que ser trabalhado aonde? Nas
comunidades, nas associações, por que esperar o aluno crescer para mudar alguma
coisa? É difícil, então eu acho que esse programa EA não pode ser só na escola,
tem que atingir os produtores, as pessoas, a comunidade no geral, eu acho que tudo
joga na escola, mas a escola é a longo prazo e tem coisa que a gente não tem o
prazo muito grande, né!
P: Obrigado.
E: De nada.
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