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RESUMO  

Esta tese tem como objetivo analisar as práticas de Educação Ambiental desenvolvidas pelo
projeto Escola Mais Sustentável, aplicado pela Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMA) em dezessete escolas do município de Porto Velho. A
composição teórica do trabalho se deu a partir dos autores do campo da Educação Ambiental
crítica, sinalizando para um constructo teórico que tem como condição singular subsidiar os
professores na análise dos projetos educativos ambientais em execução ou em construção, por
meio  de  treze  dimensões  epistêmicas,  denominado  de  Quadro  de  Referência.  A pesquisa
articula-se a partir de uma perspectiva qualitativa, tendo como estratégia de investigação o
estudo de caso exploratório. Em relação a coleta dos dados definiu-se a combinação de três
fontes  variadas  de  informação,  sendo elas:  a)  projetos  disponibilizados pela  Subsecretaria
Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  (SEMA);  b)  entrevistas
semiestruturadas  com  a  coordenação  do  Departamento  de  Gestão  de  Políticas  Públicas
Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPAMC); c) realização de Grupo Focal com as escolas
participantes  do  projeto  Escola  Mais  Sustentável.  As  informações  foram  coletadas  no
primeiro  e  segundo  semestres  de  2018  por  intermédio  de  entrevistas  semiestruturadas  e
documentos disponibilizados pela SEMA, sendo que o Grupo Focal foi realizado no segundo
semestre de 2018. Utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011) para a análise
dos  documentos,  destacando  quatro  momentos  distintos:  a)  pré-análise;  b)  exploração  do
material; c) tratamento das informações, d) redação das análises. Os resultados encontrados
revelam que  projeto  Escola  Mais  Sustentável  ancora  suas  premissas  numa  concepção  de
Educação Ambiental conservacionista/naturalista/comportamentalista. As práticas educativas
ambientais destacadas no projeto foram: oficinas de reciclagem de papel e plástico; horta na
escola; produção de adubo; coleta seletiva de lixo; arborização nas escolas; passeios ao ar
livre;  práticas  de  sensibilização;  aplicação  de  oficinas  socioeducativas;  comemoração  da
semana  da  água;  comemoração  do  dia  nacional  da  conscientização  sobre  mudanças
climáticas;  comemoração  do  dia  do  ruído;  comemoração  da  semana  do  meio  ambiente;
comemoração do dia da árvore; comemoração do dia mundial dos animais. Em relação ao
conceito  de  sustentabilidade,  observou-se  que  as  práticas  educativas  ressaltam ações  que
sinalizam  para  a  superação  da  degradação  ambiental;  responsabilidade  social;  viver  em
harmonia com o meio ambiente;  não desperdiçar a água; evitar  a crescente destruição da
natureza; evitar a produção do lixo e a conscientização ambiental. Por fim, destaca-se que as
práticas  educativas  analisadas  não  evidenciam  ações  que  apontem  para  uma  Educação
Ambiental  crítica  que  envolva  a  comunidade  escolar  a  partir  da  ressignificação  das
desigualdades sociais, dos modelos de desenvolvimento, tampouco da assunção da sociedade
civil na busca de caminhos sustentáveis baseados na perspectiva do Desenvolvimento Local.

Palavras-chave: Educação Ambiental crítica; Quadro de Referência; Sustentabilidade.



ABSTRACT   

This doctoral dissertation aims to analyze the Environmental Education practices developed
by the project called Escola Mais Sustentável, applied by the Municipal Sub secretariat of the
Environment and Sustainable Development (SEMA) in seventeen schools in the city of Porto
Velho. The theoretical composition of the dissertation was based on the authors of the field of
Critical Environmental Education, signaling to a theoretical construct that has as a singular
condition subsidize the teachers in the analysis of environmental educational projects running
or in construction, through thirteen epistemic dimensions, called Reference Framework. The
research is  articulated from a qualitative perspective,  with the research strategy being the
exploratory case study. Regarding data collection, the combination of three different sources
of information was defined: a) projects made available by the Municipal Sub secretariat of the
Environment and Sustainable Development (SEMA); b) semi-structured interviews with the
coordination of the Department of Management of Environmental Public Policies and Climate
Change (DGPAMC); c) conducting a focal group with the schools participating in the Escola
Mais Sustentável project. The information was collected in the first and second semesters of
the year 2018 through semi-structured interviews and documents made available by SEMA,
and the focal group was held in the second half of 2018. It was used the content analysis
proposed  by  Bardin  (2011)  for  the  analysis  of  the  documents,  highlighting  four  distinct
moments: a) pre-analysis; b) exploitation of the material; c) information processing, d) writing
of the analyses. The results found show that the Escola Mais Sustentável project anchors its
premises in a conservationist/naturalist/behavioral environmental education conception. The
environmental education practices highlighted in the project were: paper and plastic recycling
workshops;  vegetable  garden at  school;  fertilizer  production;  selective garbage collection;
afforestation  in  schools;  outdoor  tours;  awareness-raising  practices;  application  of  socio-
educational workshops; water week celebration; national day of awareness on climate change;
noise awareness day; environment week celebration; tree day celebration; world animal day.
Regarding the concept of sustainability, it was observed that educational practices emphasize
actions  that  indicate  the  overcoming  of  environmental  degradation;  social  responsibility;
living in harmony with the environment; do not waste water; avoid the increasing destruction
of nature; avoid garbage production and environmental awareness. Finally, it is noteworthy
that  the  educational  practices  analyzed  do  not  show  actions  that  point  to  a  critical
environmental education that involves the school community from the resignification of social
inequalities, development models, nor from the assumption of civil society in the pursuit of
sustainable pathways based on the Local Development perspective.

Keywords: Critical Environmental Education; Reference Framework; Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO

O filósofo italiano Nuccio Ordine (2016, p.  26),  na obra intitulada  A utilidade do

inútil:  um  manifesto, ao  mencionar  sobre  a  importância  dos  saberes  humanísticos  e  da

investigação científica, destaca que “todos os luxos considerados inúteis, têm o dever cada

vez  maior  de  alimentar  a  esperança,  de  transformar  a  sua  inutilidade  num  utilíssimo

instrumento de oposição à barbárie do presente”, uma alusão aos tempos atuais em que as

artes,  a  filosofia,  o  teatro,  a  música  e  todas  as  manifestações  culturais  passam  a  ser

consideradas como inúteis.

A Educação Ambiental na escola insere-se nesse contexto, com saberes considerados

inúteis que restringem o fazer ambiental ao plantio de árvores, comemorações do dia do meio

ambiente e campanhas de preservação ambiental, geralmente desconectadas das lutas políticas

em que o ambientalismo floresce (FRACALANZA, 2004).

As  práticas  ambientais  desenvolvidas  na  escola,  ao  longo dos  últimos  vinte  anos,

apresentam  indícios  que  revelam  sua  fragilidade  epistêmica,  como  destaca  a  pesquisa

realizada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) no período de 1997 a 2007, denominada

Os diferentes  matizes  da  Educação  Ambiental  no  Brasil (BRASIL,  2009,  p.  190), cujos

resultados anunciam que mesmo com a existência da Lei que institui a Política Nacional de

Educação Ambiental (PNEA), ainda não existe uma política pública de Educação Ambiental

nas  instituições  de  ensino,  acarretando  multiplicidade  conceitual  e  epistemológica  que  as

escolas  apresentam,  destacando-se  a  “[…]  falta  de  clareza  com  relação  à  epistemologia

ambiental, de conhecimento das interfaces disciplinares com a EA”.

Corroborando  a  pesquisa  realizada  pelo  Ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA),

ressalta-se o trabalho de Luciana e Sá Alves (2006), intitulado  A Educação Ambiental e a

Pós-Graduação:  um  olhar  sobre  a  produção  discente,  acerca  da  produção  acadêmica  e

científica sobre a Educação Ambiental no Brasil no período de 1988 a 2006. A autora ressalta

que  dos  1064  trabalhos  orientados  em  Educação  Ambiental  na  época,  levantados  por

intermédio  do  banco  de  dados  da  Coordenação de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível

Superior  (CAPES),  o  termo  ‘epistemologia’ aparece  somente  duas  vezes,  referindo,  num

primeiro  momento,  um  indicativo  à  Conferência  de  Tbilisi  e,  posteriormente,  quando  a

própria autora utiliza o termo para justificar a análise de conteúdo realizada em seu trabalho

(ALVES, 2006).



16

Ainda  na  mesma  direção,  destaca-se  o  trabalho  de  Carvalho  e  Feitosa  (2011),  A

produção brasileira de teses sobre educação ambiental na biblioteca digital brasileira de

teses e dissertações (BDTD): uma análise temática, cuja pesquisa centrou-se na recuperação,

catalogação e análise das teses sobre Educação Ambiental disponíveis na BDTD. Mais uma

vez  a  temática  ‘epistemologia’  não  foi  identificada,  tampouco  o  próprio  termo  nas

dissertações e teses recuperadas.

A epistemologia das práticas educativas ambientais precisa ser discutida, uma vez que

os projetos escolares que dizem estar alicerçados na Educação Ambiental indicam um campo

de ação contraditório, refletindo ações que são desprovidas da compreensão do pensamento

ambiental crítico.

Em busca de respostas em relação a epistemologia da Educação Ambiental no estado

de  Rondônia  definiu-se  como  objeto  de  investigação  as  práticas  educativas  ambientais

desenvolvidas  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação  (SEDUC),  em  particular,  da

Coordenação do Programa de Educação Ambiental.

A perspectiva inicial era a de que a pesquisa correspondia um estudo de caso, cuja

referência seria a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), delimitado temporalmente no

período de 2000 a 2014, para a criação do cenário da Educação Ambiental em Rondônia,

tendo como parâmetro legal a promulgação da Lei 9795/99 que institui a Política Nacional de

Educação Ambiental (PNEA).

Entrementes,  como  uma  das  prerrogativas  principais  do  estudo  de  caso  é  o

levantamento exaustivo das informações pertinentes ao objeto de estudo (PERES; SANTOS,

2005),  realizou-se  uma incursão  dialógica  em outros  setores  que  atuam com a  Educação

Ambiental no estado, almejando o encontro de projetos ambientais que fossem desenvolvidos

nas escolas de Porto Velho.

Por  intermédio  da Secretaria  de Estado do Desenvolvimento Ambiental  (SEDAM)

identificou-se  dois  projetos  candentes,  o  primeiro,  destinado ao  público  envolvido com a

agricultura familiar, denominado Programa Estadual de Educação Ambiental na Agricultura

Familiar  (PEEAAF),  e  o  segundo,  voltado  às  Unidades  de  Conservação  (UCs)  intitulado

Educação Ambiental nas Unidades de Conservação, Corredores Ecológicos, Mosaicos de UCs

e Reservas da Biosfera.

Após a realização da incursão aos projetos de Educação Ambiental disponibilizados

pela  Coordenação  de  Educação  Ambiental  da  Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento
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Ambiental  (SEDAM),  ficou  evidenciado  que  esses  desenvolvem  suas  práticas  numa

perspectiva de Educação Ambiental  Não-Formal,  cujo objetivo principal  sinalizava para o

descarte adequado de embalagens de agrotóxicos pelos agricultores, assim como o uso de

técnicas sustentáveis.

Nesse  panorama,  já  era  possível  perceber  que  os  projetos  destacados  pela

Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

(SEDAM), em função da modalidade de Educação Ambiental desenvolvida, não serviriam aos

propósitos do objeto investigativo desta tese, uma vez que a pretensão inicial da pesquisa

indicava para a análise das práticas pedagógicas de Educação Ambiental desenvolvidas pelos

professores no estado de Rondônia no período de 2000 a 2014, não sendo possível responder

a questão proposta com base em instituições não-escolares.

Para tanto, mediante reuniões com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), foi

apresentado à coordenação do Programa de Educação Ambiental a pesquisa pretendida para a

tese e os instrumentos que seriam utilizados para o levantamento das informações. Por meio

de um ofício (APÊNDICE A) foi solicitado informações gerais que serviriam para a criação

de  um mapeamento  prévio  do  estado  da  arte  da  Educação  Ambiental  na  perspectiva  da

Coordenação do Programa de Educação Ambiental da SEDUC.

Porém,  percebeu-se  que  as  informações  disponibilizadas  pela  Coordenação  do

Programa não eram suficientes para compor a realização da investigação, sendo necessário a

redefinição do objeto de investigação.  A ausência de informações em relação às práticas de

Educação  Ambiental  nas  escolas  de  Rondônia  suscitou  três  perguntas  singulares  para  o

respectivo  trabalho.  A  primeira,  que  sinaliza  para  a  necessidade  de  respostas  aos

questionamentos emergentes,  ou seja,  quem está  pensando a Educação Ambiental  para as

escolas de Rondônia? A segunda, que indaga quais as práticas de Educação Ambiental que

estão sendo desenvolvidas nas escolas de Rondônia? E, por último, qual a compreensão que

os professores têm em relação às práticas de Educação Ambiental  e a sua relação com o

desenvolvimento local?

Em face da impossibilidade do acesso às informações sobre as práticas de Educação

Ambiental Formal no estado, optou-se, em nível municipal, pela busca de projetos educativos

ambientais que pudessem apontar indícios de como os professores compreendem a discussão

ambiental em suas escolas.

A partir  da  notícia  veiculada  no  site  da  prefeitura  do  município  de  Porto  Velho,
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intitulada Prefeitura e parceiros se unem pela educação ambiental1, cujo destaque anunciava

o projeto Escola Mais Sustentável, elaborado pela Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) com o objetivo de propor ações voltadas à Educação

Ambiental nas escolas, emerge uma nova possibilidade de investigação.

Diante dessa informação,  a problemática de pesquisa foi se redefinindo, sinalizando

para  as  práticas  de  Educação  Ambiental  construídas  por  meio  do  projeto Escola  Mais

Sustentável. Dessa forma, elegeu-se como objetivo geral da pesquisa: analisar as práticas de

Educação  Ambiental  desenvolvidas  por  intermédio  do  projeto  Escola  Mais  Sustentável,

aplicado pela  Subsecretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável

(SEMA) nas escolas do município de Porto Velho.

Como objetivos específicos, buscou-se:

a)  Criar  um  Quadro  de  Referência  que  possibilite  aos  professores  construir  e/ou

avaliar os projetos educativos ambientais a partir de uma perspectiva da Educação Ambiental

crítica;

b) Distinguir os conceitos de Desenvolvimento Sustentável (DS) e Sustentabilidade

Ambiental a partir do Relatório Brundtland;

c) Refletir a relação entre o Desenvolvimento Local e a Educação Ambiental como

alternativa  de  contestação  dos  modelos  de  desenvolvimento  que  estão  associados  à

degradação da natureza.

A pesquisa  caracterizou-se  a  partir  de  uma perspectiva  qualitativa,  tendo  como

estratégia  de  investigação  o  estudo  de  caso  do  tipo  exploratório.  A coleta  de  dados  foi

realizada a partir de três fontes de informação, sendo elas: os projetos disponibilizados pela

Subsecretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  (SEMA);

entrevistas  semiestruturadas  com a  coordenação  do  Departamento  de  Gestão  de  Políticas

Públicas Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPAMC) e, por último, realização de Grupo

Focal com os professores das escolas participantes do projeto Escola Mais Sustentável.

Compondo o corpus documental, optou-se pelo registro das entrevistas por intermédio

de gravações e posterior transcrições, utilizando a análise de conteúdo (BARDIN, 2011) com

algumas adaptações nessa técnica para aplicação ao núcleo documental da investigação, sendo

os originais das entrevistas lidos e identificados a partir de blocos temáticos.

Foi definido como ‘caso’ desta tese a Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente e

1 Disponível  em:  <https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/19874/meio-ambiente-prefeitura-e-parceiros-se-
unem-pela-educacao-ambiental>. Acesso em: 16 fev. 2018.

https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/19874/meio-ambiente-prefeitura-e-parceiros-se-unem-pela-educacao-ambiental
https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/19874/meio-ambiente-prefeitura-e-parceiros-se-unem-pela-educacao-ambiental
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Desenvolvimento Sustentável (SEMA), em particular o Departamento de Gestão de Políticas

Públicas Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPAMC). As informações foram coletadas no

primeiro  e  segundo  semestres  de  2018  por  intermédio  de  entrevistas  semiestruturadas  e

documentos disponibilizados pela SEMA, sendo que o Grupo Focal foi realizado no segundo

semestre de 2018.

 As escolas da Rede Municipal de Porto Velho que aderiram ao projeto Escola mais

Sustentável foram: EEEE Abnael Machado de Lima; EMEF Antônio Ferreira da Silva; EMEF

Canto do Uirapuru;  EMEI Eduardo Valverde; EMEIEF Auta de Souza; EMEF Flamboyant;

EMEF João Ribeiro Soares; EMEF Maria Izaura da Costa Cruz; EMEIEF Areal da Floresta;

EMEIEF Ely Bezerra;  EMEI Jesus  de Nazaré;  EMEF São Pedro;  EMEIEF Rio Madeira;

EMEF Manoel Aparício Nunes; EEEI Marise Castiel; EMEIEF Flor do Piquiá; EMEI São

Luiz  Gonzaga  e  EMEI  Mãe  Margarida  (SEMA,  PROJETO  ESCOLA  MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018).

Isto  posto,  a  presente  tese  traduz  um  esforço  cuidadoso  que  discute  a  questão

ambiental  no  universo  escolar,  propondo  caminhos  para  a  construção  de  uma  Educação

Ambiental  que  transgrida  as  posturas  comportamentalistas,  geralmente  caracterizadas  por

práticas que almejam somente a mudança de comportamentos no que se refere à problemática

ambiental.

Para  tanto,  vinculou-se  a  questão  ambiental  na  escola  ao  Desenvolvimento  Local,

situando  uma  aproximação  necessária,  cujas implicações  pretendidas  sugerem  o

questionamento  dos  modelos  de  desenvolvimento  que  estão  associados  à  degradação  da

natureza e da condição humana, explicitando, assim, a reflexão proposta nesta tese.

Compreende-se que o diálogo posto traduz um desafio candente, tanto pela natureza

do  entendimento  coletivo  acerca  da  Educação  Ambiental,  o  que  favorece  uma  variação

epistêmica quanto às práticas educativas ambientais, assim como pela representação social de

um ambiente que é compreendido como um recurso que pode ser ressignificado e valorado a

partir da sua transformação.

Em tempos  de barbárie  da condição humana e ambiental,  infere-se a  necessidade,

como sinaliza Ordine (2016), de ressignificar o inútil para que se possa transformá-lo em

instrumento de subversão da crise que se apresenta. Em outras palavras, este trabalho é um

ensaio  inacabado,  cuja  proposição  concentra-se  na  elaboração  do  que  se  convencionou

chamar nesta tese de ‘Quadro de Referência’, um constructo teórico que objetiva subsidiar os
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professores na construção ou análise de projetos educativos ambientais, por meio de treze

dimensões epistêmicas, sendo elas: práticas ambientais críticas; ética ambientalista; diálogo;

superação das  aprendizagens  comportamentalistas;  educação política;  pertencimento  local;

predisposição interdisciplinar;  perspectiva da complexidade; transformação social; inserção

ambiental curricular; ruptura dos limites naturalistas; reflexão sobre a prática pedagógica e

avaliação qualitativa contínua.

O Quadro de Referência inspira uma postura de delineamento contínuo acerca das

dimensões  epistêmicas,  sendo  possível  aos  professores  que  o  utilizarem,  inserir  novas

categorias, objetivos, estratégias de ação e impactos esperados, uma vez que sua proposição é

dialógica, possibilitando ressignificá-lo a partir da especificidade do projeto pretendido. 

A concepção teórica do Quadro de Referência aponta para uma Educação Ambiental

Formal  crítica,  constituindo um instrumento  pedagógico  de orientação aos  professores  na

elaboração  de  práticas  educativas  que  pretendam  subverter  os  modelos

conservadores/conservacionistas de Educação Ambiental.

O delineamento teórico da tese situou-se no campo da Educação Ambiental crítica, o

que  possibilitou  a  reflexão  das  questões  ambientais  a  partir  da  análise  dos  modelos  de

desenvolvimento alicerçados unicamente na perspectiva econômica,  sendo os autores mais

frequentes: Alencastro;  Souza-Lima  (2015);  Andrade;  Luca;  Sorrentino  (2012,  2016);

Bomfim; Piccolo (2011); Brügger (1994); Carvalho (2001, 2004); Dias (1992); Diaz (2002);

Fernandes; Kawasaki (2012); Floriani (2009); Fracalanza; Taglieber; Silveira (2004); Dowbor

(2006); Freitas (2003); Gonçalves (1990); Grün (2007); Guimarães (2000); Jacobi (2005);

Kawasaki; Carvalho (2009); Layrargues; Lima; Castro (1997, 2014, 2002); Leff (2001, 2005);

Lestinge (2004); Lima (2009); Loureiro; Guimarães,  (2008, 2004); Novicki; Souza (2010);

Porto-Goncalves  (2004);  Reigota  (2006,  2010);  Ruscheinsky  (2004,  2008,  2010);  Sachs

(2002); Sato (2001); Sauvé (2005); Tozoni-Reis; Campos (2014); Trajber; Mendonça (2007),

dentre outros.

O debate aqui proposto resgata a epistemologia das práticas educativas ambientais na

escola, uma vez que a Educação Ambiental formal agrega em seus contornos distintas faces

epistêmicas,  constituídas  por  narrativas,  metodologias  e  estruturas  que  são  particulares,

culminando numa pluralidade de concepções que nem sempre estabelecem congruência.

O  pluralismo epistêmico  inerente  à  Educação  Ambiental  instaura  questionamentos

quanto ao saber produzido, conjugando uma variedade de práticas que sugerem um dilema



21

teórico e prático, ressaltado pelas profundas críticas que as práticas ambientais escolares vêm

sofrendo ao longo dos últimos vinte anos (SOUZA; SALVI, 2012).  Dito isso, dividiu-se esta

tese em cinco seções:

A segunda seção,  Epistemologia para a Educação Ambiental Escolar, apresentou a

transição  que  o  ambientalismo  sofreu  até  a  constituição  da  Educação  Ambiental,

referenciando as principais epistemologias que compreendem o fazer ambiental na atualidade.

Discutiu-se  o  conceito  de  Desenvolvimento  Sustentável  (DS),  proposto  no  Relatório

Brundtland, referenciando a perspectiva conceitual adotada para a tese, assim como refletiu

em relação a necessária aproximação entre a Educação Ambiental Formal e Desenvolvimento

Local. Por último, apresentou-se o Quadro de Referência, uma proposição pedagógica para

auxílio aos professores na construção e/ou avaliação de projetos educativos ambientais.

 A terceira  seção,  nomeada  Caminho metodológico:  o  percurso  no  movimento  da

pesquisa, sustenta o conceito de metodologia adotado para a tese, situando-o partir de uma

perspectiva  qualitativa.  Optou-se  pelo  estudo  de  caso  exploratório  como  estratégia  de

investigação, constituindo-se de uma coleta de dados que combinou três variadas fontes de

informação, sendo elas: documentos, entrevistas semiestruturadas e a aplicação da técnica de

Grupo Focal.  Quanto à análise das informações, essas foram realizadas por intermédio da

análise  de  conteúdo  proposta  por  Bardin  (2011)  e  a  aplicação  reflexiva  do  Quadro  de

Referência.

A quarta seção, Projeto Escola Mais Sustentável: apontamentos necessários destina-se

a discussão e a análise dos dados obtidos na pesquisa realizada na Subsecretaria Municipal do

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  (SEMA),  destacando  como elementos  de

interpretação o projeto Escola Mais Sustentável.

Concluindo a tese, a quinta seção, denominada  Considerações finais: uma jornada

inacabada,  realiza  os  apontamentos  finais  em relação  à  tese,  elucidando  a  relevância  da

pesquisa realizada, os impactos científicos pretendidos e o delineamento de pesquisas futuras.
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2 EPISTEMOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLAR

Ao longo das últimas duas décadas, os diálogos realizados no âmbito da Educação

Ambiental vêm dividindo opiniões, não somente em relação aos preceitos conceituais, mas

principalmente em relação ao seu campo de atuação. A preocupação com o ambiente traduz a

tônica discursiva entre  os diferentes  atores sociais,  estabelecendo práticas que configuram

perspectivas pedagógicas diferentes e que, por isso, nem sempre confluem em sua dimensão

epistêmica.

A construção de uma epistemologia para a Educação Ambiental  escolar sugere um

panorama polissêmico em relação não somente à Educação Ambiental, mas principalmente

em relação aos processos epistemológicos que despertam as distintas formas de produção das

ciências,  resgatando  uma  problematização  histórica  que  tem  como  mote  principal  a

constituição  do conhecimento  na  modernidade. Nessa  perspectiva,  é  possível  dizer  que  a

epistemologia está diretamente ligada aos processos cognitivos e culturais, materializando as

distintas compreensões e estratégias que são internalizadas pelas ciências no que se refere à

relação sujeito-objeto, instaurando, assim, diferentes olhares e narrativas que nem sempre são

congruentes (FLORIANI, 2009).

Na história  do  conhecimento,  a  relação  sujeito-objeto  distingue-se  em relação aos

pressupostos conceituais, fato que expressa as construções teóricas que estabelecem graus de

hierarquia e qualidade quantos aos tipos de conhecimento, sendo destaque, principalmente no

Ocidente,  a  aceitação do conhecimento  científico  como uma panaceia  para  as  sociedades

modernas, bem como a primazia de seus métodos de análise em detrimento aos demais tipos

de conhecimento. Nesse entendimento, Floriani (2009, p. 193), acerca dessa dicotomia entre

os tipos de conhecimento, enfatiza que:

Desde  as  origens  do  registro  da  história  do  conhecimento  humano,  no
Ocidente, e da problematização entre teoria e prática, as práticas materiais e
representacionais  expressam  sistemas  diferentes  e  complementares  entre
processos  de  racionalização  e  sistemas  de  valores  (episteme  x  doxa).  A
episteme  é  sinônimo  de  pensamento  organizado,  submetido  ao  crivo  de
normas  lógicas  e  a  critérios  de  controle  instituídos  e  legitimados
culturalmente;  doxa,  por  sua  vez,  implica  a  produção  e  uso  de  saberes
espontâneos,  opinativos  e  do  senso  comum,  ligados  a  valores  e  juízos
morais, embora também culturalmente chancelados. A história dessa relação
também é tênue e oscila entre a reivindicação, por alguns pensadores,  da
primazia do conhecimento científico sobre os demais. 
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Dessa  forma,  esta  seção  é  iniciada  por  meio  da  discussão  sobre  da  relação  entre

conhecimento e  ciência como uma forma  de  trazer  à  tona  os  sentidos  e  os  significados

oriundos  dessa  imbricação,  almejando,  em  função  da  amplitude  conceitual  que  ambos

apresentam, situar a compreensão adotada para o teor desta tese.

Nessa perspectiva,  encontra-se respaldo no pensamento de Werneck (2006, p. 175)

quando afirma que a expressão ‘construção do conhecimento’ para a educação aponta duas

dimensões essenciais:  a  primeira  sugere que a  constituição do saber  feito  se  dá “pelo do

estudioso, pelo cientista, pelo filósofo resultante da reflexão e da pesquisa sistemática que

leva  a  novos  conhecimentos”.  O  ‘saber  feito’,  para  a  autora,  implica  os  conhecimentos

relacionados  aos  conteúdos  da  Física,  Química,  Biologia  e  Medicina  como  resultado  da

investigação filosófica científica. Já a segunda dimensão, que a autora chama de ‘apropriação

do conhecimento’, sinaliza para uma prática individual na qual o sujeito aprende a informação

e consequentemente algum conteúdo. Para tanto, Werneck (2006, p. 176) enfatiza que:

Neste caso, o sujeito não propriamente “constrói” o saber, somente apropria-
se de um conhecimento já estabelecido. O conteúdo é passado pelo ensino, já
pronto e definido embora sempre passível de modificações, e cada um vai
apreendê-lo de modo semelhante mas não idêntico. Note-se, no entanto, que
essa apreensão é feita de modo semelhante por todos, caso contrário não
poderia ser entendida pela comunidade científica.

Entende-se que a construção do conhecimento é estabelecida a partir de uma unidade

objetiva  no  sentido  do  seu  delineamento  enquanto  estrutura  de  pensamento  a  partir  de

diálogos  que  se  dão  mediante  a  relação  dos  atores  sociais,  não  sendo  possível  sua

concretização de maneira independente ou isolada de saberes universais, mas em completude

com os saberes locais (WERNECK, 2006).

Dessa maneira, emerge um núcleo diferencial entre o conhecimento construído e o

saber  empírico,  potencializado,  no segundo caso  (saber  empírico),  pela  ausência  do  nexo

causal que dá origem ao fenômeno. Em relação à ausência do nexo causal, Werneck (Ibid, p.

177) assevera que:

Pode ter um conhecimento por experiência como, por exemplo, o modo de
dirigir um automóvel sem que tenha a compreensão do processo mecânico
que sua ação desencadeia. Pode ainda aceitar, por um comportamento de fé,
um ensinamento  que  lhe  é  transmitido  sem nenhuma consciência  de  seu
conteúdo como é o caso das superstições. Aquele que toma uma cápsula de
remédio, acreditando curar a sua doença com tal procedimento, não tem, na
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maioria das vezes, nenhum conhecimento da relação da substância contida
na  pílula  com  o  seu  mal-estar.  Não  se  pode,  nesses  casos,  falar  em
conhecimento  propriamente  dito  ou,  pelo  menos,  em  conhecimento
científico.

É relevante destacar o fato de que o núcleo diferencial entre conhecimento construído

e saber empírico não se apresenta com a pretensão de designação qualitativa do objeto, mas

sim como caráter elucidativo de que os conhecimentos são distintos, forjados em matrizes

conceituais que podem representar saberes universais, locais ou a congruência de ambos.

É possível afirmar que existem inúmeras definições de ciência, desde aquelas que a

entendem  como  a  sistematização  das  causas  dos  fenômenos  até  as  mais  complexas  que

destacam “um sistema de apropriação cognoscitiva do real e de transformação regulada desse

real, a partir da definição que a teoria da ciência faz de seu objeto” (BAREMBLITT, 1978, p.

16). De todo modo, Japiassu (1977, p. 98) defende que a ciência se “define por um discurso

crítico, pois exerce controle vigilante sobre seus procedimentos utilizando critérios precisos

de validação”, situando o saber científico a partir de estatutos que os diferenciam entre si.

Admite-se,  portanto,  a  existência  de  uma  pluralidade  de  discursos  científicos  na

literatura  acadêmica,  bem  como  a  existência  de  múltiplas  maneiras  de  se  fazer  ciência.

Todavia,  algumas  características  do  constructo  científico  são  universalmente  aceitas  na

atualidade  e  Werneck  (2006,  p.  178)  enfatiza  três  delas:  a  provisoriedade  dos  saberes

científicos; a interferência do imaginário na produção do conhecimento e a impossibilidade de

neutralidade axiológica.

A provisoriedade do saber científico está ancorada na perspectiva de ciência de Popper

(1982), uma vez que por intermédio do potencial de falseabilidade, critério criado por ele para

a demarcação científica,  será possível conjugar novas teorias por intermédio da refutação.

Dias (2015, p. 165), em relação à provisoriedade dos saberes científicos, afirma:

[…]  se  analisamos  as  pretensões  do  filósofo  de  traçar  os  limites  do
conhecimento empírico, verificamos que estes são definidos em termos de
um critério negativo, ou seja, o da falseabilidade, significando, por assim
dizer,  que as teorias científicas são passíveis de serem falseadas.  Ou, em
outras palavras, se a observação mostrar que o efeito previsto foi refutado
(ou falseado), a teoria deve ser refutada, justamente porque é incompatível
com certos resultados observados.

 Os conhecimentos científicos são provisórios, passíveis de questionamento, a fim de
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que outras teorias possam confrontar suas premissas e métodos. Para isso, a interferência do

imaginário  na  produção  do conhecimento,  presente  principalmente  nas  ciências  humanas,

conforme  Werneck  (2006,  p.  179),  é  destacada  por  uma  perspectiva  científica  cujas

manifestações são de cunho “histórico-geográfico, cultural e econômica e a ideologia como

orientação originária do imaginário”.

A última característica, que concebe a impossibilidade de neutralidade axiológica, está

intimamente ligada à interferência do imaginário na produção do conhecimento, uma vez que

o sujeito,  geralmente,  não  consegue agir  imparcialmente  frente  aos  valores  morais  que o

vinculam ao contexto social.

Entretanto, mesmo que existam inúmeras características no constructo científico que

são universalmente aceitas, entende-se, assim como os filósofos do século XX, a necessidade

do  estabelecimento  de  uma  demarcação  entre  o  fazer  científico  e  o  não-científico.  Essa

demarcação entre ciência e não-ciência torna-se necessária quando se situa um esforço para

compreender o mundo em que se vive, projetando o futuro a partir da incursão filosófica que

distingue a condição humana das demais. Fala-se em distinção da condição humana a partir da

percepção  que  nos  coloca  (homens  e  mulheres)  num  patamar  de  aceitação  racional  da

realidade. Popper (1972, p. 129) acerca da tradição racionalista enfatiza:

Um  dos  ingredientes  mais  importantes  da  civilização  ocidental  é  o  que
poderia  chamar  de  “tradição  racionalista”,  que  herdamos  dos  gregos:  a
tradição do livre debate – não a discussão por si mesma, mas na busca da
verdade. A ciência e a filosofia helênicas foram produtos dessa tradição, do
esforço  para  compreender  o  mundo  em  que  vivemos;  e  a  tradição
estabelecida por Galileu correspondeu ao seu renascimento.  Dentro dessa
tradição  racionalista,  a  ciência  é  estimada,  reconhecidamente,  pelas  suas
realizações  práticas,  mais  ainda,  porém,  pelo  conteúdo  informativo  e  a
capacidade de livrar nossas mentes de velhas crenças e preconceitos, velhas
certezas,  oferecendo-nos  em  seu  lugar  novas  conjecturas  e  hipóteses
ousadas.

Atribui-se ênfase ao estatuto científico como uma alternativa reflexiva que sugere uma

ação que supere a concepção ingênua de percepção das relações sociais, sendo possível a

problematização  da  relação  sujeito/objeto  a  partir  da  discussão  crítica  mediante  critérios

definidos que possibilitem comparar e escolher (RUFATTO; CARNEIRO, 2009).

É importante destacar que a noção empreendida de estatuto científico nesta pesquisa,

não comunga com os preceitos da ciência positivista, mas com o reconhecimento de que a

ciência conjuga sua relevância mediante o projeto que essa constrói para a sociedade, com
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vistas ao ideário de liberdade, equidade e humanidade.

Popper  (1980),  em  relação  ao  papel  da  ciência,  destaca  em  diversos  textos  o

compromisso com o ideal de liberdade, assim como sua crítica às formas de autoritarismo e às

manifestações de violência como alternativas de resolução dos problemas sociais, anunciando

sua  preocupação  com  uma  ciência  resolutiva  voltada  a  racionalidade,  liberdade  e  a

democracia (RUFATTO; CARNEIRO, 2009).

Outro ponto merecedor de destaque quanto ao estatuto científico adotado para esta

tese,  diz  respeito  à  atividade  científica  como  uma  estrutura  passível  de  constantes

reformulações mediante o anúncio dos erros, sugerindo um progresso da própria ciência e,

consequentemente,  no  desvelamento  da  realidade  apresentada.  Popper  (1972,  p.  242) em

relação ao papel da ciência e seu progresso disserta que:

Mas a ciência é uma das poucas atividades humanas – talvez a única - em
que os erros são criticados sistematicamente (e com frequência corrigidos).
Por isso podemos dizer que, no campo da ciência, aprendemos muitas vezes
com nossos erros; por isso podemos falar com clareza e sensatez sobre o
progresso  científico.  Na  maior  parte  dos  outros  campos  de  atividade  do
homem, ocorrem mudanças, mas raramente há progresso – a não ser dentro
de uma perspectiva muito estreita dos nossos objetivos neste mundo. Quase
todos  os  ganhos  são  neutralizados  por  alguma  perda  –  e  quase  nunca
sabemos como avaliar as mudanças.

Nesse panorama, entende-se como coerente a condição de racional da ciência proposta

por Popper, uma vez que esta se vincula ao diálogo crítico na busca de explicações, bem como

sujeita  a  mudanças  ou  à  revisão  da  própria  teoria  quando  necessário.  A ciência,  nessa

perspectiva, não referenda os preceitos imutáveis do modelo científico positivista, mas não

negligencia a base dos critérios definidos que possam garantir a comparação e a escolha.

 Nesse sentido, é possível dizer que a ciência “deve ser encarada, portanto, não só

como uma tentativa  de  descrição  fiel  de  como se  faz  ciência,  mas  sobretudo como uma

proposta que se destina a preservar,  para a ciência,  as características que ele avalia como

fundamentais na tradição do pensamento ocidental” (RUFATTO; CARNEIRO, 2009, p. 275).

Corrobora-se  uma  perspectiva  de  ciência  que  pretende  chegar  a  uma  ‘possível

verdade’, ressaltando o caráter provisório dos conhecimentos científicos, conforme descrito

no início dessa seção, aliado à expansão do conhecimento científico. Entrementes, ressalta-se

a não ingenuidade quanto à expansão ou popularização dos conhecimentos científicos, mas

admite-se, conforme aduz Popper (1987, p. 58) que:
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[...]  a  ciência  busca  teorias  verdadeiras,  embora  nunca  possamos  estar
seguros  de  que  uma teoria  em particular  é  verdadeira;  por  outro  lado,  a
ciência  pode  progredir  formulando  teorias  que,  comparadas  com  as
anteriormente  aceitas  são  descritas  como  uma  melhor  aproximação  da
verdade.

Nesse ponto de vista, a busca da verdade possibilita a instauração do diálogo crítico,

favorecendo a defesa de ideias, a criação de comparações, bem como a consequente adoção

de novas perspectivas, assegurando o princípio da própria racionalidade (POPPER, 1987).

Assim,  quando se  abandona os  princípios  da  crítica,  nega-se o diálogo e  a  subversão  de

noções  antigas,  inevitavelmente  têm-se  uma  dinâmica  científica  que  acata  como  padrões

rígidos  a  aceitação da própria  irracionalidade,  subjetividade e do relativismo (RUFATTO;

CARNEIRO, 2009, p. 283).

Nessa  dimensão,  percebe-se  que  a  refutação  torna-se  instrumento  candente  na

percepção de Popper quanto a sua compreensão do fazer científico. Aquilo que não pode ser

refutado pelo diálogo crítico não possibilita uma leitura íntegra quanto ao seu delineamento,

implicando assim uma superficialidade conceitual.

Outro ponto importante no fazer científico de Popper é que toda a teoria deve sempre

preceder à observação, servindo as observações, os testes experimentais como instrumentos

significativos  para  apontar  as  falhas  e  sugerir  a  criação  de  novas  teorias  (TREVIZAN;

MENDES, 1983, p. 215).

Nesse quadro,  torna-se primordial  a  percepção da realidade  a  partir  de problemas

práticos,  possibilitando  ao  cientista,  inicialmente,  conjecturar  uma  resposta  para

posteriormente criticá-la. A resposta apresentada (hipótese) suporta por algum tempo a crítica,

porém, com o tempo, passa a ser refutada gerando novos problemas (POPPER, 1975).

Nesse contexto, a fim de elucidar a questão da observação em Popper, cabe destaque a

apresentação de um trecho de seu discurso na I Conferência feita em Peterhouse, Cambridge,

no verão de 1953, como parte do curso sobre a evolução e as tendências da filosofia inglesa

contemporânea, organizado pelo British Counci1.

O problema “Que vem em primeiro lugar: a hipótese (H) ou a observação
(O)? pode ser solucionado; como também se pode resolver o problema. “Que
vem em primeiro lugar: a galinha (G) ou o ovo (O)?” A resposta adequada à
primeira  pergunta  é  “Uma  hipótese  anterior”;  a  resposta  apropriada  à
segunda é “Um ovo anterior”. É verdade que qualquer hipótese particular
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que  adotemos  será  sempre  precedida  de  observações  -  por  exemplo,  as
observações  que  ela  se  destina  a  explicar.  Contudo,  essas  observações
pressupõem  a  adoção  de  um  quadro  de  referências  -  uma  teoria.  Se  as
observações iniciais têm alguma significação, se provocaram a necessidade
de  uma  explicação,  dando  origem  assim  a  uma  hipótese,  é  porque  não
podiam ser explicadas pelo quadro teórico precedente, o antigo horizonte de
expectativas. Aqui não corremos o perigo de encontrar um regresso infinito:
se  recuarmos  a  teorias  e  mitos  cada  vez  mais  primitivos,  chegaremos
finalmente  a  expectativas  inconscientes  e  inatas  (POPPER,  1953,
PETERHOUSE, CAMBRIDGE).

O trecho da palestra de Popper (1953) evidencia que as observações não ocorrem de

forma descriteriosa, mas representam no seu interior um quadro de referência, ou seja, uma

teoria que sustenta a própria observação, confirmando sua perspectiva de que a teoria precede

à observação.

Nessa  direção,  ressalta-se  o  exercício  reflexivo  que  a  teoria  de  Popper  anuncia,

possibilitando  uma  estrutura  interpretativa  de  grande  relevância  no  plano  da  Educação

Ambiental, tanto pela necessidade do constructo que a reflexão ambiental exige, quanto pela

ênfase atribuída à necessidade de criação de teorias que possam situar o campo de análise da

Educação Ambiental.

Refuta-se a concepção de uma ciência sustentada somente na observação empírica,

como aquela entendida por Hume (1711-1776), na qual considerava que o delineamento de

uma teoria do conhecimento se dá obrigatoriamente pela observação e prática. Em relação à

teoria observacional de Hume, Laux (2012, p. 13) assevera:

Entende ele que é somente através das observações dos fatos e fenômenos
naturais que chegamos às suas causas e, consequentemente, ao conhecimento
verdadeiro (possível). Sua teoria parte do pressuposto de que existem dois
tipos de percepção, as impressões e as ideias. As impressões são os dados
percebidos  pelos  sentidos  (audição,  visão,  paladar,  olfato  e  tato)  e  pela
observação, e as ideias seriam as representações criadas na memória daquilo
que foi captado pelos sentidos, ou seja, nada mais do que cópias modificadas
do apreendido pelos sentidos.

A teoria  proposta  por  Hume  sinaliza  que  por  meio  de  enunciados  particulares  é

possível a criação de um enunciado universal. Dessa forma os acontecimentos se reduziriam,

segundo Popper, a três questões fundamentais. A primeira, vinculada à ideia de que o costume

e  o  hábito  poderiam  estabelecer  uma  explicação  de  qualquer  fenômeno  apresentado.  A

segunda, situando a validade das repetições como atos ordenados e imutáveis. E, por último, a
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aceitação de uma lei natural que vincule os atos a uma crença, traduzindo para Popper uma

irracionalidade do próprio conhecimento científico (POPPER, 1982).

Dessa  maneira,  como  o  objetivo  dessa  pesquisa  propõe  uma  incursão  teórica  em

relação às práticas pedagógicas de Educação Ambiental desenvolvidas pelos professores da

Rede Municipal de Educação de Porto Velho, torna-se necessário o entendimento, em termos

gerais, das principais tendências epistemológicas na prática da Educação Ambiental, situando,

assim, os limites conceituais propostos na pesquisa.

2.1 Aspectos históricos: do ambientalismo à Educação Ambiental

A oposição entre homem e natureza remonta sua matriz filosófica na Grécia e Roma

clássicas, principalmente a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, surgindo na civilização

grega uma nova forma de compreensão do mundo, sendo atribuída exclusivamente ao uso da

razão a compreensão dos fenômenos da natureza (GONÇALVES, 1990).

Entretanto,  somente  a  partir  da  influência  judaico-cristã  é  que  se  cristalizou

definitivamente a ruptura entre o homem e a natureza, devido à difusão pelos cristãos da ideia

de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, senhor de todas as coisas e criador

de tudo que existe no céu e na terra.

Esta imagética de Deus intensifica para os cristãos a aceitação de um Ser divino que

não habita entre os homens, uma vez que sua morada é o céu, sua essência é divina, perfeita e

intocada, e a terra, um lugar imperfeito, pertencente aos mortais com uma dimensão temporal

e  espacial  restritas,  pois um dia todos aqueles que forem merecedores voltarão à casa do

Senhor.

Dessa  maneira,  percebe-se  que  a  terra  passa  a  ser  entendida  como  um  local  de

passagem,  sendo  o  homem  autorizado  por  um  poder  divino  a  apropriar-se  dos  recursos

naturais a fim de garantir não somente sua subsistência, mas de salvaguardar sua soberania

frente as outras criaturas. A autorização divina se dá por intermédio de diversas passagens do

Antigo Testamento, reforçando, por meio do advento do Cristo, a confirmação dos direitos

humanos sobre o mundo natural, cabendo aos homens o lugar central no plano divino, tendo

ao seu encargo o domínio de todas as criaturas (THOMAS, 1988, p.22-3).

A relação de domínio entre  homem e natureza percorre séculos  na história,  sendo

difundida e defendida em diversos lugares no mundo. Keith Thomas (1988, p. 24), acerca da
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finalidade do mundo natural, menciona algumas narrativas coletadas em obras clássicas da

Inglaterra do século XVI:

Todo animal estava, pois, destinado a servir algum propósito humano, se
não  prático,  pelo  menos  moral  e  estético.  Os  animais  selvagens
necessariamente eram instrumento da ira divina, tendo sido deixados entre
nós a “fim de serem nossos professores”, refletia James Pilkington, bispo
elisabetano; Deus criou o boi e o cavalo para labutar a nosso serviço, disse o
naturalista William Swainson; o cão para demonstrar lealdade afetuosa e as
galinhas  para  exibir  “perfeita  satisfação  em  um  estado  de  parcial
confinamento”.

A existência  de  uma visão  tradicional  de  natureza,  ou  seja,  uma natureza  onde o

homem habita  um lugar  distinto,  não  sendo  parte  desse  contexto  natural,  representa  um

constructo social que sugere uma fonte inesgotável de recursos e traduz a origem de um ciclo

histórico que ratifica a hierarquia das espécies, colocando o homem no centro do universo,

podendo utilizá-la (a natureza) da maneira que lhe for conveniente.

A dicotomia estabelecida entre homem e natureza constituiu-se fator preponderante

para a instauração do modelo de ciência adotado a partir do século XVIII, devido aos avanços

tecnológicos  neste  século,  principalmente  na  Europa  ocidental,  cujas  transformações  nos

setores  de  produção  em  função  da  mecanização  das  fábricas,  permitiram  o  aumento  da

produtividade e, consequentemente, o crescimento do consumo. Esses avanços tecnológicos

corroboram os pressupostos da racionalidade ocidental, ampliando o homem sua capacidade

de produção e de alteração no ambiente natural, sendo possível identificar as consequências

dessa alteração principalmente nos países mais desenvolvidos.

A partir do final do século XIX grupos constituídos por filósofos, artistas e cientistas

anunciam,  por  intermédio  de  seus  trabalhos,  a  crise  ambiental  que  já  evidenciava  seus

contornos. O ensaio Evidências sobre o Lugar do Homem na Natureza, de Thomas Huxley,

publicado em 1863, foi um dos trabalhos que resgatava a necessidade das interdependências

entre os seres humanos e os demais seres vivos. George P. Marsh, em publicação de 1864,

discorre sobre a utilização descriteriosa do homem em relação aos recursos naturais (DIAS,

G, 1992).

Porém,  somente  em  meados  do  século  XX  a  questão  da  ética  é  atribuída

explicitamente em relação ao uso recursos natural. Aldo Leopold, em publicação póstuma de

1949, intitulada  A Sand Connty Almanac,  enfatiza a necessidade de uma ética de uso dos

recursos da terra, responsabilizando o homem pela manutenção e saúde da terra (DIAS, G,
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1992).

Entretanto,  somente  na  década  de  1950  é  que  o  ambientalismo como  movimento

crítico às  relações estabelecidas  entre  o homem e a natureza teve seu início,  tornando-se

referência  pelas  manifestações  mundiais  acerca  de  uma  nova  ordem  ambiental,  o  que

contribuiu significativamente,  ao longo dos últimos cinquenta anos, para a instauração do

debate acerca das questões ambientais na sociedade civil.

Desse modo, intelectuais e ativistas movimentaram o mundo com críticas em relação à

exploração dos recursos naturais,  anunciando a crise ambiental  oriunda de um modelo de

desenvolvimento que não teria condições de sustentar-se sem a utilização desmedida do meio

natural.

Em 1962, na mesma direção, a escritora, cientista e ecologista norte-americana Rachel

Carson  publicou  a  obra  Primavera  Silenciosa,  um  clássico  na  história  do  movimento

ambientalista mundial, cujo mote denunciava a perda da qualidade de vida em função do uso

indiscriminado de produtos químicos e os efeitos dessa utilização sobre os recursos naturais

(DIAS, G, 1992). A influência do seu trabalho foi determinante para que o governo norte-

americano proibisse o uso do dicloro-difenil-tricloroetano, conhecido por DDT2  nos Estados

Unidos (DAMATO; TORRES; MALM, 2002).

As  décadas  de  1950  e  1960,  em virtude  dos  avanços  tecnológicos  alicerçados  às

premissas da racionalidade ocidental, ampliaram substancialmente a capacidade de produção

e de alterações no ambiente natural,  principalmente nos países mais desenvolvidos, sendo

visivelmente  constatados,  nas  décadas  posteriores,  os  resultados  desastrosos  dessa

manipulação  indébita  dos  recursos  naturais.  Morin  (2002,  p.  68),  acerca  das  catástrofes

ambientais, menciona:

O aspecto  meta-nacional  e  planetário  do  perigo  ecológico  surgiu  com o
anúncio da morte do oceano por Ehrlich em 1969 e o relatório Meadows
encomendado  pelo  Clube  de  Roma  em  1972.  Após  as  profecias
apocalípticas mundiais de 1969-1972, houve um período de multiplicação
das  degradações  ecológicas  locais-campos,  bosques,  lagos,  rios,
aglomerados urbanos poluídos.

No fim da década de 1960 a ética já fazia parte dos discursos ambientalistas, tornando-

2 O  dicloro-difenil-tricloroetano,  mais  conhecido  como  DDT,  é  um  pesticida  cujas  propriedades  foram
descobertas em 1939 por Paul Müller. Com alta letalidade, o DDT atravessa com facilidade o exoesqueleto
dos insetos afetando o sistema nervoso central (DAMATO; TORRES; MALM, 2002).
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se referência os trabalhos de Aldo Leopold que foram popularizados por Albert Schweitzer,

ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1952 e um dos precursores da Bioética.

A situação ambiental  do Brasil  neste período não foi  diferente,  refletindo imagens

devastadoras,  cujos  esforços  para  instauração  de  um  confronto  contra  a  hegemonia  da

modernidade,  resultavam somente  de  ações  de  pequenos  grupos  organizados  e  de  órgãos

estaduais de meio ambiente. Dias (1992, p. 23), sobre a crise ambiental enfrentada no Brasil

neste período, assevera:

A situação no Brasil foi a mesma da grande maioria dos países pobres, ou
seja, justamente onde a EA seria mais necessária, dada as cruéis realidades
socioeconômicas  ali  instauradas,  sob  a  égide  de  modelos  de
desenvolvimento  impostos,  de  notória  capacidade  de  degradação  da
qualidade de vida, a EA não se desenvolveu o suficiente para ser capaz de
produzir as transformações necessárias.

Entrementes,  apesar  de  a  realidade  brasileira  refletir  o  projeto  desenvolvimentista3

advindo  do  fim  da  década  de  1960,  grupos  de  exilados  políticos  que  vivenciaram  os

movimentos  ambientalistas  europeus,  e  retornaram ao  Brasil  no  fim da  década  de  1970,

juntaram-se  a  outros  defensores  do  movimento  ecológico,  entre  eles,  José  Lutzemberger,

consolidando na década de 1980, principalmente no Rio Grande do Sul, fortes embates contra

empresas multinacionais. Gonçalves (1990, p. 16) a respeito da consolidação do movimento

ambientalista no Brasil, declara:

É interessante observarmos que o movimento ecologista é socialmente mais
enraizado no Rio Grande do Sul, onde a AGAPAM (Associação Gaúcha de
Preservação  Ambiental)  reuniu  ecologistas  a  partir  da  luta  contra  a
Borregaarde, empresa multinacional que poluía as águas do Rio Guaíba, na
grande Porto Alegre e onde José Lutzemberger, ex-agrônomo de uma grande
empresa  multinacional  de  agrotóxicos,  rompe  com  a  perspectiva  da
agroquímica e assume profundamente a causa ecológica e social. A maior
parte dos exilados políticos que abraçam a causa ecológica se concentra no
Rio  de  Janeiro,  estado  onde  já  se  desenvolviam  algumas  lutas
ambientalistas,  sobretudo  no  norte-fluminense  (Campos  e  Macaé,  por
exemplo) e em Cabo Frio (luta pela preservação das dunas).

Nesse  cenário,  o  movimento  ambientalista  traduziu  um  marco  relevante  para  a

propalação das questões ambientais em diversos setores da sociedade civil, sendo incorporada

3 A década de 1970 foi  marcada pelas  obras do ‘período do milagre econômico’,  incitadas  pelo governo
militar, cujas características predominantes centravam-se na ocupação, integração territorial e a poluição
enquanto consequências inevitáveis para a consolidação do progresso no Brasil (SATO, 2003).
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às discussões nas agendas governamentais a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o

Meio Ambiente Humano, como ocorreu em Estocolmo, Suécia, em 1972, quando o modelo de

desenvolvimento começa a ser questionado por uma provável escassez dos recursos naturais.

Nessa  perspectiva,  os  discursos  em  relação  a  questão  ambiental  ressaltam  o

antagonismo  existente  entre  as  políticas  de  governo  e  os  movimentos  ambientalistas,

caracterizando  um  desafio  ímpar,  cujo  embate  centrava-se  na  negação,  por  parte  dos

ambientalistas,  do modelo societário  vigente,  legitimado pelo  American way of  life,  cuja

natureza é compreendida como uma fonte inesgotável de recursos.

 Diante  desse  momento  reivindicatório  em  busca  de  soluções  para  os  problemas

ambientais, em 1968, reuniram-se em Roma um grupo de trinta especialistas de diversas áreas

a fim de analisarem a situação mundial, propor alternativas de superação da crise ambiental,

assim como prever novos conflitos. Este encontro ficou conhecido como o Clube de Roma.

Nesse primeiro encontro do Clube de Roma duas questões singulares foram apontadas

como prioritárias para minimização da crise ambiental, sendo elas a premente necessidade de

diminuição da produção mundial e o aumento do controle da geração de resíduos oriundos das

indústrias. Todavia, a proposta do Clube de Roma contrastou diretamente com o modelo de

crescimento adotado pelos países desenvolvidos (FREITAS, 2003).

Em 1972, em Estocolmo, Suécia, outro encontro marca a história do ambientalismo

mundial.  A Conferência  da  ONU  (Organização  das  Nações  Unidas)  sobre  o  Ambiente

Humano,  conhecida  posteriormente  como  a  Conferência  de  Estocolmo,  influenciou

diretamente na criação de políticas de gerenciamento ambiental, assim como foi responsável

pela  criação do Plano de  Ação Mundial,  cujo  objetivo  era  orientar  a  humanidade para  a

preservação e melhoria do ambiente humano.

Neste evento é introduzido o conceito de ‘Ecodesenvolvimento’ por Maurice Strong,

Secretário da Conferência de Estocolmo, sinalizando a concepção de um desenvolvimento

que compreendesse as necessidades sociais da população, exaltando o sentido ético da relação

homem e natureza por intermédio da preservação ambiental. Filho (1993, p. 131) em relação

ao pressuposto ético do Ecodesenvolvimento enfatiza:

Há  uma  posição  ética  fundamental:  o  desenvolvimento  voltado  para  as
necessidades  sociais  mais  abrangentes,  que dizem respeito  à  melhoria  da
qualidade  de  vida  da  maior  parte  da  população,  e  o  cuidado  com  a
preservação ambiental como uma responsabilidade para com as gerações que
sucederão.
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Esse  evento,  pelo  constructo  originário  do  Ecodesenvolvimento  como  dinâmica

educativa, instaura um dos momentos de maior relevância para a promoção de uma educação

para  o  meio  ambiente  abrindo  o  espaço  para  a  Educação  Ambiental.  Por  meio  de  “uma

recomendação  dessa  conferência,  a  UNESCO  (Organização  das  Nações  Unidas  para  a

Educação, a Ciência e a Cultura) e o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente) lançaram o PIEA (Programa Internacional de Educação Ambiental)” oficializando

a educação ambiental (BRÜGGER, 1994, p. 33).

Com a oficialização da Educação Ambiental Formal, a questão ética torna-se condição

singular  para  a  elaboração  de  práticas  educativas  em  função  do  contexto  no  qual  será

elaborada a reflexão em relação à crise ambiental.

Nessa perspectiva, em 1975, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

(PNUMA)  promovem  em  Belgrado,  Iugoslávia,  o  Encontro  de  Belgrado,  onde  foram

articulados os princípios basilares que norteariam a execução do Programa Internacional de

Educação Ambiental  (PIEA),  cujo objetivo era o de promover  a  Educação Ambiental  em

todos os níveis da educação.

Deste encontro resultou a elaboração da Carta de Belgrado, tratado que direcionava

para a necessidade de uma ética global, almejando ações que solucionassem as intempéries

vindouras da miséria, da exclusão social oriunda da dominação humana e do enriquecimento

de países em detrimento de outros.

No  ano  de  1977  aconteceu  a  Conferência  Intergovernamental  sobre  Educação

Ambiental em Tbilisi, Geórgia, responsável pela elaboração da Declaração acerca a Educação

Ambiental. A declaração referenciava os princípios, objetivos, metodologias e estratégias para

o  desenvolvimento  da  Educação  Ambiental.  Genebaldo Dias  (1992,  p.  22),  a  respeito  das

atribuições da declaração assevera que se trata de um:

[...] documento técnico que apresentava as finalidades, objetivos, princípios
orientadores  e  estratégias  para  o  desenvolvimento  da  EA  e  elegia  o
treinamento  de  pessoal,  o  desenvolvimento  de  materiais  educativos,  a
pesquisa de novos métodos, o processamento de dados e a disseminação de
informações  como  o  mais  urgente  dentro  das  estratégias  de
desenvolvimento.

A partir da Conferência de Tbilisi vários países seguiram as recomendações resultantes

do encontro, entrementes, mesmo diante da popularização da questão ambiental proposta pela
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conferência,  os  anos  de  1980  são  marcados  pelo  abrupto  crescimento  dos  problemas

ambientais em nível mundial.

Após dez anos da Conferência de Tbilisi, em 1987, outro encontro marca a história da

Educação Ambiental no mundo. O Congresso de Moscou, com a participação de 110 países,

teve como objetivo candente a avaliação das políticas de Educação Ambiental delineadas no

período de 1977 a 1988, bem como a criação de um plano de ação a década de 1990.

Cabe destaque que dentre as metas definidas pelo Congresso estavam a organização de

um plano global que resgatasse as orientações da Conferência de Tbilisi quanto à propalação

da Educação Ambiental  em todos os  níveis  de ensino,  capacitando a sociedade a  fim de

atuarem coma Educação Ambiental formal e não-formal.

Em 1992 ocorre a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento,  conhecida  como  a  Eco-92, evento  que  reuniu

representantes de 170 países no Rio de Janeiro, Brasil, tendo como metas principais o exame

da  situação  ambiental  no  mundo  e  das  mudanças  ocorridas  depois  da  Conferência  de

Estocolmo,  assim  como  a  elaboração  de  estratégias  de  promoção  de  desenvolvimento

sustentado e de eliminação da pobreza nos países em desenvolvimento (DIAS, G, 1992).

Paralelamente à Eco-92 ocorria o Fórum Global, promovido por Organizações não-

governamentais,  responsável  pelas  deliberações  que  indicavam a  relevância  da  Educação

Ambiental na constituição ética para uma nova forma de relação com todos os seres vivos,

corroborando  as  orientações  da  Conferência  quanto  à  relevância  da  Educação  Ambiental

enquanto “estratégia básica para a urgente adoção individual e coletiva de novas atitudes e

comportamentos ambientais” (FREITAS, 2003, p. 128).

A partir da Eco-92 e do Fórum Global, inúmeras ações foram elaboradas em torno da

Educação  Ambiental  no  Brasil,  dentre  elas,  no  ano  de  1996,  a  criação  dos  Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs) pelo Ministério da Educação a partir das recomendações da

Agenda 21 sobre a importância do ensino na formação da consciência ambiental. Os PCNs

propõem a introdução dos Temas Transversais4 no currículo escolar do Ensino Fundamental,

almejando a inserção do tema Meio Ambiente junto a outros assuntos discutidos na escola.

No ano de 2002, em Johanesburgo, África do Sul, ocorre a Cúpula Mundial sobre o

Desenvolvimento Sustentável, conhecida como a Rio+10, com representantes de 189 países,

tendo  como  premissa  a  afirmação  do  Desenvolvimento  Sustentável  a  partir  do  uso  e

4 Ética,  Saúde,  Meio  Ambiente,  Pluralidade  Cultural,  Orientação  Sexual  e  Temas  Locais  são  os  temas
elencados para comporem os Temas Transversais.
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conservação dos recursos naturais e renováveis. Dentre os documentos construídos durante o

Encontro foi a Declaração de Joanesburgo, cujas nações reafirmaram o seu compromisso com

as metas da Agenda 21 em relação ao desenvolvimento sustentável.

Em 2012, no Rio de Janeiro, Brasil, foi realizada a Conferência das Nações Unidas

sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, assim conhecida porque marcou os vintes anos

de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

(Rio-92), tornando-se um marco para a definição da agenda do desenvolvimento sustentável

para as décadas seguintes. A Rio+20 abordou dois temas principais, destacando-se a economia

verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura

institucional para o desenvolvimento sustentável.

Nesse  processo,  percebe-se  que  a  transição  do  ambientalismo  para  a  Educação

Ambiental  ao longo da história foi delineada a partir  de conflitos que situam dois fatores

como  preponderantes  e  indissociáveis:  o  econômico  e  o  social.  A dimensão  econômica

diretamente ligada ao setor industrial e o social vinculado aos interesses do público.

Essa contradição entre o econômico e o social é demarcada pelo impacto trazido pelo

relatório  do  Clube de  Roma  Limits  to  Growth (Meadows et  al.,  1972),  “que  propunha a

desaceleração  do  desenvolvimento  industrial  nos  países  desenvolvidos,  e  do  crescimento

populacional, nos países subdesenvolvidos. Também previa uma ajuda dos primeiros para que

os segundos pudessem se desenvolver” (NASCIMENTO, 2012, p. 53).

 Nesse quadro controverso,  outro trabalho publicado em 1971, mas que se tornou

referência somente no final da década de 1990 foi o livro The Entropy Law and the Economic

Process,  de Nicholas  Georgescu-Roegen.  A  obra  criticava  os  economistas  liberais

neoclássicos por defenderem um crescimento econômico sem limites, situando a economia

como um subsistema da ecologia, baseado na segunda lei da termodinâmica (NASCIMENTO,

2012).

Na mesma direção, o filósofo Arne Naess (1973), criador ‘ecologia profunda’, propõe

uma  ecosofia,  uma intersecção entre  sabedoria  e  ambiente.  Nascimento  (2012,  p.  54)  em

relação ao trabalho de Naess (1973) e sua influência para o ambientalismo destaca:

[…] tornar-se-á rapidamente o estandarte dos ambientalistas mais radicais,
com a distinção entre ecologia superficial (que se preocupa com a poluição
nos  países  desenvolvidos)  e  ecologia  profunda  (que  se  volta  para  os
problemas ecológicos  existentes  nas  estruturas  das  sociedades em todo o
mundo).
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O panorama conflitante entre o econômico e o social  são evidenciados a partir  da

publicação  em  1987  do  Relatório  Brundtland,  intitulado  Our  common  future,  sendo

popularizada pela  primeira vez a expressão “Desenvolvimento Sustentável”,  cujo conceito

adotado sinalizaria para a ideia de que “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem

as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 9).

O conceito de Desenvolvimento Sustentável  (DS) adotado pela  Comissão Mundial

sobre  o  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  (CMMAD),  substituiu  o  conceito  de

Ecodesenvolvimento  criado  em  Estocolmo,  dividindo  opiniões  entre  ambientalistas  e

economistas, uma vez que o ponto candente a ser questionado era a possibilidade de uma

compatibilidade  do  desenvolvimento  econômico  com  a  preservação  ambiental

(LAYRARGUES, 1997).

Porto-Gonçalves (2012, p. 45), critica a concepção de desenvolvimento sustentável a

partir do próprio conceito de ‘desenvolvimento’ trazendo uma reflexão que merece destaque:

[...]  desenvolver é tirar o envolvimento (a autonomia) que cada cultura e
cada povo mantêm com seu espaço, com seu território; é subverter o modo
como cada povo mantém suas  próprias  relações  de homens (e  mulheres)
entre si e destas com a natureza; é não só separar os homens (e mulheres) da
natureza  como  também  separá-los  entre  si,  individualizando-os,  o  que
envolve  uma  nova  configuração  societária,  a  capitalista  e,  portanto,
mercantil […].

Sampaio (2010) ressalta que o modelo econômico capitalista estabelece um padrão de

desenvolvimento que jamais poderia ser seguido pelos países em desenvolvimento em função

da forma como são utilizados e manipulados os recursos naturais. Corroborando a assertiva de

Sampaio, Viveiros et al (2015, p. 332) elucidam em relação ao estado em que o planeta se

encontra em função do modelo adotado:

[…]  o  planeta  tem  dado  sinais  de  não  suportar  esse  estilo  de
desenvolvimento.  O descaso  com a  utilização  dos  recursos  naturais  não-
renováveis  tem  gerado  problemas  socioambientais;  a  manipulação  das
instâncias  democráticas  para  atender  a  interesses  oligopolistas  e
corporativistas  tem causado problemas  sociopolíticos;  o  uso  da  terra  e  o
acesso  a  ela  têm  sido  responsáveis  pelos  problemas  socioespaciais;  o
subtrabalho, o não-trabalho, a exclusão social e o consumismo são as causas
dos  problemas  socioeconômicos;  a  substituição  dos  modos  de  vida
tradicionais pelos padrões homogeneizados, assim como a alienação causada
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pelo trabalho repetitivo, resultou em problemas socioculturais.

Destarte,  infere-se  que  o  distanciamento  adotado  do  Ecodesenvolvimento  e  a

consequente assunção do Desenvolvimento Sustentável pode ter influenciado diretamente na

percepção da Educação Ambiental que se têm na atualidade, principalmente, como abordou-se

no  início  desta  seção,  nos  aspectos  éticos  que  possibilitam  a  desconstrução  da  visão

antropocêntrica de homem no universo em relação a natureza (GRÜN, 2007).

Infere-se ainda que a lacuna conceitual em relação a Educação Ambiental nas escolas

se dá a partir da legitimação do conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS), adotado no

Relatório  Brundtland  (1987),  o  que  repercutiu  diretamente  na  construção  da  práxis

pedagógica ambiental dos professores.

Outrossim,  ainda  como  caráter  de  incongruência,  assevera-se  a  incapacidade  da

Educação Ambiental de superar a crise ambiental, uma vez que as suas práticas ainda estão

desconectadas  de  uma  percepção  de  educação  integradora  de  valores  que  preconizam  a

consolidação de uma nova sociedade, com novas relações entre os seres, suprimindo assim as

concepções ingênuas acerca da complexidade humana (CARVALHO, 2004).

A  partir  da  realização  da  Conferência  da  ONU  sobre  o  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  que  ocorreu  no  Rio  de  Janeiro,  Brasil,  em  1992,  e  da  elaboração  dos

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) pelo Ministério da Educação, no ano de 1996, as

questões ambientais no Brasil integram com maior ênfase as discussões realizadas nas escolas

brasileiras (BRASIL, 1998).

Diante da promulgação da Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a Educação Ambiental para o ensino formal fica

sob responsabilidade dos sistemas de ensino vinculados ao Ministério da Educação (MEC) e a

Educação Ambiental não-formal, cujo público-alvo abrange a parcela da sociedade que não

está na escola fica sob a orientação do Ministério do Meio Ambiente.

Entretanto,  salienta-se que  as  ações  dos  respectivos  ministérios,  Educação e  Meio

Ambiente, evitam um trabalho isolado e, para isso, delineiam suas políticas por meio de um

Órgão Gestor,  cuja  função é  a  coordenação da  Política  Nacional  de  Educação Ambiental

(PNEA), incentivando as diretrizes para implementação da Educação Ambiental em âmbito

nacional.

A distinção do ensino formal e não-formal para a Educação Ambiental, sancionada

pela Lei 9795/99, refletiu diretamente nas práticas educativas propaladas na escola, uma vez
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que a identidade epistêmica das práticas ambientais tinham sua gênese conceitual em ações

que eram designadas para um público não escolar.

As escolas nesse cenário começam a imprimir em suas práticas educativas ambientais

ações que eram realizadas com um público não escolar, negligenciando substancialmente os

preceitos  históricos  da  própria  Educação Ambiental,  com o  incentivo  de  gincanas,  jogos

competitivos,  ou  então,  ações  de  sensibilização  envolvendo  danças  e  festividades,

denominadas  de  Educação  Ambiental.  A respeito  das  práticas  de  Educação  Ambiental

realizadas pelos professores na escola, Sato (2001, p. 16) enfatiza:

[...] ações pontuais de abraçar árvores ou oficinas de reciclagem de papel,
sem nenhuma postura crítica dos modelos de consumo vivenciados pelas
sociedades, ou pela análise do modo de relação dominadora do ser humano
sobre a natureza, com alto valor antropocêntrico. [...] As indústrias fazem
campanhas nas escolas, através de jogos competitivos e não solidários, para
coleta de “latinhas” de alumínio, enquanto incentivam mais consumo para
premiação de computadores e de outros materiais escolares [...].

Em oposição às práticas ambientalistas com forte apelo aos aspectos naturalistas e

comportamentalistas, emerge outra vertente conceitual para a Educação Ambiental Formal,

anunciando  em  suas  proposições  a  necessidade  de  promover  relações  éticas  ambientais,

articuladas  por  meio  de  um  projeto  educativo  que  objetive  superar  as  aprendizagens

comportamentalistas,  ou  seja,  àquelas  que  almejam  a  consolidação  de  ‘atitudes

ecologicamente corretas’ dentro da escola (LIMA, 2009).

A inserção dos condicionantes éticos no debate ambiental sugere a emergência de duas

posturas conceituais distintas em relação às práticas educativas ambientais na escola. De um

lado, práticas que evidenciam o caráter conservacionista e naturalista, comumente percebido

nos  projetos  voltados  às  ciências  naturais  e,  de  outro,  práticas  que  pretendem  em  seu

movimento  pedagógico  a  consolidação  de  uma  sociedade  detentora  de  ações  políticas,

objetivando a intervenção no mundo de forma crítica, reflexiva e dialógica, fundamentada na

responsabilidade para com todos os seres (KAWASAKI e CARVALHO, 2009).

À  vista  disso,  emerge  outra  possibilidade  conceitual  para  a  Educação  Ambiental,

inacabada em sua dimensão epistêmica, mas anunciadora de outras formas de se fazer ciência,

suscitando a superação das desigualdades sociais, o que não implica perspectiva de conceitos

homogêneos,  mas  na  incitação  do  desvelamento  de  um  mundo  ainda  por  descobrir.  Em

relação ao desvelamento do mundo Velasco (1999, p. 32) assevera:
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A realidade precisa ser “desvelada” porque, na sua apreensão ingênua, quer
dizer,  a-crítica  e  alienada,  ficam  ocultos  os  mecanismos  sociais  de
dominação-repressão-destruição que articulam seu coração mesmo. Daí que
as “consciências imersas” nessa visão das aparências devam “emergir” no
processo de descoberta dos mecanismos encobertos.

As práticas de Educação Ambiental nas escolas configuram, em sua grande maioria,

ações  que  ratificam  os  valores  competitivos  das  sociedades  excludentes,  reforçando  os

mecanismos  das  desigualdades  sociais  aprendidos  ao  longo da  própria  história  ocidental.

Nesse viés, ressalta-se que a trajetória da Educação Ambiental, ao longo dos últimos anos,

denota a complexidade e a tensão que questão ambiental na escola vem sofrendo, tanto pela

insipiência teórica, como pelo simplismo metodológico adotado (FRACALANZA, 2004).

Referendando o  pensamento  de  Fracalanza  (2004)  em  relação  ao  simplismo  nas

práticas de Educação Ambiental  adotadas na escola,  Sato (2001, p. 16) discorre quanto à

compreensão  acrítica  da  consciência  política  que  alguns  professores  têm  acerca  do

ambientalismo,  como  se  o  “ambientalismo  se  resumisse  a  datas  comemorativas  e  não

configurasse como um projeto de vida, de lutas sociais”.

Dito isso, corrobora-se o entendimento de que a Educação Ambiental deve consolidar

a  possibilidade  de  uma  perspectiva  diferente  de  compreensão  do  mundo,  almejando  o

encontro entre as diferenças étnicas, culturais, sociais, sendo um elemento exponencial para a

subversão dos mecanismos de manutenção do poder, da divisão de classes e da autorização

desmedida dos processos dominadores.

A  Educação  Ambiental,  assim  compreendida,  configura-se  como  uma  educação

aglutinadora de valores que prevê outra sociedade, com ações sociais de respeito ao próximo,

transgredindo as atitudes ecologicamente corretas, constantemente propaladas em anúncios

publicitários  financiados  por  grandes  corporações  internacionais  que  também  figuram  as

grandes empresas poluidoras.

Tanto  no  ensino  não-formal  ou  formal,  a  Educação  Ambiental  reivindica  a

ressignificação do mundo, considerando o ambiente um espaço de percepção das diferenças e,

acima de tudo, de aceitação da condição humana, isto é, a legitimação da minimização das

desigualdades sociais por intermédio da mudança do modelo econômico estabelecido.

Dessa  maneira,  compreende-se  que  a  escola  que  pretenda  delinear  suas  práticas

educativas por intermédio de um projeto ambiental crítico, deverá ter claro que os objetivos

primeiros em suas diretrizes devem caminhar em direção à emancipação social, repensando a
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estrutura curricular, por intermédio da integração de atividades e dos atores sociais.

Enfatiza-se, ainda, que as práticas educativas ambientais críticas na escola, sugerem a

atuação efetiva dos educadores no sentido  de ocupação também dos espaços públicos, uma

vez  que  a  compreensão  da  educação  como  um fazer  político-pedagógico  ressalta  a  luta

política que a Educação Ambiental desempenha na sociedade civil.

A inserção da Educação Ambiental na sociedade civil, por intermédio da escola, pode

ser uma estratégia de subversão da sociedade vigente, fortalecendo as relações sociais que

dignifiquem  a  condição  humana  em  detrimento  dos  valores  econômicos  comumente

propalados.

 Importante destacar que por mais que a Educação Ambiental Formal não estabeleça

garantia  de  mudanças  sociais  abruptas,  por  meio  dela  é  possível  à  apreensão  de  novos

aprendizados, cujo respeito às inúmeras formas de vida, salvaguarda a emergência de uma

nova cultura planetária, ecologicamente viável.

Nesse entendimento,  emerge a necessidade da escola compreender seu papel nesse

processo  de  construção  de  intenções  pedagógicas,  ou  seja,  da  aprendizagem do  convívio

democrático, tolerante e colaborativo. A dimensão da aceitação do outro deve ser ensinada ou

conquistada por intermédio das relações escolares.

A Educação Ambiental, nesse prisma, fomenta a organização de decisões conjuntas,

estabelecendo a identidade social na escola, cujas potencialidades são evidenciadas a partir da

participação coletiva, situando os objetivos que devem, prioritariamente, almejar a formação

do cidadão democrático.

Diante  desse  olhar,  o  papel  do  projeto  político-pedagógico  torna-se  singular,

delineando  a  sequência  das  estratégias,  objetivos,  finalidades  e  ações  que  a  escola  deve

percorrer em direção à escola que pretenda apoiar suas diretrizes na Educação Ambiental. A

escola,  ancorada  numa  perspectiva  ambiental  permite  a  superação  do  individualismo,

contribuindo para o delineamento de uma sociedade participativa, atuante e ambientalmente

justa em seus valores éticos.

Dessa  forma,  cabe  a  escola  rever  o  conceito  de  currículo  que  permeia  seu  fazer

educacional, ressignificando as matrizes conceituais do movimento pedagógico pretendido,

isto  é,  os caminhos que deverão ser  traçados na construção de relações que valorizem a

condição humana em sua primeira instância.

O currículo pautado pela perspectiva ambiental sinaliza para o entendimento de que a
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escola  é  um  espaço  de  aquisição  de  conhecimentos  que  confluem  na  direção  de  uma

transdisciplinaridade necessária, sendo a Educação Ambiental componente reflexivo de todas

as áreas do saber.

Contudo,  torna-se necessário  reorganizar  os  currículos  escolares,  não somente  em

seus  objetivos,  mas  em  suas  premissas  filosóficas,  redefinindo  seus  conceitos  e  as

metodologias de ação. Tozoni-Reis e Campos (2014, p. 159) em relação à necessidade de

inserção da Educação Ambiental na escola, destacam:

[…] podemos concluir que a inserção da educação ambiental que queremos e
precisamos  passa  pela  reformulação  da  formação  dos  professores  na
perspectiva  de  superação  da  racionalidade  prática,  definindo-a  como
formação  do  professor  culto  (intelectual  crítico),  investindo  no  seu
protagonismo na construção e realização de um currículo escolar que garanta
o tratamento dos temas ambientais como atividades nucleares nas escolas,
compreendidas  como um espaço social  institucional  que tem como papel
contribuir  na  formação  plena,  omnilateral,  dos  sujeitos  educandos  pela
apropriação  crítica  da  cultura  elaborada  histórica  e  socialmente,  para
instrumentalizá-los  na  realização  de  uma  prática  social  crítica  e
transformadora. Essa é a forma mais elaborada que pudemos desenvolver
neste estudo para que a inserção da educação ambiental nas escolas supere as
fragilidades  com  que  tem  sido  incorporada,  em  especial  em  sua  forma
espontaneísta, muitas vezes delegada a projetos dirigidos por grupos sociais
que muito se distanciam dos princípios da educação ambiental  que tenha
como perspectiva a transformação social.

A Educação Ambiental não é uma área de conhecimento isolada, mas interdependente,

com vistas à formação de agentes intelectuais que possam superar os dilemas socioambientais,

engajados  na  constituição  de  uma sociedade justa  e  fraterna.  Dessa  maneira,  a  Educação

Ambiental  crítica potencializa a formação de atores  atuantes no processo de mudança do

paradigma societário contemporâneo.

Outro ponto  cabível  de destaque refere-se ao núcleo  diferenciador  entre  Educação

Ambiental e ecologia. Ecologia é a percepção e análise dos organismos ou grupos que se

encontram  no  ambiente  (ODUM,  2006),  enquanto  que  a  Educação  Ambiental  traduz  a

complexa relação das diversas áreas do saber. Tratar a Educação Ambiental como ensino da

Ecologia é reduzir a dimensão ambiental ao aspecto meramente técnico, portanto, como mais

um desafio posto, é conceber uma Educação Ambiental escolar a partir da criação de novas

metodologias de ensino, como asseveram Costa e Lopes (2013, p. 2):

A EA,  através  de  suas  metodologias,  propõe  que  o  aluno  torne-se  um
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cidadão de agir e pensar a nível planetário. Essa confusão de significados
também  se  dá  para  o  conceito  de  ambiente  –  existe  uma  variedade  de
definições  que  dependem  dos  interesses  científicos,  artísticos,  políticos,
filosóficos, religiosos profissionais envolvidos. A forma com que se planeja
e se desenvolve a EA está diretamente ligada à concepção de ambiente de
quem a realiza.

Dessa  maneira,  fica  evidente  que  a  proposta  pedagógica  da  escola  necessita  ser

dialogada, articulada democraticamente no seio da comunidade escolar, sendo a peça chave

para  a  constituição  de  uma  práxis  ambiental  capaz  de  criar  condições  reflexivas  para  o

combate do desequilíbrio nas relações sociais.

Nessa  perspectiva,  a  Educação  Ambiental  traduz  um  espaço  relevante  para  a

consolidação de relações éticas, subvertendo o paradigma vigente e assumindo novos olhares

em relação aos  modelos  econômicos que  limitam o  sentido  e  o  significado da  expressão

‘desenvolvimento’.

A Educação Ambiental possibilita a criação de espaços críticos, auxiliando as pessoas

a perceberem que a problemática ambiental não dicotomiza o homem e a natureza, mas que a

condição humana faz parte dessa natureza, o que implica diretamente o refazimento do fazer

educacional propriamente dito, ou seja, na construção da identidade ambiental.

Nesse olhar, pode-se dizer que a Educação Ambiental na escola caracteriza-se por uma

dimensão epistemológica, suscitando a criação de metodologias que possibilitem ao educando

a  compreensão  do  seu  papel  no  mundo,  refletindo  a  origem  dos  problemas  ambientais.

Necessário  reforçar  que  a  implementação  da  Educação  Ambiental  nas  escolas  deve  estar

integrada ao projeto político-pedagógico, materializando assim uma proposição coletiva na

qual a comunidade escolar poderá, coletivamente, opinar, propor, definir as ações que serão

realizadas.

Dessa forma, a aprendizagem se torna mais significativa, estabelecendo um diálogo

constante entre professores, alunos, técnicos e pais dentro da escola. A Educação Ambiental

passa a fazer parte do cotidiano escolar, contemplando os conteúdos e os programas que são

ensinados.

Necessário destacar que os projetos realizados na escola que envolvem a Educação

Ambiental não apresentam resultados imediatos, constituindo assim um processo lento que

parte  da  assimilação  gradual  da  comunidade  envolvida,  uma  vez  que  os  objetivos,

metodologias e a reflexão constante precisam ser repensados diariamente.  Alguns teóricos

sugerem a percepção da escola a partir de uma visão holística, superando o diálogo exclusivo
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da preservação ambiental,  mas é inegável que estas ações também são necessárias para a

reflexão escolar.

O reconhecimento da percepção ambiental da comunidade envolvida torna-se singular,

pois materializa as formas relacionais que a comunidade escolar estabelece com a natureza,

evidenciando-se a concepção de ambiente e de natureza dos atores envolvidos. Pode-se dizer

que  as  práticas  educativas  que  permeiam o  fazer  ambiental  na  escola  devem fomentar  a

criticidade, promovendo ações de superação dos problemas ambientais por intermédio de uma

análise conceitual, histórica e reflexiva acerca dos problemas ambientais.

Todavia, destaca-se que a análise conceitual, histórica e reflexiva não é uma condição

exclusiva da Educação Ambiental, mas deve imprimir o movimento pedagógico de qualquer

escola, mesmo àquela que não queira destacar a questão ambiental em seu mote, traduzindo a

atitude reflexiva que subverte a mera transmissão de conhecimentos.

Nessa circunstância, infere-se a existência de um estatuto político que norteia as ações

ambientais  escolares,  não  sendo  possível  considerar  as  práticas  educativas  como  ações

neutras, uma vez que congrega em suas premissas epistêmicas a reivindicação de uma nova

sociedade, tanto em sua acepção pedagógica como pela percepção política de suas relações

por intermédio de uma cultura da solidariedade ambiental.

2.2 Epistemologias da Educação Ambiental

Indiscutivelmente a preocupação com o ambiente traduz a tônica discursiva entre os

diferentes atores sociais, estabelecendo práticas que configuram perspectivas pedagógicas que

nem sempre  confluem em sua  dimensão  epistêmica.  A divergência  epistêmica  quanto  às

práticas  pedagógicas  relacionadas  à  Educação  Ambiental  sugere,  como  descreve  Sauvé

(2005), um território pedagógico com distintas proposições, práticas e dimensões singulares

que  caracterizam,  num  sentindo  amplo,  as  diferentes  correntes  em  Educação  Ambiental.

Nesse  contexto,  é  possível  inferir,  a  partir  da  compreensão  da  autora,  que  o  campo  da

Educação Ambiental não pode ser compreendido a partir de uma dimensão epistêmica única,

mas sim por meio de sua pluralidade.

A pluralidade de concepções em relação às práticas de Educação Ambiental possibilita

aos  atores  sociais  proximidade ou distanciamento,  conforme as  representações  ambientais

adotadas, sugerindo a construção de novas narrativas, metodologias e respostas aos problemas

apresentados. Todavia, a existência de um pluralismo epistêmico não significa que o saber
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produzido expressa um grau de qualidade, tampouco distingue o conhecimento científico do

senso comum,  uma vez  que  o  próprio  objeto  cognoscível  também precisa  ser  construído

epistemologicamente (MOSER, 1987).

Dessa  forma,  a  questão  posta  sugere  um  dilema  teórico,  visto  que  a  Educação

Ambiental,  mesmo adentrando  aos  Programas  de  Pós-Graduação  no  Brasil  ao  longo  dos

últimos vinte anos, ainda sofre profundas críticas quanto ao tipo de ciência que produz, para

quem e quais as epistemologias que a sustenta (SOUZA; SALVI, 2012).

Nesse caleidoscópio de práticas e conceitos, infere-se que muitas pesquisas no campo

da Educação Ambiental ainda são insipientes quanto ao grau de cientificidade, uma vez que

situam suas discussões em relatos de experiência. Em relação a essa fragilidade científica nas

investigações em Educação Ambiental, Kawasaki (2009, p. 146) enfatiza:

[…] muitas dessas pesquisas de natureza empírica relacionavam-se a relatos
de  experiências  pedagógicas,  sendo  estes,  em  grande  parte,  descrições
simples  de  situações  e  práticas  educacionais,  sem  qualquer  análise
sistematizada e crítica, ou seja, sem a dimensão da pesquisa. Identifica-se
aqui  a  dificuldade  em desenvolver  pesquisas  em EA a  partir  de  práticas
educativas, já que tais trabalhos não conseguem superar a condição de um
simples  relato  da  experiência  concreta  para  realizar  reflexões  mais
aprofundadas  e  teorizações  sobre  essa  experiência,  aumentando  o  fosso
existente entre a teoria e a prática nesse contexto de pesquisa.

Nessa  ótica,  emerge  o  questionamento  quanto  ao  estatuto  teórico  da  Educação

Ambiental  dentro  das  ciências  humanas,  especificamente  no  campo  educacional.  Essa

inquirição remete a necessidade de uma análise interdisciplinar em função da multiplicidade

de abordagens que a temática ambiental sugere.

A Educação Ambiental,  nessa configuração, traduz uma área de imbricação entre o

campo educacional e o campo ambiental, sugerindo um desafio epistêmico aos pesquisadores,

uma  vez  que,  em  função  desse  caráter  interdisciplinar,  as  abordagens  metodológicas,  as

tipologias de pesquisa, os métodos de coleta de dados e a análise das informações podem

estabelecer um grau de desconfiança quanto aos resultados apresentados. Mota (2017, p. 73-4)

ao analisar as tendências temáticas e metodológicas nos artigos científicos publicados na base

da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e apresentados nas reuniões da Associação

Nacional  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  em  Educação (ANPEd)  que  versam  sobre  da

Educação Ambiental no período de 2009 a 2014, esclarece:
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As produções de pesquisas na área da EA no país nas últimas décadas têm
aumentado consideravelmente. De um lado, isso facilita, de certa forma, o
desenvolvimento dos estudos dos pesquisadores, pois o acesso a informações
de produções já realizadas contribui para que outras pesquisas se firmem e
que os resultados encontrados a partir destas possam ser analisados com base
em  diferentes  vertentes.  Por  outro,  quando  se  está  imerso  em  uma
diversidade de trabalhos científicos,  pode ocorrer  uma certa  dúvida e até
mesmo desconfiança do que, como e por que pesquisar sobre determinado
tema.

Nesse contexto, cabe destaque o estudo de Sauvé (2005) em relação às abordagens da

Educação Ambiental, intitulado Uma cartografia das correntes em educação ambiental, em

que  a  autora  explicita  as  principais  correntes  de  Educação  Ambiental  a  partir  de  quinze

principais  correntes,  sendo  enfatizadas  cinco  categorias  de  análise,  sendo  elas:  correntes;

concepção  de  ambiente;  objetivos  da  Educação  Ambiental;  enfoques  dominantes  e,  por

último, as estratégias que caracterizam as ações educativas.

Sauvé (2005, p. 17) evidencia em seu estudo que o campo da Educação Ambiental

agrega  em  seu  discurso  distintas  posições  e  percepções  em  relação  ao  ambiente,  cujas

manifestações predicam valores e  conceitos que determinam, apesar do mote em comum,

ações que nem sempre se aproximam epistemologicamente. Para resolução desse problema a

autora elabora um mapa conceitual em que reagrupa as proposições de Educação Ambiental

semelhantes por intermédio de categorias de análise, asseverando, a respeito da cartografia

criada que: 

Uma  das  estratégias  de  apreensão  das  diversas  possibilidades  teóricas  e
práticas no campo da educação ambiental  consiste em elaborar um mapa
deste “território” pedagógico. Trata-se de reagrupar proposições semelhantes
em categorias,  de  caracterizar  cada uma destas  últimas e  de distingui-las
entre  si,  ao  mesmo tempo relacionando-as:  divergências,  pontos  comuns,
oposição e complementaridade.

A cartografia  criada por Sauvé (2005),  ainda em construção e  sujeita  a alterações,

como destaca a autora, permite uma apreciação do estado da arte em Educação Ambiental a

partir  de  correntes  teóricas,  possibilitando  aos  pesquisadores  situarem-se  nesse  campo

investigativo heterogêneo e em construção.

Destarte, com o intuito de sinalizar o diálogo pretendido, é relevante a apresentação do

quadro teórico construído pela autora.
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Quadro 1. Diversidade de correntes em Educação Ambiental

Correntes Concepções de
ambiente

Objetivos da EA Enfoques dominantes Exemplos de estratégias

Naturalista Natureza Reconstruir uma
ligação com a

natureza

Sensorial, Experiencial,
Afetivo, Cognitivo,
Criativo e Estético

Imitação, Interpretação,
Jogos sensoriais,

Atividades de descobertas

Conservacionista/
Recursiva

Recurso Adotar
comportamento de

conservação

Cognitivo Pragmático Guia ou códigos de
comportamentos

Resolutiva Problema Resolver problemas Cognitivo Pragmático Estudo de casos

Sistêmica Sistema Desenvolver o
pensamento
sistêmico

Cognitivo Estudo de casos

Científica Objeto de estudos Adquirir
conhecimentos

Cognitivo Experimental  Estudo de fenômenos,
observação,

experimentação

Humanista Meio de vida Desenvolver um
sentimento de

pertença

Sensorial Cognitivo
Afetivo

Estudo do meio Leitura
de paisagem

Feminista Objeto de solicitude Integrar os valores
feministas à relação

com o meio
ambiente

Intuitivo Afetivo
Simbólico Espiritual

Criativo/Estético

Estudo de casos Oficinas
de criação Atividade de

intercâmbio de
comunicação

Etnográfica Território Lugar de
identidade

Natureza/cultura

Reconhecer a
estreita ligação entre

natureza e cultura

Experiencial Intuitivo
Afetivo Simbólico

Espiritual
Criativo/Estético

Contos, narrações e
lendas Estudo de casos
Imersão Modelização

Ecoeducação Pólo de interação para
a formação pessoal

Cadinho de identidade

Construir uma
melhor relação com

o mundo

Experiencial Sensorial
Intuitivo Afetivo

Simbólico Criativo

Relato de vida Imersão
Exploração Introspecção

Escuta sensível
Brincadeiras.

Práxica Cadinho de
ação/reflexão

Aprender em, para e
pela ação.

Desenvolver
competências de

reflexão

Práxico Pesquisa-ação

Crítica Objeto de
transformação, Lugar

de emancipação

Descobrir as
realidades

socioambientais
visando transformar

o que causa
problemas

Práxico Reflexivo
Dialogístico

Análise de discurso
Estudo de casos Debates

Pesquisa-ação

Projeto de
desenvolvimento

sustentável

Recursos para o
desenvolvimento

econômico

Promover um
desenvolvimento

econômico
respeitoso dos

aspectos sociais e do
meio ambiente

Pragmático Cognitivo Estudo de casos
Experiência de resolução
de problemas Projeto de

desenvolvimento de
sustentação e sustentável
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Continuação do Quadro 1

Correntes Concepções de
ambiente

Objetivos da EA Enfoques dominantes Exemplos de estratégias

Moral/ ética Objeto de valores Dar prova de
ecocivismo

Desenvolver um
sistema ético

Cognitivo Afetivo
Moral

Análise de valores
Definição de valores

Crítica de valores sociais

Holística Total Todo O Ser Desenvolver as
múltiplas dimensões

de seu ser em
interação com o

conjunto de
dimensões do meio

ambiente

Holístico Orgânico
Intuitivo Criativo

Exploração livre
Visualização Oficinas de

criação Integração de
estratégias

complementares

Biorregionalista Lugar de pertença Desenvolver
competências em

ecodesenvolvimento
comunitário, local

ou regional

Cognitivo Afetivo
Experiencial Pragmático

Criativo

Exploração do meio
Projeto comunitário

Criação de ecoempresas

Fonte: Sauvé, 2005, p. 40-42.

A partir da cartografia proposta por Sauvé (2005), mesmo caracterizando um contexto

cultural norte-americano e europeu, é possível perceber uma aproximação significativa com a

realidade latino-americano e brasileira, uma vez que as experiências em Educação Ambiental,

em sua grande maioria, direcionam para práticas de caráter conservacionista e naturalista, o

que imprime uma pretensa ideia de soberania das ciências naturais em relação à Educação

Ambiental. Estudos realizados por Kawasaki e Carvalho (2009, p. 145-6) apontam:

[…] quando olhamos para os resultados de muitas pesquisas que analisam
essas  práticas,  fica  marcado  o  caráter  conservacionista  e  naturalista  das
abordagens  realizadas  por  meio  de disciplinas,  principalmente  Biologia  e
Ecologia.  Sem  dúvida,  a  ênfase  na  abordagem  naturalista,  que  muitos
discursos  e  práticas  mais  diretamente  vinculados  às  áreas  das  ciências
naturais ainda hoje reforçam, foi a que deixou marcas mais profundas nas
práticas da EA escolar. O caráter instrumental das práticas educativas, um
legado  do  campo  ambiental,  associado  às  tendências  pedagógicas
tradicionais  dentro  da  escola,  tomou  a  forma  de  uma  EA  de  caráter
normativo, resumindo-se a um conjunto de regras daquilo que se deveria ou
não fazer em relação ao meio ambiente.

A Educação Ambiental conservacionista ancorou suas premissas teóricas nas ciências

naturais, sendo característica preponderante no Brasil entre os anos de 1960 e 1980 e presente

nas práticas ambientais de muitas escolas ainda na atualidade. Nessa perspectiva conceitual, a

questão  ambiental  é  compreendida  a  partir  de  uma  visão  antropocêntrica,  estando  a
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administração dos recursos naturais no cerne da discussão.

A visão conservacionista da Educação Ambiental concebe os recursos como objetos

ressignificados, sendo compreendido como um recurso daquilo que possui valor a partir de

sua transformação. A exemplo da madeira, da água e dos minérios, qualificados mediante seu

caráter de produção, portanto, viáveis a partir do que os conservacionistas chamam de gestão

ambiental. Nesse entendimento, Sachs apud por Sauvé (2005, p. 21) explicita:

Que luzes projetamos sobre as coisas (ou sobre os seres humanos) que em
seguida elas são qualificadas de recursos? Aparentemente, atribui-se a elas
importância porque são úteis para fins superiores. O que conta não é o que
elas são, mas o que elas podem vir a ser. Um recurso é uma coisa que não
cumpre  seu  fim senão quando  é  transformada  em outra  coisa:  seu  valor
próprio se  volatiliza  ante  a pretensão de interesses  superiores.  (...)  Nossa
percepção esteve acostumada a ver a madeira de construção numa mata, o
mineral  numa  rocha,  os  bens  de  raiz  numa  paisagem  e  o  portador  de
qualificações num ser humano. O que se chama recurso está situado sob a
jurisdição da produção (...). Conceber a água, o solo, os animais ou os seres
humanos como recursos os marca como objetos que necessitam da gestão de
planejadores e o cálculo de preços dos economistas. Este discurso ecológico
leva a acelerar a famosa colonização do mundo vivo.

Outra  característica  preponderante  nas  práticas  de  Educação  Ambiental  no  Brasil,

referenciada  nos  estudos  de  Kawasaki  e  Carvalho  (2009),  é  a  socioambientalista,  cuja

abordagem principal situa a crítica candente à visão conservacionista de Educação Ambiental.

A corrente socioambientalista, principalmente a partir da década de 1980, teve como narrativa

singular  a  compreensão  da  Educação  Ambiental  a  partir  de  uma  perspectiva  crítica,

considerando  os  aspectos  ambientais,  políticos  e  sociais  como  entes  indissociáveis.  Essa

corrente  visa  à  transformação  social  em  patamares  ambientais,  articulando  os  diferentes

grupos sociais, em direção às sociedades sustentáveis (LIMA, 2009).

Na mesma direção,  com o objetivo de traçar  o  panorama da  Educação Ambiental

brasileira,  Layrargues  e  Lima  (2014)  elaboram  um  quadro  com  os  modelos  político-

pedagógicos  da  Educação  Ambiental  a  partir  de  três  macrotendências,  sendo  elas:  a

conservacionista, com forte incentivo às atividades de sensibilização ao ar livre e mudança de

comportamento frente aos problemas ambientais, numa tentativa de busca de conscientização

ambiental. Entretanto, umas das principais críticas que essa tendência sofre é a ausência de

questionamentos com relação à estrutura social, com práticas que focalizam ações setoriais,

desvinculadas dos aspectos políticos, econômicos e sociais.
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Há, ainda,  outra  tendência,  denominada  pragmática,  caracterizada pelo ideário das

correntes  vinculadas  ao Desenvolvimento Sustentável  (DS),  ao ecologismo de mercado,  à

revolução tecnológica e economia e consumo verde; e, por último, a macrotendência crítica,

cuja  estrutura  relaciona  diretamente  às  correntes  da  Educação  Popular,  Emancipatória,

Transformadora e no Processo de Gestão Ambiental delineia suas práticas a partir do embate

político contra  os fundamentos de dominação do ser humano e da acumulação do capital

(LAYRARGUES e LIMA, 2014).

Em relação  à  análise  das  correntes  de  Educação  Ambiental  no  Brasil,  infere-se  a

existência de dois momentos singulares. Inicialmente pelos estudos de Sorrentino (1995), um

dos  primeiros  pesquisadores  a  classificar  as  correntes  de  Educação  Ambiental  no  Brasil,

identificando quatro vertentes: a conservacionista, ao ar livre, gestão ambiental e a economia

ecológica (LAYRARGUES e LIMA, 2014).

O segundo momento, marcando o início da década de 1990, situa a efervescência das

críticas  dos  educadores  ambientais  quanto  à  perspectiva  conservadora  em  função  da

percepção  de  que  as  práticas  educativas  sustentadas  nessa  concepção  eram incapazes  de

superar  o  paradigma  hegemônico,  cuja  premissa  defendia  ações  individuais  e

comportamentais. Layrargues e Lima (2014, p. 29) no que se refere às críticas estabelecidas à

corrente conservadora manifestam-se:

[…] insatisfeitos com o rumo que a Educação Ambiental vinha assumindo,
começaram  a  diferenciar  duas  opções,  sendo  uma  conservadora  e  uma
alternativa.  Julgavam  que  a  opção  conservadora,  materializada  pelas
macrotendências conservacionista e pragmática, era limitada, por entender
que  o  predomínio  de  práticas  educativas  que  investiam em crianças  nas
escolas,  em ações  individuais  e  comportamentais  no  âmbito  doméstico  e
privado,  de  forma  a-histórica,  apolítica,  conteudística  e  normativa  não
superariam o paradigma hegemônico que tende a tratar o ser humano como
um ente genérico e abstrato, reduzindo-os à condição de causadores da crise
ambiental, desconsiderando qualquer recorte social.

Nesse contexto,  é importante ressaltar  que o embate estabelecido contra a corrente

conservacionista na década de 1990 traduzia um movimento contra-hegemônico, não somente

em relação às práticas educativas que vinham acontecendo nas escolas, mas sinalizava para

uma crítica estrutural em relação ao referencial que viria a nortear a Educação Ambiental nas

próximas  décadas.  A guisa  de  exemplo  é  possível  citar  a  substituição  do  conceito  de
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Ecodesenvolvimento5 por  Desenvolvimento  Sustentável  adotado  pela  Comissão  Mundial

sobre  o  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  (CMMAD),  o  que  instaurou  um  clima  de

divergência entre os ambientalistas (LAYRARGUES, 1997).

Dessa maneira,  a  partir  das  críticas  empregadas  contra  a  corrente  conservadora,  a

Educação Ambiental passa a incorporar com maior veemência em seus discursos categorias

como ética, emancipação, autonomia, transformação, dentre outros adjetivos que foram sendo

propalados nas práticas educativas.

Nessa direção, ainda na década de 1990, imbricado com as categorias de contestação

da  corrente  conservadora,  ressaltam-se  as  retóricas  que  situam  os  sujeitos  como  atores

principais  do  processo  de  ressignificação  da  condição  ambiental,  incitando  a

“responsabilização individual na questão ambiental, fruto da lógica do “cada um fazer a sua

parte” como contribuição cidadã ao enfrentamento da crise ambiental” (LAYRARGUES e

LIMA, 2014, p. 29).

Esse movimento de admissão da sociedade civil  em relação à  responsabilidade de

superação  da  crise  ambiental  reflete  outra  tendência  da  própria  corrente  conservadora,

denominada de macrotendência pragmática, vinculada diretamente às “correntes da Educação

para  o  Desenvolvimento  Sustentável  e  para  o  Consumo  Sustentável,  é  a  expressão  do

ambientalismo de resultados, do pragmatismo contemporâneo e do ecologismo de mercado”

(LAYRARGUES e LIMA, 2014, p. 30-31).

Nessa  perspectiva,  pode-se  inferir  que  no  Brasil,  até  o  momento,  a  Educação

Ambiental  está dividida em duas grandes tendências teóricas que refletem as práticas dos

educadores  ambientais.  De  um  lado,  corroborando  uma  tendência

comportamentalista/liberal/conservadora  da  Educação  Ambiental,  (CARVALHO,  2001;

GUIMARÃES, 2000; LOUREIRO, 2008), entendem as práticas ambientais a partir de sua

dimensão resolutiva imediata, focalizando ações que situam o fazer ambiental por intermédio

de mudanças de comportamentos sociais, propaladas, em sua grande maioria, em ativismos

ambientais.  Alencastro  e  Souza-Lima  (2015,  p.  35)  em  relação  às  práticas  vinculadas  a

tendência comportamentalista/liberal/conservadora asseveram que:

É possível  elencar  várias  ações  de educação ambiental  vinculadas  a  esta
abordagem, tais como, coleta seletiva de resíduos, incentivo a programa de

5 Conceito criado por Maurice Strong, Secretário da Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, cuja
concepção de desenvolvimento sinalizava para as necessidades sociais da população, exaltando o sentido
ético da relação homem e natureza por intermédio da preservação ambiental.
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reciclagem de materiais de alto valor comercial, mutirões de limpeza de rios
e terrenos baldios, certificação ambiental aos moldes da ISO 14001 para as
empresas,  etc.  Não se pode negar o benefício que tais  práticas produzem
para o meio ambiente. Entretanto, elas não atingem a raiz do problema […].

Numa  dimensão  de  oposição,  ressalta-se  a  tendência  popular/crítica/emancipatória

(CARVALHO, 2001; GUIMARÃES, 2000; LOUREIRO, 2008), cujo teor argumentativo e

prático situa para a assunção significativa de uma nova postura societária em relação aos

modelos  econômicos  adotados,  cujo  objetivo  é  a  compreensão  do  papel  singular  que  a

democracia  deve  exercer  no  interior  das  relações  sociais,  tendo  como  desafio  “construir

conhecimentos  de  forma  coletiva  e  dialógica  que  levem em conta  os  saberes  científicos,

étnicos e populares” (ALENCASTRO e SOUZA-LIMA, 2015, p. 38).

Dessa forma, é necessário elucidar que a divisão da Educação Ambiental brasileira em

duas  grandes  tendências  teóricas,  torna-se  fundamental  para  sinalizar  a  perspectiva

pedagógica adotada para esta tese, uma vez que as categorias que serão apresentadas a seguir

sustentarão a congruência do que se convencionou neste trabalho como Quadro de Referência.

Diante dessa sucinta e incompleta descrição das tendências da Educação Ambiental

pode-se  inferir  a  complexidade  conceitual  e  prática  que  o  campo  ambiental  agrega,  não

somente por se tratar de um campo teórico vasto e em construção, mas devido ao processo de

reconhecimento  ou,  como  alerta  Sauvé  (2005,  p.  17)  de  “como  encontrar-se  em  tal

diversidade de proposições? Como caracterizar cada uma delas, para identificar aquelas que

mais convêm a nosso contexto de intervenção, e escolher aquelas que saberão inspirar nossa

própria prática?”.

Nesse  panorama,  as  correntes  propostas  por  Sauvé  (2005)  em  sua  cartografia,

permitem sinalizar  parcialmente  a  concepção  teórica  que  esta  pesquisa  defende  enquanto

campo de discussão, situando como um dos marcos orientadores a corrente moral/ética, cuja

dimensão  sustenta  a  necessidade  de  criação  de  posturas  éticas  frente  aos  problemas

ambientais.

Essa tendência, destaca-se pela interpretação que os atores sociais têm em relação à

Educação  Ambiental,  desconstruindo  a  visão  antropocêntrica  de  homem  no  universo  e

alargando os limites éticos a partir da revisão dos valores que delineiam a ação humana em

relação  à  natureza  (GRÜN,  2007).  A revisão  da  perspectiva  ética  nas  relações  sociais

possibilita  a  ressignificação das  formas  de  produção econômica,  assim como questiona  a

apropriação indevida dos recursos naturais pelo homem. Carvalho (2003, p. 39) em relação ao
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papel da ética manifesta:

É precisamente  esta  ética  que  entendo como passível  de  ser  reforçada  e
alimentada  a  partir  de  um sério,  amplo  e  honesto  trabalho  de  educação
ambiental,  onde  seja  possível  fornecer  a  cada  cidadão  uma  espécie  de
bússola moral dirigida a todo e qualquer modo de interagir do homem com
meio ambiente,  revelando-lhe senão o rumo ideal  a seguir,  pelo menos o
mais apropriado.

A dimensão  ética  incorporada  à  Educação  Ambiental  possibilita  a  superação  das

relações sociais pautadas na expropriação da natureza, uma vez que os modelos econômicos

que se sustentam a partir da dilapidação dos recursos naturais passam a ser questionados em

sua gênese. Cavalari e Souza (2013, p. 03) asseveram acerca da relação ética entre os seres

humanos e os demais elementos da natureza:

A “ética ambiental” surge, então, com a tentativa de compreensão da relação
entre os seres humanos e os demais elementos da natureza, e quais valores
permeiam as diferentes relações estabelecidas. As discussões a respeito de
novas relações éticas entre sociedade e natureza são recentes, datando da
segunda metade do século XX. Recente também é a inclusão desta temática
nas produções teóricas em Educação Ambiental.

 Destarte, para o contexto da tese, corrobora-se a existência de uma crise ambiental

que traduz uma crise da própria condição humana, constituída a partir do distanciamento entre

o homem e a natureza. Para tanto, defende-se a necessidade de ressignificação dos modelos de

desenvolvimento pautados na soberania da economia como alternativa de progresso.

A  seguir,  em  continuidade  ao  diálogo  proposto,  discutir-se-á  o  conceito  de

Desenvolvimento Sustentável (DS) proposto no Relatório Brundtland (1987).

2.3 Além do Desenvolvimento Sustentável

Optou-se,  nesta  seção,  pelo  destaque  da  temática  Além  do  Desenvolvimento

Sustentável  em função  de  duas  premissas  básicas:  a  primeira,  por  ressaltar  a  perspectiva

conceitual  que  norteou  a  pesquisa  nesta  tese,  cujo  propósito  sinaliza  para  a  necessária

constituição da Sustentabilidade nas escolas do município de Porto Velho e, a segunda, pela

premente necessidade de discutir o conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS) adotado a

partir do Relatório Brundtland (1987).

A proposição epistêmica para a Educação Ambiental escolar aqui defendida situa a
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compreensão da Sustentabilidade como condição singular para a ressignificação da relação

entre o homem e a natureza, distanciando-se das abordagens que apregoam o crescimento

econômico  como  alternativa  exclusiva  do  desenvolvimento  social,  portanto,  afastada  da

concepção de que o modelo produtivo contemporâneo é capaz de garantir a produção e o

consumo de maneira que salvaguarde os ecossistemas, assim como é defendido nos discursos

sugeridos pelo Desenvolvimento Sustentável (DS) (NASCIMENTO, 2012).

Em crítica ao conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS), emerge historicamente a

concepção de Sustentabilidade,  cujos contornos vem se ressignificando desde a década de

1990,  apresentando tendências  que distinguem suas  práticas,  mas que se aproximam pela

crítica contundente ao modelo produtivo que preconiza um desenvolvimento ecologicamente

desequilibrado (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009).

Nesse viés, como o objetivo não é traçar um percurso minucioso dos desdobramentos

que permearam as práticas de Sustentabilidade ao longo dos últimos anos, mas de intensificar

a crítica ao modelo de desenvolvimento contemporâneo, optou-se pela discussão inicial do

conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS), sugerido a partir da publicação do Relatório

Brundtland, intitulado Our common future, no ano de 1987, que objetivou o estabelecimento

das  premissas  conceituais  que explicitam a escolha da Sustentabilidade para a elaboração

desta pesquisa.

O  relatório  de  Brundtland,  assim  conhecido  por  referência  à  ex-primeira-ministra

norueguesa Gro Harlem Brundtland6, tratava-se de um apelo da Assembleia Geral das Nações

Unidas à Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) para que

fosse construída uma agenda global  com estratégias que superassem a crise ambiental  no

mundo (CMMAD, 1991).

Nesse  contexto,  o  Relatório  ressalta  o  Desenvolvimento  Sustentável  (DS)  como

estratégia prioritária para a superação da crise ambiental, traduzindo uma alternativa viável

para criar condições de uma conciliação entre o desenvolvimento econômico e a preservação

ambiental, desde que a tecnologia e a organização social sejam geridas adequadamente em

relação aos recursos ambientais (CMMAD, 1991).

A  concepção  de  Desenvolvimento  Sustentável  (DS),  apresentada  no  Relatório

Brundtland, sinalizava para a ideia de que os modelos de desenvolvimento deveriam estar

alicerçados nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, cuja imbricação seria suficiente

6 Gro Harlem Brundtland dirigiu a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD)
entre os anos de 1983 a 1987.
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para  garantir  a  equidade  da  utilização  dos  recursos  naturais,  subsidiar  a  eficiência  do

crescimento da produção a partir do uso da tecnologia e erradicar a pobreza por intermédio da

delimitação dos limites de consumo (NASCIMENTO, 2012).

Entretanto, o modelo de Desenvolvimento Sustentável (DS) sugerido não conseguiu

superar o panorama crítico entre o econômico e o social, preocupação fundante das discussões

realizadas na época, cujo objetivo era o de atender “[…] às necessidades do presente sem

comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades”

(CMMAD, 1991, p. 9).

A  concepção  do  Desenvolvimento  Sustentável  (DS)  defendida  pelo  Relatório

desconsiderou  os  aspectos  políticos  que  permeiam as  relações  sociais,  negligenciando  as

contradições  inerentes  à  condição  humana.  Nascimento  (2012,  p.56)  em  relação  ao

esquecimento da dimensão política no DS, assevera:

O principal problema nessa definição em três dimensões não se encontra nas
diferenças de conceituação existentes na literatura especializada sobre cada
uma delas, mas no fato de escolhê-las como as essenciais, eliminando-se, por
exemplo, a dimensão do poder. Como se mudar os padrões de produção e
consumo fosse algo alheio às estruturas e decisões políticas. A consequência
do esquecimento da dimensão da política é uma despolitização do DS, como
se  contradições  e  conflitos  de  interesse  não  existissem mais.  Como se  a
política não fosse necessária no processo de mudanças. Como se as formas
de exploração violenta não fossem mais importantes,  e a equidade social
fosse construída por um simples diálogo entre organizações governamentais
e  multilaterais,  com assessoria  da sociedade civil  e  participação ativa do
empresariado.

A assertiva  de Nascimento  (2012) em relação à  ausência  da dimensão política  no

Relatório  é  consubstanciada  em diversas  passagens do texto,  sugerindo a  diminuição dos

padrões de consumo dos mais ricos e a premente necessidade de um controle de natalidade,

como descreve a CMMAD (1991, p. 10):

Para que haja um desenvolvimento global sustentável é necessário que os
mais ricos adotem estilos de vida compatíveis com os recursos ecológicos do
planeta quanto ao consumo de energia, por exemplo. Além disso, o rápido
aumento  populacional  pode  intensificar  a  pressão  sobre  os  recursos  e
retardar qualquer elevação dos padrões de vida; portanto, só se pode buscar o
desenvolvimento  sustentável  se  o  tamanho  e  o  aumento  da  população
estiverem  em  harmonia  com  o  potencial  produtivo  cambiante  do
ecossistema.

O trecho reflete duas situações que precisam ser discutidas com uma profundidade



56

maior. A primeira, que se estrutura a partir da crença ingênua da diminuição dos padrões de

consumo dos ricos, haja vista que o estilo de vida dos abastados só ocorre em função do

acúmulo de capital, assim como pela concepção de inacabamento dos recursos naturais. A

segunda,  também controversa,  situa o aumento da população como algo insustentável  em

padrões ecológicos o que, inicialmente, caberia a pergunta se de fato o controle de natalidade

serviria para a equidade dos recursos destinados à população ou para continuar a sustentar a

opulência dos afortunados?

Outro  trecho do Relatório  apresentado pela  CMMAD (1991,  p.  67)  merecedor  de

destaque, sustenta uma aproximação dos interesses econômicos aos ecológicos, sinalizando

que as políticas de conservação serviriam aos propósitos do desenvolvimento agrícola, uma

vez que:

As preocupações econômicas e as ecológicas não se opõem necessariamente.
As políticas que conservam a qualidade das terras agricultáveis e protegem
as florestas  melhoram as  perspectivas  a  longo prazo de desenvolvimento
agrícola. Maior eficiência no uso de matérias-primas e energia pode servir a
objetivos ecológicos, mas também pode reduzir os custos.

A suposta aproximação dos interesses econômicos e ecológicos, pelo menos mediante

o modelo de desenvolvimento contemporâneo, apresenta-se incongruente, uma vez que não se

observa uma mudança no padrão de desenvolvimento proposto, sendo mantida a concepção

de que as florestas devem servir como matéria-prima para intensificar a produção e, assim,

diminuir os custos.

A associação entre os interesses econômicos e os ecológicos, proposta no Relatório de

Brundtland, indica um conceito de desenvolvimento que oculta a dominação que o modelo

industrial  imprimiu  em  relação  à  natureza  desde  o  século  XVIII,  mascarando  a

responsabilidade  que  os  países  ricos  e  industrializados  têm  no  processo  de  degradação

ambiental.  Conforme  Aurélio  Sobrinho  (2008,  p.  133),  tratando  sobre  a  minimização  da

crítica ao modelo industrial constante no Relatório, sustenta que:

[…] temos que lembrar constantemente, que o sistema industrial e o modelo
de desenvolvimento a que estamos subordinados não respeitam convenções e
nem protocolos, já que a dinâmica do lucro e sua maximização é o grande
objetivo dos governos e da iniciativa privada. A ideia do Desenvolvimento
Sustentável trazida pelo Relatório é, ao nosso ver, uma forma de “esverdear
o capitalismo e o próprio desenvolvimento econômico e industrial”.
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A  mitigação  da  responsabilidade  dos  países  industrializados  no  processo  de

degradação  ambiental  evidenciada  no  Relatório  sugere  questionamentos  quanto  à

materialidade  da  ideia  de  equidade,  mesmo  sendo  ressaltada  a  questão  ética  como

condicionante  fundamental  do  Desenvolvimento  Sustentável  (DS).  De  acordo  Aurélio

Sobrinho (2008, p. 144) o Relatório Brundtland:

[…] ao elaborar o conceito de desenvolvimento sustentável, trás em seu bojo
um  pressuposto  ético  fundamental  que  é  a  equidade  entre  as  gerações.
Contudo,  o  vácuo deixado pelo Relatório em relação às  formas de como
concretizar  esse  pressuposto,  é  muito grande,  já  que as  propostas  para  a
preservação ambiental contidas no relatório são de extrema diplomacia com
os países ricos e industrializados.

O  Desenvolvimento  Sustentável  (DS),  amplamente  divulgado  pelos  meios  de

comunicação em função de sua amplitude conceitual, angariou adeptos de distintas vertentes,

tanto daqueles vinculados às instituições de ensino, assim como de empresas que buscam a

venda de seus produtos sob a égide de rótulos que ganham a aceitação da população que

deseja a aquisição de mercadorias que não colocam a natureza em risco.

O discurso de preservação dos recursos naturais, mesmo em países industrializados,

vem sendo intensificado ao longo das últimas décadas, porém direcionados às práticas que

giram  em  torno  da  sociedade  civil  que  comumente  é  responsabilizada  pelo  depósito  de

resíduos nas ruas, queimadas realizadas pelos pequenos agricultores, entre outras práticas que

são criticadas com afinco por aqueles que prezam pela defesa de ‘atitudes ecologicamente

corretas’.

Indiscutivelmente essas práticas devem ser problematizadas no seio da sociedade civil,

entretanto,  questiona-se  a  minimização  do  debate  e  a  sua  consequente  restrição  a

determinados grupos sociais, negligenciando, por exemplo,  a desigualdade econômica que

sustenta o modelo econômico urbano industrial. Para Aurélio Sobrinho (2008, p. 143) a busca

de um desenvolvimento ambientalmente justo está longe de acontecer, uma vez que:

[…] os desníveis econômicos e sociais entre os 6 bilhões de habitantes do
planeta  é  grande  e  tende  a  aumentar.  [...]  20%  da  população  mundial
consome 80% da energia produzida, e 80% consome os 20% restante, fica
claro que equidade social está longe de ser alcançada. Será que um norte
americano ou europeu de classe média está disposto a diminuir seu consumo
para  que,  todos  fazendo  (lembrando  o  imperativo  categórico  de  kant),  a
degradação ambiental  seja  diminuída e  assim as  gerações futuras possam



58

minimamente ter recursos para também satisfazerem as suas “necessidades
fundamentais”? Será que um indivíduo da classe média do hemisfério sul
está disposto a diminuir seu consumo com vistas às gerações futuras?

A desigualdade econômica torna-se cruel não somente pela divisão dos bens materiais

que ocorrem de maneira desproporcional, mas principalmente pelo imperativo da criação de

um imaginário de que todos poderão consumir da mesma maneira e intensidade, assim como

fomenta uma expectativa de vida que estimula padrões de consumo desnecessários.

A reflexão sobre da desigualdade econômica constante no Relatório situa, em diversos

trechos, que a pobreza é um dos maiores responsáveis pela degradação ambiental, sugerindo

que os  desprovidos  economicamente  são os  algozes  pela  crise  ambiental.  Em destaque o

trecho da CMMAD (1991, p. 30) explicita:

Para sobreviver, os pobres e os famintos muitas vezes destroem seu próprio
meio  ambiente:  derrubam  florestas,  permitem  o  pastoreio  excessivo,
exaurem as terras marginais e acorrem em número cada vez maior para as
cidades congestionadas. O efeito cumulativo dessas mudanças chega a ponto
de fazer da própria pobreza um dos maiores flagelos do mundo.

 Associar a origem da crise ambiental à condição de miserabilidade que a população

mundial vive,  suscita duas situações convergentes em relação ao raciocínio adotado nessa

pesquisa.  A  primeira  situação,  já  destacada  anteriormente,  é  a  minimização  da

responsabilidade  do  atual  modelo  de  desenvolvimento  que  tem  como  condicionante  o

processo de produção industrial. A segunda, tão relevante quanto a primeira, aponta para uma

não resolução da problemática ambiental, visto que se pensarmos os problemas ambientais

exclusivamente sob a responsabilidade dos expropriados do mundo, verificar-se-á, então, que

a solução para a crise ambiental está muito longe de acontecer, uma vez que a pobreza é o

mecanismo propulsor que sustenta o atual modelo de desenvolvimento. 

De acordo  com Aurélio  Sobrinho (2008,  p.  145),  o  conceito  de  Desenvolvimento

Sustentável (DS) sugerido pelo Relatório Brundtland, mostra-se:

[…]  tendencioso  ao  expor  de  modo  claro  que  grande  parte  da  poluição
ambiental é causada pela pobreza, aumento excessivo da população e pela
concentração  urbana;  sem contudo,  expor  de  modo contundente  que  tais
causas  são  derivadas  do  modelo  econômico e  de  sua  racionalidade,  pela
concentração de riquezas,  pelas disputas entre países ricos e pobres,  pela
busca incessante de lucro, pela exploração de matérias primas e mão de obra
(quase  escrava)  das  grandes  corporações  em  locais  distantes  de  suas
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matrizes. O desenvolvimento sustentável proposto pelo Relatório Brundtland
é,  portanto,  um modelo  que  não  rompe com as  contradições  internas  do
sistema industrial […].

A omissão da responsabilidade  pela  crise  ambiental  por  parte  do atual  modelo  de

desenvolvimento  explicita  em  diversas  passagens  do  Relatório,  favorece  a  ambiguidade

conceitual em relação ao termo ‘desenvolvimento’, negligenciando a premissa histórica na

qual  emerge  a  modernidade,  cujos  princípios  destacavam  a  racionalidade  econômica  e

instrumental  como  condições  singulares  para  progredir  e  desenvolver  o  modelo  urbano

industrial (LEFF, 2005).

A  relação  idiossincrásica  dos  termos  ‘progredir’  e  ‘desenvolver’,  destacada  nos

princípios  basilares  da  racionalidade  econômica,  conjuga  atualmente  os  discursos  que

defendem  um  desenvolvimento  econômico  aliado  à  preservação  ambiental,  ou  seja,  um

Desenvolvimento Sustentável (DS) cujo fim é a industrialização sem danos a natureza. Em

relação às ideias de progresso e desenvolvimento perseguidas pelos países industrializados,

Aurélio Sobrinho (2008, p. 36) assevera:

Assim, desde o princípio da formulação da filosofia positivista (século XIX),
tanto  a  ideia  de  progresso,  quanto  a  ideia  de  desenvolvimento,  foram
inicialmente  utilizadas  para  justificar  as  ações  das  potências  industriais
europeias, bem como para justificar o caráter “superior” do povo europeu
sobre os demais povos (especialmente na África e na Ásia, mas também em
relação aos aborígenes australianos) do globo.

Destaca-se,  ainda,  que  o  Desenvolvimento  Sustentável  (DS)  carrega  em  si  a

representação de um modelo desenvolvimentista que em momento algum possibilita a criação

de outras alternativas de produção econômica, senão aquelas que fomentam no imaginário

social uma estrutura urbano industrial que delineia em seus contornos uma pretensa harmonia

entre natureza e desenvolvimento econômico.

O modelo urbano industrial não se restringe aos processos de produção e consumo das

sociedades  industrializadas,  mas  também é  responsável  pela  criação  de  necessidades  que

nunca podem ser supridas em função do ritmo acelerado em que os produtos são colocados no

mercado, assim como são substituídos por outros mais modernos (AURÉLIO SOBRINHO,

2008).

De acordo com Aurélio Sobrinho (2008, p. 115), apesar dos benefícios que o processo

de industrialização trouxe para a humanidade, não se pode negar que esse modelo tornou-se o
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principal responsável pela degradação ambiental, uma vez que:

O crescimento e  o impacto industrial  na  natureza,  especialmente  após os
anos  de  1950  (pós-guerra),  foi  visível.  Os  países  pobres  que  se
industrializavam nessa época, viu nascer uma indústria vinculada a capitais
externos  (como o  Brasil  que  se  industrializou  especialmente  com capital
europeu e norte americano) e que se instalava aqui e acolá para a busca de
mão de obra barata e matéria prima acessível.

Nesse  conturbado  cenário  em  que  crescimento  econômico  confunde-se  com

desenvolvimento social, a década de 1990 torna-se palco de questionamentos em relação ao

modelo  de  desenvolvimento  apregoado  pelo  pensamento  econômico  do  século  XX,  cujo

principal índice de aferição de progresso social concentrava-se na renda per capita.

Em  1990,  com  a  publicação  do  primeiro  Relatório  de  Desenvolvimento  Humano

(RDH) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a associação

entre crescimento econômico e desenvolvimento social passa a ser questionada. Santos et al.

(2017, p. 171) destacam que:

O desenvolvimento, tendo o industrialismo como propulsor e a renda  per
capita como medida, foi predominante no pensamento econômico até fim do
século XX. No entanto, diversas contestações a esse pensamento surgiram,
com destaque para as tentativas de resgatar a relação entre economia e ética
e de introduzir a questão ambiental nas análises. Tais esforços tiveram dois
principais motivadores. Por um lado, a influência do Programa das Nações
Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD)  e  a  publicação  do  primeiro
“Relatório do Desenvolvimento Humano”, em 1990, que acabou tornando-se
a  base  para  criação,  em  1993,  do  Índice  de  Desenvolvimento  Humano
(IDH).

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tem como objetivo medir o grau de

desenvolvimento econômico e a qualidade de vida de uma população, tendo como parâmetros

de análise principais os indicadores de renda, educação e longevidade. Conforme Santos et al.

(2017, p. 171) destacam que:

A criação do IDH foi resultado da busca por uma alternativa à renda per
capita  como  medida  de  desenvolvimento.  O  índice,  composto  pela
compilação de indicadores de renda,  educação e longevidade, tornou-se a
principal  unidade  de  medida  do  desenvolvimento  a  partir  de  então.  Sua
criação teve a influência fundamental do economista indiano, então membro
da presidência do Banco Mundial, Amartya Sen e suas ideias, que viriam a
ser  publicadas  em  duas  de  suas  principais  obras,  quais  sejam,  Ética  e
Economia e  Desenvolvimento como Liberdade,  ambas publicadas no ano
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1999.

A partir da criação do IDH foi possível alargar os limites de diálogo em relação às

diferenças  entre  crescimento  econômico  e  desenvolvimento  social,  principalmente  pelas

críticas ao uso extensivo da renda per capita pelas teorias de desenvolvimento.

Contudo, esse índice sofreu fortes críticas ao longo dos anos pela ênfase dada à renda

em relação aos demais indicadores, contudo, infere-se que a sua criação foi singular para a

emergência  de  outras  teorias  do  desenvolvimento  com  indicadores  mais  complexos  que

pudessem sinalizar de forma mais ampla o conceito de desenvolvimento. Santos et al. (2017,

p. 172) asseveram que:

[…] Numa tentativa de superar as limitações do IDH, diversos outros índices
foram sendo criados, formando o que Veiga (2010) chama de indicadores de
terceira  e  quarta  geração.  Esses  indicadores  e  índices  mais  complexos
procuram utilizar-se  de  dados que representem a multidisciplinariedade e
multidimensionalidade que envolvem as  teorias  de desenvolvimento mais
atuais.

Outro ponto, cabível de destaque em relação ao IDH, é ausência da questão ambiental

nas variáveis de análise do índice, sugerindo, mais uma vez, que mesmo com a superação do

uso demasiado da renda  per capita  pelas  teorias  do desenvolvimento,  a  imbricação entre

sociedade e ambiente é considerada irrelevante, corroborando a concepção de um ambiente

como  recurso.  Segundo  Orsi  (2009,  p.  58),  desconsiderar  a  variável  ambiental  de  uma

população:

[...]  talvez  seja  bastante  problemático,  pois  bem sabemos  que  este  é  um
quesito importante na qualidade de vida. Um ambiente insalubre pode não
resultar necessariamente em óbito precoce, porém reduz a qualidade de vida
da população. Ainda dentro da mesma linha de raciocínio, é válido salientar
que os sistemas naturais não reconhecem limites políticos e administrativos
das  nações,  portanto  os  impactos  gerados  em  um  dado  território  podem
perfeitamente resultar em problemas para outras áreas próximas ou distantes
da origem das atividades geradoras desses impactos, o que não é captado por
um índice que não considera esses impactos e tenha uma visão pontual.

Nessa perspectiva, percebe-se que o Desenvolvimento Sustentável (DS) proposto no

Relatório  Brundtland,  relaciona-se  dialeticamente  aos  modelos  de  desenvolvimento  que

delinearam a economia do século XX, anunciando, mesmo que indiretamente, a necessidade

de  criação  de  índices  de  desenvolvimento  que  sejam  capazes  de  valorar  os  impactos
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ambientais na sociedade contemporânea.  De acordo com Orsi (2009, p. 62), esses índices

começaram  a  ser  pensados  efetivamente  na  década  de  1990,  a  exemplo  o Ecological

Footprint  Method  (EFM),  também  conhecido  como  Pegada  Ecológica,  cujo  modelo  foi

lançado por Wackernagel e Rees no livro Our ecological footprint no ano de 1995:

[...] no conceito de pegada ecológica, encontramos uma discussão sobre a
questão  do  desenvolvimento  e  da  própria  sustentabilidade.  Dentro  desse
modelo, podemos inferir a questão da capacidade de carga do planeta, da
expansão  do  consumismo,  das  desigualdades  sociais  e  regionais  (escala
espacial),  a  diminuição  do  capital  natural  em  uma  escala  temporal  da
degradação e o uso da tecnologia pela sociedade. […] O cálculo da pegada
ecológica consiste basicamente em fazer uma relação entre a demanda de
área  bioprodutiva  para  dar  suporte  as  atividades  socioeconômicas  e  a
produção dos sistemas naturais.  Ou seja,  de quanto a sociedade necessita
para  sustentar  o  seu  modelo  de  desenvolvimento,  como  terras  agrícolas,
áreas de pesca, áreas para sua infraestrutura, florestas para absorção de gases
e controle climático, áreas para deposição de lixo e capacidade de suporte da
natureza para todas essas atividades.

O  conceito  da  Pegada  Ecológica  surge  como  um  instrumento  para  medir  o

desenvolvimento das  nações  por  intermédio de uma metodologia  que possibilita  aferir  os

impactos ambientais de determinadas populações, a partir do grau de consumo de matéria ou

energia. Conforme Firmino et al. (2009, p. 44):

A PE tem sido  constantemente  usada  por  pesquisadores  e  ambientalistas
como indicador de sustentabilidade de cidades ou países. A análise da PE
pode  ser  aplicada  em várias  escalas:  organizacional,  individual,  familiar,
regional, nacional e mundial. O princípio básico da ferramenta consiste em
contabilizar os fluxos de matéria e energia existentes em um determinado
sistema  –  um país  ou  uma  atividade,  por  exemplo  –  convertendo-os,  de
maneira  correspondente,  em  áreas  de  terra  ou  de  água  produtivas.  A
metodologia considera que todo e qualquer ser vivo existente na Terra, de
uma fruta ao ser humano, ou a realização de uma atividade, seja a fabricação
de um produto ou a prestação de um serviço, é um sistema aberto que utiliza
matéria  e  energia  proveniente  do  meio  ambiente  natural  para  o  seu
desenvolvimento,  e  devolve  resíduos  ao  ecossistema  natural  onde  são
assimilados.

A metodologia empregada na Pegada Ecológica, apesar de descrever os danos sofridos

nos sistemas analisados, não tem em sua atribuição a crítica premente em relação aos modelos

de desenvolvimento, mas de aferir o grau de sustentabilidade ou insustentabilidade de uma

determinada população. Em relação às vantagens e limitações da metodologia utilizada na

Pegada Ecológica, Firmino et al. (2009, p. 47) elucidam:
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[…] a realização do cálculo não é de fácil entendimento, pois demanda uma
série de dados de consumo e produtividade, além de requerer cálculos para a
padronização dos resultados. Os pesquisadores do WWF, em seu trabalho
intitulado  “Holiday  Footprinting:  a  pratical  tool  for  responsible  tourism”
(WWF,  2002),  relatam  que  a  ferramenta  descreve  somente  os  impactos
ambientais. Entretanto, o método pode ajudar a sociedade a enxergar melhor
o sistema onde ela opera e quais são as suas principais restrições, orientando
a política e monitorando o progresso na busca da sustentabilidade em todas
as suas dimensões. Outros estudiosos apontam a deficiência do método em
mostrar a dinâmica das condições de mudança, uma vez que a ferramenta
retrata  o  estado  atual  de  um  sistema.  Mesmo  assim,  o  uso  das  séries
temporais  a  Pegada  Ecológica  pode  revelar  a  dinâmica  das  mudanças
presente no sistema.

A contribuição  que  a  Pegada  Ecológica  trouxe  para  a  percepção  dos  hábitos  de

consumo  que  envolvem  as  sociedades  industrializadas  é  incontestável,  que  ancorada  no

preceito  teórico  da  teoria  dos  sistemas,  tornou-se  uma  importante  ferramenta  dos

ambientalistas para a medição das entradas e saídas dos fluxos de matéria de energia de um

sistema econômico (SANTOS; XAVIER; PEIXOTO, 2008).

Os diversos índices de desenvolvimento e de impactos ambientais, criados desde a

década de 1990, foram singulares para a percepção de que as teorias de desenvolvimento que

privilegiaram a dimensão econômica no século XX não responderam aos anseios de equidade

social  das  populações,  exigindo,  assim,  proposições  que  pudessem  ressignificar  o  atual

modelo de desenvolvimento, bem como repensar a relação entre o homem e o ambiente.

Nesse  contexto,  o  conceito  de  Desenvolvimento  Sustentável  (DS)  proposto  no

Relatório  Brundtland, em função de sua imparcialidade em relação ao modelo econômico

dominante,  assim  como  pela  dimensão  polissêmica  que  o  termo  sugere,  passa  a  ser

questionado pelos ambientalistas com maior ênfase, emergindo a necessidade de intensificar o

diálogo em relação ao conceito de sustentabilidade.

Conforme  Rosa  (2011,  p.  30-31),  torna-se  necessário  compreender  o  conceito  de

sustentabilidade, uma vez que a variável ambiental associada ao termo ‘desenvolvimento’,

proposta no Relatório Brundtland, foi uma estratégia para que se evitasse:

[…] discussões  de questões  referentes  a  disparidades  e  injustiças  sociais,
provocadas pelo desenvolvimento baseado, fundamentalmente, na dimensão
econômica. Partindo desse impasse, em que diferentes interesses e valores
estão em jogo (embora muitas vezes sejam “ocultos”), conclui-se que ainda
não há plena compreensão, nem hegemonia entre as diferentes concepções
de  sustentabilidade.  Embora  a  variável  ambiental  tenha  atingido  maior
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visibilidade  e  destaque  no  debate  do  desenvolvimento  sustentável,
demonstra-se,  nessa  reflexão,  a  relevância  de se  considerar  as  dimensões
socioeconômicas  e  socioculturais  de  uma  sociedade,  como estratégias  de
apoio à sua própria sustentabilidade.

A  reflexão  aqui  trazida  em  relação  ao  constructo  teórico  do  Desenvolvimento

Sustentável (DS), referenciado no Relatório Brundtland, sem dúvida não contempla todas as

partes  do documento,  mesmo porque não era  o objetivo  desta  seção,  mas sinalizou-se as

principais incongruências que fizeram com que a adoção teórica desta pesquisa sinalizasse

para necessidade da constituição da sustentabilidade nas escolas do município de Porto Velho.

A ideia de Desenvolvimento Sustentável (DS) distancia-se dos sentidos e significados

atribuídos à Sustentabilidade,  uma vez que entende-se por sustentável a prática efetiva da

sociedade em superar toda e qualquer forma de subjugação humana e não humana o que,

explicitamente, não ocorre no atual modelo de desenvolvimento.

A discussão sobre a sustentabilidade, desencadeada pelos questionamentos em torno

do  modelo  de  desenvolvimento  dominante,  não  restringiu-se  aos  meios  acadêmicos,  mas

passou a contemplar os debates propostos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em

parceria com o Ministério da Educação (MEC), por intermédio do Programa Vamos Cuidar do

Brasil com as Escolas. De acordo com Rosa (2011, p. 12), as Conferências Infantojuvenis

pelo  Meio  Ambiente  contribuíram  exponencialmente  para  a  inserção  do  tema  em  nível

nacional:

A questão  da  sustentabilidade  também  vem  sendo  inserida  no  cenário
brasileiro  em  programas  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  por  meio  da
Agenda  21  e  do  Ministério  da  Educação,  dentre  outras  iniciativas,  pelo
Programa  “Vamos  Cuidar  do  Brasil  com  as  Escolas”  que  teve,  como
importante  ação,  as  Conferências  Infanto-Juvenis  pelo  Meio  Ambiente,
realizadas  em  2003,  2005,  2008  e  2009  e  a  Conferência  Internacional
Infanto-Juvenil em 2010.

Em 2018, ainda como estratégia de continuidade do Programa Vamos Cuidar do Brasil

com as Escolas, acontece a V Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA),

com o  tema  Vamos  Cuidar  do  Brasil  Cuidando  das  Águas,  organizada  pelas  Comissões

Organizadoras  Estaduais  (COE)  e  com a  participação  dos  26  estados  da  federação  e  do

Distrito Federal. Morais, Vieira e Mortella (2018, p.59) asseveram que uma das principais

deliberações da Conferência, centrou-se na:
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[…]  continuidade  das  ações  junto  com  as  escolas  que  aderiram  a
conferência,  com  finalidade  dessas  serem  multiplicadoras  das  ações
socioambientais,  relacionadas  à  água,  especialmente  aos  corpos  de  água
locais, fortalecendo assim as ações da Educação Ambiental na escola e na
comunidade.  No  estado  do  Paraná,  citamos  como  uma  ação  positiva  o
processo de constituição dos Comitês Escolares de Educação Ambiental e os
Coletivos de Bacia Hidrográficas.

O  diálogo  em  relação  à  sustentabilidade,  principalmente  a  partir  dos  anos  2000,

ancorou-se em estudos que já vinham acontecendo desde a década de 1990. Autores como

Redclift  (1984),  Chambers  (1986),  Diegues  (1992),  Sauvé  (1998),  dentre  outros,  já

sinalizavam a incongruência do modelo desenvolvimentista referendado no Desenvolvimento

Sustentável (DS),  defendendo o conceito de Sociedades Sustentáveis (SS),  como assevera

Rosa ((2011, p. 27-28) “como uma forma de pensar o problema global a partir da diversidade

de suas culturas e de suas características históricas e sociais, ao invés de ter, como parâmetro,

o padrão das sociedades industrializadas”.

De acordo com Lima (2009, p.  157), o conceito de Sociedades Sustentáveis surge

durante a realização da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio

Ambiente e Desenvolvimento no ano de 1992:

Durante esse período da Conferência do Rio, incluídas a fase preparatória e a
imediatamente  posterior  ao  evento,  a  EA viveu  um momento  de  grande
efervescência e de renovação quando se construíram novas identidades, se
demarcaram novas definições conceituais e se firmaram posições e alianças
políticas  importantes  para  a  reorganização  do  próprio  campo.  Foi  nesse
momento,  por  exemplo,  que  foram  elaborados  o  Tratado  de  Educação
Ambiental para a Responsabilidade Social e as Sociedades Sustentáveis e a
Carta da Terra, documentos fundamentais para a orientação ética e política
do campo; e se formou a Rede Nacional de Educação Ambiental — REBEA
[...]

As discussões realizadas acerca das Sociedades Sustentáveis ganham ênfase por parte

dos Educadores Ambientais críticos em função da compreensão de que não existe apenas um

único modelo de desenvolvimento, tampouco é necessário referenciar-se à sociedade urbana

industrial  como o fim a ser perseguido. Para tanto,  Diegues (1992, p. 23) em relação aos

diversos tipos de sociedades sustentáveis, enfatiza:

Há a necessidade de se pensar em vários tipos de sociedades sustentáveis
ancoradas em modos particulares, históricos e culturais de relações com os
vários ecossistemas existentes na biosfera e dos seres humanos entre si. Esse
novo  paradigma  a  ser  desenvolvido  se  baseia  antes  de  tudo,  no
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reconhecimento  da  existência  de  uma  grande  diversidade  ecológica,
biológica e cultural entre os povos que nem a homogeneização sociocultural
imposta pelo mercado capitalista mundial, nem os processos de implantação
do “socialismo real” conseguiram destruir.

A noção de Sustentabilidade, mesmo diante das distintas conceituações existentes e

das ambiguidades, se aproximam a partir da percepção de que é premente repensar a postura

societária  frente  ao  modelo  econômico,  compreendendo  que  existem  outras  formas  de

desenvolvimento. Segundo Rosa (2011, p. 32), para que se construa uma sociedade com bases

na sustentabilidade, torna-se necessário:

[...]  livrar-se  do  imaginário  econômico,  da  onipotência  do  mercado,  da
crença que "cada vez mais" seja "igual a melhor", ou se todos pensam e
fazem algo é  sintoma de que é  bom.  A economia,  como fundamento  do
significado da vida em sociedade, se tornou uma fé, uma religião, continua o
autor  e  enquanto  isso,  a  avidez  ao  consumo  se  compara  aos  rituais  da
dependência  de  drogas.  Este  desequilíbrio  gera-se  em  decorrência  da
sobreposição da economia sobre o campo do social e do político, emergindo
a compreensão da irrelevância da política como o espaço privilegiado das
decisões.

Por  intermédio  das  Sociedades  Sustentáveis  os  movimentos  sociais  têm  a

possibilidade de ressignificarem sua participação no campo político e cultural, suscitando a

construção  de  novas  formas  de  relação  com  a  natureza,  assim  como  alternativas  de

desenvolvimento que focalizem as especificidades de suas localidades. Segundo Ruscheinsky

(2008, p. 15), a educação exerce papel imperativo na construção das Sociedades Sustentáveis:

A  educação  para  sociedades  sustentáveis  ganhará  em  radicalidade  e
profundeza  na  medida  em  que  se  apresentar  como  movimento  social,
apontando para  formas  de  organização  e  de  participação.  E  como tal  há
também o debate quanto às interfaces com a democracia representativa, com
a  agenda  de  partidos  políticos,  com  os  organismos  do  terceiro  setor.  A
educação  para  sociedades  sustentáveis  enquanto  movimento  social  pode
impulsionar um novo encontro com o campo político e cultural, gerando um
protagonismo em prol da causa ambiental.

A  capacidade  criadora  de  propor  ações  locais  por  intermédio  das  Sociedades

Sustentáveis é singular para a percepção de que o Desenvolvimento Sustentável (DS) não

consegue  suprir  as  necessidades  dos  diferentes  contextos  sociais,  sejam  elas  políticas,

econômicas  e  tampouco  culturais.  Em  relação  às  Sociedades  Sustentáveis  como  projeto
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alternativo, Lima (2009, p. 160) disserta:

A pretensão universalista inerente à noção de DS é outro aspecto discutido
nesse debate. A crítica se dirige, sobretudo, à inadequação de se propor uma
mesma estratégia de desenvolvimento para contextos com tantas diferenças
ecológicas, econômicas, históricas, políticas, tecnológicas e culturais.  […]
diversos analistas propõem a noção alternativa de sociedades sustentáveis
para lembrar a impossibilidade de se generalizar soluções a contextos tão
diferenciados e a necessidade de levar em consideração as multidimensões
que  compreendem  qualquer  projeto  de  mudança  e  de  desenvolvimento
social.

A Sustentabilidade como resultado dialético das Sociedades Sustentáveis imbrica-se às

práticas de Educação Ambiental crítica, assim como a perspectiva de um Desenvolvimento

Local que fomenta em seus participantes o desejo de preservação da condição humana como

sentido real da própria natureza.

A dicotomia entre o homem e a natureza será superada à medida que a sociedade

assuma a condição de protagonista da sua própria história, suscitando novos sentidos para a

existência humana e não-humana e, consequentemente, novos significados de permanência no

mundo, portanto, de subversão de um modelo econômico que imprimiu formas de pensar e

consumir ao longo da história da modernidade. Rosa (2011, p. 33-34) elucida que:

[…]  podemos  considerar  a  sustentabilidade  como  um  paradigma
emergente.  Afinal,  o  atual  modelo  de  sociedade  calcada  no
“desenvolvimento sustentável”, com foco na economia, não está suportando a
pressão exercida pela crise ambiental que, cada vez mais se torna evidente.
Estamos em um momento de crise, no bojo do qual, é exatamente esta crise,
que  nos  impulsiona  a  mudar  nossos  estilos  de  ser  e  de  viver  no  mundo,
buscando novas sustentabilidades que abarquem as esferas sociais, culturais,
políticas, ecológicas e econômicas para, somente então, seguir no rumo da
utopia concretizável, de construção de sociedades sustentáveis.

A preservação da natureza implica a ressignificação dos modelos de desenvolvimento,

cujas estruturas atuais servem para manter os privilégios dos abastados, aumentando o fosso

das desigualdades sociais. Assim, corrobora-se o pensamento de Jacobi (2003, p.195) quanto

à necessidade de educar para a sustentabilidade, uma vez que “a noção de sustentabilidade

implica, portanto, uma inter-relação necessária de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio

ambiental e a premente ruptura com o atual padrão de desenvolvimento”.

A seguir,  denominado  Os  modelos  de  Desenvolvimento  na  constituição  de  Porto

Velho,  será  discutido o  processo  de  ocupação  do  município  de  Porto  Velho  a  partir  dos
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principais modelos de desenvolvimento adotados, tendo como referência os grandes ciclos

econômicos responsáveis pela emergência do estado de Rondônia.

2.4 Os modelos de Desenvolvimento na constituição de Porto Velho

A questão  ambiental  sempre  esteve  imbricada  aos  modelos  de  desenvolvimento

econômico  e  social  adotados  em diferentes  países,  refletindo  diretamente  as  políticas  de

planejamento, estruturação e execução das sociedades vigentes. Para tanto, com o objetivo de

discutir o modelo de desenvolvimento adotado no município de Porto Velho, realizou-se um

breve  histórico  que  descreve  seu  processo  de  ocupação  a  partir  dos  principais  ciclos

econômicos que foram responsáveis pela formação do atual estado de Rondônia.

A criação  do  município  de  Porto  Velho  está  diretamente  ligada  ao  processo  de

ocupação e povoamento do estado de Rondônia, onde o movimento de urbanização ocorreu

como em outras regiões da Amazônia ocidental, cuja meta principal era o fornecimento de

matéria-prima para o desenvolvimento de outras regiões do país  (NASCIMENTO, 2010).

Os primeiros fluxos de movimentação com vistas à ocupação territorial do atual estado

de  Rondônia,  segundo  Silva  (2013,  p.  90-91),  aconteceram em meados  do  século  XVIII

quando  a  “região  do  rio  Madeira  começou  a  ser  navegada  por  colonos  portugueses,

interessados no escambo com índios. Pouco tempo depois [...] os jesuítas penetraram por esse

rio, na tentativa de difundir a catequese”.

A chegada dos colonos portugueses, motivada pelo projeto de descoberta de metais

preciosos, ouro e escravos indígenas, traduz os primeiros passos em direção a ocupação do

território que atualmente é o estado de Rondônia. Filho (1989, p. 02) em relação ao processo

de ocupação portuguesa manifesta que:

[…] o desbravamento da região, na qual se encontra hoje situado o estado de
Rondônia, teve seu início com a bandeira de Antônio Raposo Tavares, que
seguindo a política do Rei D. João IV de ampliação da América portuguesa,
associada ao desejo da possível descoberta de metais preciosos, partiu em
missão oficial, da vila de São Paulo, em 1647. Esta penetração bandeirante,
vinculada ao ‘ciclo do ouro’, pode ser considerada como a primeira oriunda
do sul,  entrando pelas atuais terras da Bolívia, descendo os rios Mamoré,
Madeira e Amazonas [...].

A ocupação territorial dos vales dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira foi marcada

pela ação dos sertanistas/bandeirantes que almejavam riquezas. Já os missionários jesuítas
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intensificavam o processo de catequização dos índios a partir da fé católica. Silva (2013, p.

91) acerca da ocupação territorial rondoniense declara:

As missões jesuíticas e a colonização dos portugueses seguiram penetrando
pelo Norte,  via  rio Amazonas e afluentes,  fazendo alianças com algumas
tribos e enfrentando a hostilidade de outras. Vindos do Sul, as moções dos
bandeirantes  paulistas  desbravavam  os  sertões,  alcançando  a  Amazônia.
Buscavam, inicialmente, escravizar os índios e, após a descoberta do ouro,
nos atuais estados de Minas Gerais e Goiás, chegaram ao local onde hoje se
encontram  os  estados  amazônicos  de  Mato  Grosso,  Rondônia,  Pará  e
Tocantins.

 

A  dinâmica  instaurada  na  ocupação  da  Amazônia  e  das  terras  rondonienses  se

consolida  a  partir  da  lógica  da  exploração  de  terras,  assim  como  pela  naturalização  do

trabalho escravo  indígena,  sugerindo um ambiente  inesgotável  de  riquezas  minerais  e  do

potencial produtivo relacionado ao extrativismo vegetal. Silva (2013, p. 92) em relação ao

extrativismo vegetal e mineral na Amazônia e terras rondonienses, esclarece:

[…] no vale do rio Madeira dava-se a coleta de drogas do sertão: o cacau
nativo  (Theobroma cacao  L.),  canela  (Cinnamomum zeylanicum Blume),
cravo (Caryophilus aromaticus), salsaparrilha (Smilax aspera), urucum (Bixa
orellana), quina (Chincona sp.), anil (Galega officinalis), baunilha (Vanilla
planifolia Andr.) e óleo de copaíba (Copaifera langsdorffii). Já no vale do
Guaporé prevaleceu a extração do ouro, além de produtos vegetais, como as
drogas  do  sertão,  e  da  comercialização  de  indígenas  como escravos.  Os
indígenas  também representavam a  mão  de  obra  principal  na  coleta  dos
produtos vegetais da floresta, por eles muito conhecidas, além de possuírem
habilidade de deslocamento no meio da vegetação.

A formação do estado de Rondônia e de sua capital é demarcada por um processo

desenvolvimentista  baseado  no  extrativismo  de  diferentes  ciclos,  destacando-se  o  ciclo

econômico da borracha como o primeiro ciclo que representou, segundo Silva (2013, p. 97) “o

que a região teve de mais forte, como processo de desenvolvimento regional”, caracterizado

pelo processo de migração para a  região e  constituição dos  municípios de Porto Velho e

Guajará-Mirim.

O primeiro ‘Ciclo da Borracha’, assim denominado historicamente, compreendeu os

anos de 1879 a 1912 e dividiu-se em dois momentos marcantes.  O primeiro,  que situa o

conflito de interesses que envolveu Portugal e Espanha quanto a disputa pelos portugueses das

terras  que  hoje  compreende  a  Amazônia  brasileira  e,  posteriormente,  caracterizado  pela
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emancipação das ex-colônias, destacando-se o Brasil e a Bolívia.

Em relação ao processo conflitante entre Portugal e Espanha acerca do domínio das

terras da atual Amazônia brasileira, Silva (2013, p. 97) destaca:

Neste sentido,  em sua primeira fase do conflito,  Portugal,  diante de uma
constante estratégia de ocupação do território, fez uso desse artifício jurídico
ao reivindicar o Tratado de Tordesilhas, de 1494 e, com isso, conseguir um
tratado novo, o de Madri, de 1750. Por esse tratado, a Espanha reconhecia o
domínio português por quase toda a região do que compõe hoje a Amazônia
brasileira. Tal estratégia é vista, anos depois, como artifício do Brasil para
requerer as terras bolivianas, que compreendiam o atual estado do Acre.

O domínio das terras da atual Amazônia brasileira por parte de Portugal destacava o

Brasil  como o principal fornecedor de matéria-prima para exportação, todavia, a partir de

acordos  firmados,  Portugal  passa  o  domínio  de  retirada  dos  insumos  brasileiros  para  a

Inglaterra em troca do mercado privilegiado para os produtos portugueses possibilitando, nas

palavras de Silva (2013, p. 98), “à Inglaterra ingressar numa fase econômica mundial nova, o

que provocaria outra página na história da humanidade. A revolução industrial inglesa nasce,

portanto, do ambiente histórico e econômico do Brasil”.

A revolução industrial  no século XIX torna-se fator preponderante na dinâmica de

extração e demanda do mercado de borracha internacional, intensificando o deslocamento de

pessoas vindas de outras regiões, modificando de forma abrupta o ambiente natural da região

amazônica por intermédio da instalação de empresas que almejavam explorar a economia

gomífera na região (FIERO, 1997).

O  processo  extrativista  da  borracha  passou  a  avançar  significativamente  sobre  a

floresta e margens dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé, e os seringais se instalaram nos

vales dos rios Machado, Preto, Abunã, Candeias e Jamari, assim como nos vales de Mutum-

Paraná e Jaci-Paraná (SILVA, 2013).

A mão de obra indígena e nordestina foi singular para a constituição desse primeiro

ciclo econômico da borracha no atual estado de Rondônia, por meio de trabalhadores nativos

coletores  de  cacau que já  conheciam a região,  seringueiros  bolivianos  vindos das  antigas

missões  jesuíticas  e cearenses com outros nordestinos  que atingiram o rio  Madeira  numa

ocupação gradativa (PEREIRA, 2007).

Contudo, o chamado primeiro ciclo da borracha, a partir de 1912, começa a entrar em

colapso comercial, tendo a borracha que concorrer com outros produtos asiáticos novos, uma
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vez  que,  como  descreve  Silva  (2013,  p.  101),  tratavam-se  de  produtos  que  “além  de

apresentarem melhor qualidade e quantidade, esses produtos tinham um custo mais baixo, o

que ocasionou queda no preço mundial da borracha, para a quarta parte do valor”.

Klein  (2014,  p.  181)  afirma  que  o  relatório  realizado  por  Epaminondas  Jacome,

prefeito departamental do vale do rio Acre, em 1911, já anunciava a crise que o comércio da

borracha brasileira enfrentaria cujas evidências apontavam que:

[…] a área contígua de seringueiras plantadas nessas regiões da Ásia em
1909 passava  de  mais  de  420.000 hectares.  Em 1910 esse  número  tinha
alcançado mais de 700.000 hectares e deveria passar de 800.000 em 1911.
Essa área cultivada já representava um fluxo produtivo capaz de despejar nos
mercados  internacionais  tanta  borracha,  que  o  preço  do  produto  iria
despencar até o início de 1912.

 Diante  do avanço da produção das  plantações  de seringueiras  asiáticas,  inúmeras

empresas internacionais deixaram de investir nas praças de Manaus e Belém, sendo atraídas

para o mercado asiático, o que acarretou numa crise financeira para a Amazônia brasileira.

Klein (2014, p. 188) em relação ao esvaziamento da economia da borracha brasileira assevera:

A alta produtividade asiática de borracha no início do século XX é fruto da
abertura  de  grandes  fazendas  de  seringueiras  naquele  continente  e  foi
responsável  em grande medida pela falência da economia dominada pela
borracha na Amazônia do Brasil. Essas fazendas de criação de seringueiras
demoraram perto de vinte anos para chegarem à maturidade, atingindo assim
a partir  de  1912 uma produção que  completamente  varreu  a  brasileira  e
entulhou os mercados internacionais de borracha com toneladas e toneladas
do produto.

A crise  do primeiro  ciclo  da  borracha  afetou  diretamente  o  processo  de  expansão

demográfica  da  Amazônia  brasileira,  obrigando  os  trabalhadores  que  tinham  recursos

financeiros,  a  emigrarem  para  outras  partes  do  país  ou  para  o  exterior,  reduzindo

substancialmente a população do atual estado de Rondônia (SILVA, 2013).

A extração da borracha seguia seu curso em direção à Bolívia,  com o objetivo de

alcançar novas áreas de produção, acarretando, segundo Silva (2013, p. 101), crise de relações

internacionais:

Como aquele  país  havia  perdido  sua  costa  marítima  para  o  Chile  e  não
dispunha  de  saída  para  o  Pacífico,  a  solução  do  conflito  redundou  na
incorporação,  pelo  Brasil,  do  estado do  Acre,  com o  pagamento  de  dois
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milhões de libras, de indenização. Ainda havia o compromisso de construir
uma  estrada  de  ferro,  em  terras  brasileiras,  que  permitisse  o  acesso  da
Bolívia ao rio Madeira, abaixo do último trecho encachoeirado, com saída
para o rio Amazonas e o Oceano Atlântico.

Os trabalhadores que não conseguiram emigrar para outras localidades tiveram que

ocupar permanentemente a região, tornando-se ribeirinhos ou proprietários de pequeno porte,

obrigando o Estado a intervir por intermédio de apresentação de uma política de governo que

superasse a crise instaurada. Silva (2013, p. 102) assevera:

O Estado interveio, na tentativa de apresentar alguma política governamental
concreta  e  buscar  atuar  no problema da crise  instaurada na economia da
borracha, dessa região. Isso se deu sob o ponto de vista da esfera de governo
estadual, mais precisamente no que se refere à criação de dois municípios.
Desse modo, surgiu o município de Porto Velho, na margem direita do rio
Madeira. […] o estado do Amazonas criou esse município em 1914, o qual ia
até Guajará-Mirim, no rio Mamoré. Já o município de Guajará-Mirim foi
criado pelo estado do Mato Grosso, no ano de 1928, e o instalou em 1929.

A ocupação do território que atualmente compreende a região de Rondônia destaca-se

pela  primeira  e  maior  migração  em função  da  construção  da  Estrada  de  Ferro  Madeira-

Mamoré (EFMM), resultado de um acordo binacional entre Brasil e Bolívia, denominado de

Tratado de Petrópolis, que foi assinado em 17 de novembro de 1903. Alves (2005, p. 138) em

relação ao acordo binacional explicita que:

[…] ficou acordado que a Bolívia receberia compensações territoriais  em
vários  pontos  da  fronteira  com  o  Brasil;  que  o  Governo  brasileiro  se
comprometeria a construir a Estrada de ferro Madeira-Mamoré; e que seria
garantida  a  liberdade  de  trânsito  pela  ferrovia  e  pelos  rios  até  o  oceano
Atlântico,  o  que facilitaria o escoamento das exportações  bolivianas  pelo
sistema fluvial do Amazonas.  

O objetivo principal do tratado centrava-se na eliminação do litígio originado com a

luta pela posse das terras bolivianas pelo Brasil, situando a construção da estrada de ferro

como uma alternativa comercial  para ambos os países. Silva (2013, p.  103) em relação à

construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) assevera:

Construída no coração da floresta Amazônica, entre 1907 e 1912, a EFMM
foi  uma  das  mais  ousadas  obras  da  engenharia  ferroviária,  de  todos  os
tempos. Com um curso de mais de 300 km, foi aberta diante de inúmeras
dificuldades climáticas e sanitárias, comuns à selva tropical, para prover a
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Bolívia de uma saída comercial […] a estrada foi um dos primeiros grandes
projetos que incidiu sob a região.  Prometia desenvolvimento e  foi  criada
para o escoamento da produção de borracha, ao longo dos 366 km que ligam
Porto Velho a Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia.

A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) era um projeto ousado,

tanto pela expectativa econômica de minimização dos custos da comercialização da borracha

boliviana  e  rondoniense,  como pelos  anseios,  desde  meados do  século  XIX por  parte  da

Bolívia de alcançar o Atlântico pelos rios Madeira e Amazonas. Como afirma Silva (2013, p.

103), tratava-se de:

[…]  uma rota importante para a comercialização de riquezas, entre elas, a
borracha. O entrave à navegação estaria no trecho encachoeirado do rio -
cerca de 300 km entre o rio Mamoré e Santo Antônio, no rio Madeira […] o
que  tornava  a  comercialização  da  borracha  boliviana  e  rondoniense
extremamente trabalhosa e de alto custo.

A construção de uma estrada de ferro também serviria aos propósitos do Brasil, uma

vez que  possibilitaria  o  acesso a  uma nova rota  ao Mato  Grosso  que,  originalmente,  era

realizada pelo rio Uruguai na bacia do Rio da Prata, sendo possível a navegação pelos rios

Madeira, Mamoré e Guaporé.

 Entretanto,  a  criação  de  uma  estrada  de  ferro  como alternativa  de  minimizar  os

conflitos  com a Bolívia  e  diminuir  os  custos  da  comercialização da borracha boliviana  e

rondoniense exalta um modelo desenvolvimentista que contrasta com a ideia de preservação

ambiental, assim como corrompe substancialmente a perspectiva da culturalidade.

Os impactos sociais sofridos pelas comunidades indígenas que vivenciaram o processo

extrativista  da  borracha e  da instalação da Estrada  de Ferro Madeira-Mamoré no seio da

floresta amazônica são descritos por Teixeira (2008, p. 238) como uma história que:

[...] só é parcialmente conhecida, sobretudo em função de seus contatos com
os  invasores  europeus  e,  posteriormente,  com  os  invasores  nacionais.  A
presença de povos indígenas na região do Madeira é contada em milênios e
os trabalhos de arqueólogos apenas arranharam a superfície da questão que
envolve sua chegada e estabelecimento na região.

Os conflitos entre indígenas e não indígenas, principalmente durante a construção da

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, são descritos por Silva (2013, p. 100) como uma “ação

avassaladora  do  homem,  ao  impor  suas  características  de  dominação”,  suplantando  a
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identidade indígena em nome de um ideal desenvolvimentista.

A construção  da  Estrada  de  Ferro  Madeira-Mamoré  (EFMM),  por  intermédio  da

empresa  americana  May, Jekyll  &  Randolph,  pertencente  ao  norte-americano  Percival

Farquar, inicia os trabalhos de fundação da Madeira-Mamoré Railway Company, tendo como

subsidiária a Brasil  Railway. Os interesses econômicos pela construção da estrada de ferro

atraíram um  fluxo  migratório  entre  aos  anos  de  1907  a  1912  de  diversos  países,  sendo

contratados, segundo Silva (2013, p. 108) “aproximadamente 21.817 trabalhadores, de cerca

de 50 nacionalidades diferentes, que se espalharam ao longo do trajeto”.

Entretanto, mesmo com o grande número de trabalhadores a necessidade de mão de

obra não cessava, uma vez que os arredores da estrada de ferro exigia a construção de casas,

instalações para os operários,  corte de árvores a fim de prover as condições mínimas aos

trabalhadores. Silva (2013, p. 110) assevera que:

Em 1909, ano em que as obras de construção da ferrovia já se encontravam
adiantadas,  porém ainda demandavam uma quantidade grande de mão de
obra,  certa  extensão da floresta já  havia  sido derrubada nos arredores de
Porto Velho. Isso adveio tanto para a construção das instalações ferroviárias
quanto  para  a  construção  das  infraestruturas,  que  acomodavam  os
trabalhadores. O núcleo que havia surgido há pouco tempo já contava com
serviços de distribuição de água, coleta de esgoto, telefonia e eletricidade.
Esse  último  serviço  era  oferecido  via  geradores,  experimentando  franco
desenvolvimento. É assim que Porto Velho nasce, no início do século XX, no
interior da Amazônia, como uma cidade tecnicamente moderna e, de certo
modo, também cosmopolita.

Em  30  de  abril  de  1912  a  construção  da  Estrada  de  Ferro  Madeira-Mamoré  é

concluída com o assentamento do último dormente em Guajará-Mirim com uma extensão de

366 quilômetros entre Porto Velho e Guajará-Mirim na fronteira coma Bolívia no vale do

Mamoré (SILVA, 2013).

Nesse contexto, o governo brasileiro, segundo Silva (2013, p.111), havia “[…] saldado

o  compromisso  [...]  de  prover  o  acesso  boliviano  ao  curso  navegável  do  rio  Madeira”

conforme foi determinado no Tratado de Petrópolis assinado entre Brasil e Bolívia em 17 de

novembro de 1903.

Dessa maneira,  infere-se que a crise do primeiro ciclo da borracha,  assim como a

instalação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, foram preponderantes para a criação dos

municípios  de Porto Velho e Guajará-Mirim,  uma vez que o processo de povoamento da

região se deu em função da necessidade de acolhimento da população que não conseguia mais
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subsistir da extração da borracha e da vinda de trabalhadores de outras regiões e países para a

construção da estrada de ferro.

Outro evento de grande importância para o delineamento do município de Porto Velho

foi a construção da linha telegráfica que ligava Mato Grosso ao Amazonas, cujo objetivo

primeiro era ligar o estado do Rio de Janeiro aos territórios do Amazonas, Acre, Alto Purus e

Alto Juruá, por intermédio da capital de Mato Grosso, a fim de melhorar a qualidade das

comunicações entre as regiões e salvaguardar as fronteiras nacionais (LIMA, 1999).

A Comissão Construtora de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas teve

como ponto de partida a cidade de Cuiabá, finalizando sua rede de comunicação no povoado

de Santo Antônio do Madeira, atual município de Porto Velho. Para este feito, Vital (2011, p.

546) afirma que em 1907, o “presidente do Brasil Affonso Penna (1906-1909) convidou o

coronel  Cândido  Mariano  da  Silva  Rondon  para  chefiar  a  comissão  que  teria  por  tarefa

construir uma linha telegráfica ligando Mato Grosso ao vale do rio Madeira, no Amazonas”,

por isso a Comissão passou a ser conhecida como Comissão Rondon.

Concomitantemente  ao  processo  de  construção  da  linha  telegráfica  estudos  foram

realizados  com o objetivo  de  compreender  as  características  geográficas  da  região,  tendo

como pretensão uma futura inserção da região no sistema produtivo nacional. Nesse aspecto,

Vital, (2011, p. 546) assevera:

No início do empreendimento, pouco se sabia sobre os cursos dos rios, as
riquezas  naturais,  as  populações  que  viviam no norte  de  Mato  Grosso  e
também sobre os aspectos epidemiológicos locais.  Membros da Comissão
Rondon produziram estudos em botânica, antropologia, geologia, medicina e
outras  áreas.  Além  de  inventariar  o  território  percorrido,  esses  estudos
prescreviam medidas que poderiam ser adotadas em médio e longo prazos
pelo Estado, para tornar efetivo o desenvolvimento local.

Nesse contexto, a incorporação do território ao sistema produtivo nacional intensifica

um modelo de Desenvolvimento Local baseado na dinâmica da ocupação e urbanização que

em sua maioria  negligencia os aspectos  idiossincrásicos  das  populações ali  existentes.  As

populações  indígenas  foram as  mais  afetadas  nesse processo ocupação,  como mencionam

Santos e Coimbra Jr. (1994, p. 193), uma vez que a construção dessas linhas atingiu “[…]

áreas  até  então inexploradas  ou pouco conhecidas,  expondo inúmeros  grupos indígenas  a

doenças infecciosas”.

Segundo  Silva  (2013,  p.  113)  a  construção  da  linha  telegráfica  entre  Cuiabá  e  o
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povoado  de  Santo  Antônio  do  Madeira,  concomitantemente  ao  ciclo  da  borracha,  foi

“responsável pela vinda de uma grande quantidade de migrantes, sobretudo do sul do país”,

consagrando na história de Rondônia o chamado ‘Ciclo do Telégrafo’.

Além dos indígenas que sofriam com as doenças infecciosas por parte da dinâmica de

inserção  do  não-índio  na  região,  os  trabalhadores  da  linha  telegráfica  também  estavam

vulneráveis às doenças endêmicas da floresta, em particular a malária que dizimou grupos

inteiros durante a construção da linha.

Um dos fatores que contribuiu para a disseminação da malária na região foi a alta

rotatividade dos médicos que acompanhavam a Comissão de Rondon durante a construção da

linha telegráfica, o que dificultou os trabalhos de profilaxia contra a malária. De acordo com

Vital (2011, p. 546) nos meses de fevereiro e março de 1908 um surto de malária dizimou

quase que por completo um grupo de trabalhadores:

Ainda no início dos trabalhos, concluída a construção do ramal ligando São
Luiz  de  Cáceres  à  cidade  de  Mato  Grosso  (antiga  capital  da  província,
outrora  denominada  Vila  Bela  da  Santíssima  Trindade),  em  fevereiro  e
março  de  1908,  um  grande  surto  de  malária  deixou  a  salvo  apenas  27
pessoas, de um contingente de 228 [...]

Não obstante os trabalhadores mortos pelo surto de malária  em 1908 e por outras

epidemias de febre tifoide, influenza, febre amarela e varíola, no ano de 1911, o povoado de

Santo Antônio do Madeira recebeu os condenados da Revolta da Chibata7
,  prisioneiros que

aderiram ao movimento e foram expulsos do serviço militar e mandados para os campos de

trabalhos  forçados  na  Amazônia  e  na  construção  da  estrada  de  ferro  Madeira-Mamoré.

Segundo  Vital  (2011,  p.  549)  muitos  desses  prisioneiros  chegaram  doentes  ao  Alto  do

Madeira, tornando mais grave o impacto social, uma vez que:

Parte desse contingente foi destinada às obras da ferrovia Madeira–Mamoré,
mas  a  empresa  impediu  o  desembarque  dos  que  chegaram  em  estado
deplorável, doentes e famintos. A quase totalidade seguiu para trabalhar na
Comissão, e as mulheres, em sua maioria, tornaram-se prostitutas em Santo
Antônio. Quanto aos homens entregues à Comissão, a maior parte morreu de
malária. O impacto da chegada dessas pessoas foi dramático, porque elas se

7 A Revolta da Chibata foi um motim naval no Rio de Janeiro, Brasil, ocorrido no final de novembro de 1910,
liderado pelo marujo João Cândido Felisberto. Mesmo não havendo mais escravidão no Brasil nos anos de 1900,
era comum nas forças armadas o uso de violência como castigo, principalmente aos militares negros recém-
libertos. Nesse contexto, marinheiros afro-brasileiros rebelaram-se contra os castigos físicos sofridos por oficiais
navais brancos e as péssimas condições de trabalho.



77

tornaram reservatórios do  Plasmodium, favorecendo o ciclo de propagação
da  malária  na  região,  e  também  contribuíram  para  acirrar  a  miséria  do
povoado, que antes contava com menos de dois mil habitantes.

Pode-se vislumbrar o impacto ambiental no qual emerge o município de Porto Velho,

ocasionado  pelo  processo  de  ocupação  e  urbanização  do  primeiro  ciclo  da  borracha,  da

construção  da  estrada  de  ferro  Madeira-Mamoré,  assim  como  pelas  obras  da  Comissão

Construtora de Linhas Telegráficas. Tal assertiva pode ser referendada em trecho do relatório

de Oswaldo Cruz8 (1910, p. 9-10), entregue à Madeira-Mamoré  Railway Company, com a

seguinte descrição:

Nada do que se observa no Madeira, mesmo na região das cachoeiras, se
pode comparar com o que se passa na vila de Santo Antônio do Madeira e
que toca às raias de inverossímil em questão de insalubridade [...] A vila não
tem esgotos, nem água canalizada, nem iluminação de qualquer natureza. O
lixo e todos os produtos da vida vegetativa são atirados às ruas, se merecem
este nome vielas esburacadas que cortam a infeliz povoação. Encontram-se
colinas  de  lixo  apoiadas  às  paredes  das  habitações.  Grandes  buracos  no
centro  do  povoado  recebem  as  águas  da  chuva  e  da  cheia  do  rio  e
transformam-se  em  pântanos  perigosos,  donde  se  levantam  aluviões  de
anofelinas que espalham a morte por todo o povoado. Não há matadouro. O
gado é abatido em plena rua,  a  carabina,  e  as  porções  não aproveitadas:
cabeça, vísceras, couro, cascos etc., são abandonados no próprio local em
que foi a rês sacrificada, jazendo num lago de sangue. Tudo apodrece junto
às  habitações  e  o  fétido  que  se  desprende  é  indescritível.  Sobre  os
organismos  que  vivem  em  tal  meio  o  impaludismo  faz  as  maiores
devastações que se conhecem. A população infantil não existe e as poucas
crianças que se veem tem vida por tempo curto. Não se conhecem entre os
habitantes de Santo Antônio pessoas nascidas no local: essas morrem todas.
Sem o mínimo de exagero, pode-se afirmar que toda a população de Santo
Antônio está infetada pelo impaludismo

Apesar de a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas possuir um serviço de saúde

que acompanhava as obras da rede telegráfica não havia médicos suficientes para o tratamento

da população e dos trabalhadores da linha. Segundo Vital (2012, p. 79) além de quantitativo

mínimo de profissionais da área da saúde havia uma crise política que restringia a capacidade

de atuação dos médicos locais:

Durante esse período, a organização do serviço de saúde na Comissão era
precário. Os oficiais médicos sofriam com a falta de autoridade e autonomia
perante  o  contingente,  sendo  suas  prescrições  somente  aceitas,  sem
restrições,  em momentos  de  aguda  crise  sanitária.  A alta  rotatividade  de

8 Oswaldo Gonçalves Cruz (1872-1917) foi  um cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista
brasileiro, pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil.
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médicos  militares  no  serviço  era  outro  agravante.  Normalmente  eram
transferidos pelo Ministério da Guerra para outras missões, devido ao baixo
número de profissionais da área de saúde no Exército. No período de 1907 a
1909, cinco oficiais médicos haviam trabalhado na Comissão.

Em 1910, a chefia do serviço de saúde da Comissão passou a ser responsabilidade do

médico e primeiro-tenente da força policial do Distrito Federal, Joaquim Augusto Tanajura,

que ingressou na carreira militar em 1906. Vital (2012, p. 79), no que se refere à assunção de

Tanajura para o comando do serviço de saúde da Comissão, relata:

Em março de 1909, o médico recebeu o convite para chefiar o serviço de
saúde  da  Comissão  Rondon,  em  substituição  a  Joaquim  Pinto  Rabelo,
médico remanejado para outra missão pelo Ministério da Guerra. Diferente
dos seus antecessores, ele foi mobilizado pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas.

O início dos trabalhos de Joaquim Augusto Tanajura foi marcado por um dos maiores

surtos de malária enfrentados pela Comissão chefiada por Rondon, devido ao aumento do

número de vetores  da malária  em função das cheias do rio  Madeira no ano de 1910. De

acordo com Vital (2011, p. 548) apesar dos esforços de Tanajura para intensificar os trabalhos

de profilaxia e das normas sanitárias na região os resultados forma insipientes:

Apesar da organização de um serviço de saúde para a Comissão e da rigidez
com que se buscou colocar em prática as normas sanitárias, não foi possível
obter  resultados  durante  todo o  ano de  1910.  Em agosto  daquele  ano,  a
expedição chegou ao povoado de Santo Antônio do Madeira. Em pouco mais
de um mês, a Seção do Norte seria dissolvida pela epidemia de malária que
atingia  o  Madeira,  e  os  trabalhos  foram paralisados.  Do Rio  de  Janeiro,
Rondon nomeava novos chefes para a Seção do Norte, a fim de evitar que os
trabalhos permanecessem paralisados, mas esse esforço mostrou-se inútil, já
que todos contraíram a doença e se retiraram para Manaus

Em função do número excessivo de mortos o povoado de Santo Antônio do Madeira

passou a ser conhecido como “matadouro humano”, termo utilizado pelo jornal Commercio

de Manáos, cujas críticas eram severas pelas mortes causadas pela malária e outras doenças

endêmicas, assim como pela ausência de crianças na região.

A partir de 1911 Joaquim Augusto Tanajura buscou o rompimento do estigma criado

em relação ao povoado de Santo Antônio do Madeira, entendendo que as críticas realizadas

poderiam ser prejudiciais ao processo de colonização de desenvolvimento do Madeira. De
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acordo  com  Vital  (2012,  p.  83),  por  intermédio  de  um  manifesto  publicado  no  próprio

Commercio  de  Manáos,  jornal  que  criou  a  expressão  “matadouro  humano”,  o  médico

reivindicava  “medidas  para  proteger  a  saúde  da  população.  Reportou-se  ao  discurso  de

Oswaldo Cruz, concordando com sua observação, mas criticando a falta de interesse dele e do

poder público em ajudar de modo efetivo o povoado”.

Diante da crise que assolava o povoado de Santo Antônio do Madeira e da região foi

necessário à intervenção do governo de Mato Grosso por intermédio do Ministério da Viação

e Obras Públicas e o Ministério da Justiça para o auxílio ao enfrentamento das epidemias de

varíola e febre amarela, bem como a diminuição do prejuízo na arrecadação do posto fiscal de

Santo Antônio (VITAL, 2012).

Em 1912 Joaquim Augusto Tanajura afasta-se da chefia de saúde da Comissão Rondon

para  assumir  a  intendência  de  Santo  Antônio  do  Madeira  implementando  suas  práticas

médicas no povoado com o auxílio do governo de Mato Grosso. Como medidas imediatas de

combate de algumas epidemias, Vital assevera (2012, p. 85-86) que:

Primeiramente, a vila foi transferida para quinhentos metros acima de sua
localização  original,  já  que  a  antiga  era  constantemente  inundada  pelas
cheias do rio Madeira além de cercada por lagoas e pântanos. O novo núcleo
ficou situado em um planalto, cinquenta metros acima do rio, cortado por um
igarapé cujas águas foram aprovadas pelo médico para consumo. Ruas foram
pavimentadas  e  igarapés  e  lagoas  do  entorno,  criadouros  do  mosquito
transmissor da malária, foram aterrados. Foi instalada uma escola mista de
instrução pública primária, nos turnos diurno e noturno, cujo objetivo era
alfabetizar crianças e adultos. A escola também servia para instruir sobre as
rígidas  medidas  profiláticas  impostas  ao  povoado,  que  incluíam  o  uso
profilático do quinina, distribuída pela intendência [...]

No ano de 1915 a Comissão Construtora das Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao

Amazonas conclui suas atividades com a inauguração da linha telegráfica que unia Cuiabá a

Santo  Antônio,  nas  margens  do  rio  Madeira,  garantindo  os  limites  a  oeste  do  território

brasileiro.

Apesar  de  as  dificuldades  enfrentadas  pela  Comissão  Rondon,  inegável  foi  sua

contribuição  para  a  ciência,  sendo  imprescindível  o  papel  do  Museu  Nacional  que  foi

convidado a  participar  da  Comissão  Rondon,  cujo  objetivo  central  era  inventariamento  e

estudo  da  fauna  e  flora  da  região  percorrida  pela  comissão.  Segundo as  autoras  Sá;  Sá,

Trindade (2008, p.789-790) foram escolhidos para compor a comissão três pesquisadores que

partiram do Rio de Janeiro em direção a Mato Grosso em 27 de junho de 1908:
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À época foram escolhidos,  para compor a comissão, o zoólogo Alípio de
Miranda  Ribeiro  (1874-1939)  e  o  jardineiro-chefe  do  Horto  Botânico
Frederico Carlos Hoehne. Do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil,
foi enviado o engenheiro Cícero de Campos. Dentre o pequeno quadro de
naturalistas do Museu Nacional, Miranda Ribeiro, mineiro de Rio Preto, era
o que possuía o perfil mais indicado para compor a comissão. Freqüentador
do  Museu  Nacional  desde  a  gestão  de  Ladislau  Netto,  Miranda  Ribeiro
iniciou oficialmente seus trabalhos na instituição em 1894, durante a direção
de  Domingos  Freire,  como  preparador  interino  de  osteologia.  Três  anos
depois,  em  1897,  foi  efetivado  por  concurso  como  naturalista  ajudante.
Autodidata, reunia as habilidades de taxidermista, desenhista (inclusive na
técnica de aquarela) e sagaz observador, qualidades essenciais para a coleta e
preparação  de  objetos  de  história  natural.  De  1899  até  o  ano  de  sua
convocação para compor a Comissão,  ele já tinha publicado 21 trabalhos
sobre  os  mais  variados  grupos  zoológicos  e,  desde  1907,  vinha
desenvolvendo um dos seus mais relevantes projetos sobre a fauna brasileira
de peixes, Fauna braziliense – peixes, com os tomos 1 e 2 já publicados.

O papel desses pesquisadores foi inconteste para a produção científica da época, sendo

apresentando no relatório de 1908 ao coronel Rondon uma “a coleção de material zoológico já

compreendia cerca de 730 espécies, representadas por 1.543 exemplares, e a botânica, 350

espécies, representadas por 1.023 exemplares” (SÁ; SÁ, TRINDADE, 2008, p.791).

Além dos inúmeros trabalhos científicos publicados na área da botânica e zoologia a

comissão destacou-se pela descoberta de rios que até então eram desconhecidos dos mapas

geográficos.  Para  as  autoras  Sá;  Sá,  Trindade  (2008,  p.786)  a  Comissão  Rondon  foi

responsável pela:

[…] descoberta de rios,  o  percurso pela Serra  do Norte (região que hoje
conhecemos como o estado de Rondônia), a correção de erros cartográficos,
o contato e o estudo de sociedades indígenas, com destaque para os Parecis e
os  Nambiquaras.  Um  dos  aspectos  mais  enfatizados  no  discurso  dos
membros da Comissão, por meio dos relatórios que escreveram, consistia no
conhecimento  do  território  brasileiro  e  de  seus  acidentes  geográficos
propiciado pelas viagens que realizaram.

Assim, entende-se que o Ciclo do Telégrafo instaura um marco histórico importante no

processo de constituição do estado de Rondônia e, em particular, na dinâmica de ocupação e

urbanização do atual município de Porto Velho. Conforme Silva (2013, p. 115) a inauguração

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em 1912 e da linha telegráfica que unia Cuiabá a Santo

Antônio em 1915 “constituíram-se em avanços importantes no processo civilizatório. Isso foi

de fundamental importância para a ocupação humana na região de Porto Velho e Guajará-
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Mirim”.

A partir de 1915, com o funcionamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e da

concretização  das  obras  da  linha  telegráfica,  começam a  surgir  as  primeiras  ruas  e  lotes

urbanos, assim como o comércio local. Carvalho (2009, p. 40) em relação ao processo de

urbanização de Porto Velho, destaca:

[…]  de  1915  a  1916,  é  que  foram  organizadas  as  primeiras  ruas  e  os
primeiros lotes urbanos Na medida em que a cidade crescia, foram surgindo
algumas  casas  de  madeira  serrada,  cobertas  com  caranaí  ou  zinco.  O
comércio que se desenvolvia ao longo das Avenidas Sete de Setembro, Rua
Natael  de  Albuquerque  antiga  Rua  da  Palha  Barão  do  Rio  Branco,                              
Henrique Dias e Travessa Floriano Peixoto, tinha um acabamento melhor nas
fachadas,  eram  de  alvenaria  e  alguns  proprietários  moravam  no  próprio
comércio. A ocupação da cidade vai acontecendo com a criação da primeira
praça  Praça  Amazonas,  atual  Jonathan  Pedrosa,  com  o  arruamento  do               
primeiro  bairro  criado,  em  1917,  chamado  de  Favella,  e  depois,  com  o
prolongamento da Rua Prudente de Moraes e a construção da ponte sobre o
Igarapé Favella, surge o Mocambo  nota-se a tendência do traçado da cidade               
tipo tabuleiro, com quadras quadradas e outras ligeiramente retangulares.

Entrementes,  cabe  ressaltar  que  mesmo  com  a  construção  da  Estrada  de  Ferro

Madeira-Mamoré  em  1912,  até  1914  a  região  de  Porto  Velho  não  foi  beneficiada  pelo

escoamento  da  produção  de  borracha,  sendo  atribuída  negligência  por  parte  do  governo

brasileiro em relação a sua utilização, cujo predomínio para o escoamento da produção era da

Bolívia, o que gerou um momento de letargia econômico administrativa (TADEU, 2010).

O município de Porto Velho, neste período, segundo Prado (2017, p. 49) fica dividido

em dois  setores,  demarcando a  condição social  dos  moradores.  De um lado,  “atualmente

denominada  Presidente  Dutra  onde  se  encontravam  os  ex-trabalhadores  da  Ferrovia  e

seringalistas imigrantes e, após a Avenida Farqhuar […] denominada Boulevard Farqhuar, os

engenheiros e algumas autoridades da região […]”.

Conforme Silva (2013, p. 115-116) a demarcação realizada dentro do município de

Porto Velho, além de dividir as classes sociais, enfatizava a soberania estrangeira dentro do

Brasil,  exaltada  pelo  viés  desenvolvimentista  de  uma  região  atrasada  culturalmente  e

economicamente:

É  interessante  ressaltar  que  esse  limite  também  servia  para  indicar  a
soberania estado-unidense na região, onde a língua oficial era o inglês, com
suas normas e leis.  Por sua vez, a fala da língua portuguesa somente era
permitida entre os funcionários mais graduados da EFMM. Assim, a Avenida



82

Divisória  funcionava  como  região  independente  do  governo  local.  Isso
posto,  demonstrava  a  força  do  capital  estrangeiro  na  condução  de  um
processo de desenvolvimento,  em uma região inicialmente inóspita,  ainda
marcada  pela  carência  de  infraestrutura  e  serviços  públicos,  do  governo
brasileiro. […] Desta maneira, a Avenida Divisória pode ser vista como uma
linha  que  concretiza  esse  dualismo  na  região:  de  um  lado  o  Governo
Brasileiro e do outro, o capital privado norte-americano.

A partir dos anos de 1920 Porto Velho inicia uma nova fase de construções, sendo

implantado o primeiro sistema de distribuição de água e a construção da Vila Caiari, local que

passa a dividir o município em cidade nova e cidade velha. Carvalho (2009, p. 40) acerca do

processo de expansão de Porto Velho, assevera:

Em 1924, a cidade recebe seu primeiro sistema de distribuição de água, pelo
Superintendente  Joaquim Augusto  Tanajura,  nos  limites  da  Rua  Júlio  de
Castilho,  Riachuelo com as  Avenidas Carlos Gomes,  Sete  de Setembro e
Avenida  Divisória.  Em 1938,  planejada,  começa  a  ser  construída  a  Vila
Caiari em lugar privilegiado que divide Porto Velho em cidade nova e cidade
velha. Na Vila Caiari, as casas foram construídas em alvenaria, cobertas com
telhas francesas e tinham toda a infraestrutura como: água, energia, meio-fio
e  calçada;  seus  moradores  eram  técnicos  e  operários  especializados  da
ferrovia. Foi inaugurada em 1940 por Getúlio Vargas. Foram inaugurados,
também, por Getúlio Vargas, no mesmo ano, a Usina de Energia, o Prédio
dos Correios, o Grupo Escolar Barão dos Solimões e a Praça Mal. Rondon.
Com  a  criação  do  Território,  em  1943,  várias  ruas  foram  abertas,  o
arruamento alcançou a Avenida Joaquim Nabuco, a Estrada dos Tanques, a
Almirante Barroso e a Quintino Bocaiúva, embora essas ruas e avenidas não
passassem de  caminhos  alagadiços,  segundo  o  construtor  José  Carvalho,
quando  chegou a  Porto  Velho em 1947.  No  final  dos  anos  quarenta,  na
gestão do Governador Joaquim Araújo Lima, tem início as grandes obras
como: o Palácio do Governo, o Porto Velho Hotel, o Fórum Ruy Barbosa, o
Colégio  Carmela  Dutra,  a  Maternidade,  o  Edifício-Sede  da  Madeira-
Mamoré, entre outros como a conclusão do Mercado Público Municipal pelo
prefeito Rui Catanhede […].

Já  nos  anos  de  1940,  principalmente  a  partir  da  criação  do  Território  Federal  do

Guaporé, Decreto-Lei nº 5.812, 13/9/1943, pelo governo federal no ano de 1943, os estados

do  Amazonas  e  Mato  Grosso  foram desmembrados,  sendo  formados  inicialmente  quatro

municípios, porém reduzidos a três após retificação divulgada pelo Decreto-Lei nº 6550/1944.

De acordo com Silva (2013, p. 121), a formação do Território do Guaporé “decorreu de uma

política do governo federal, visando povoar e colonizar a área fronteiriça com a Bolívia, por

motivo de segurança nacional”.

Assim, a criação do Território Federal do Guaporé e do traçado telegráfico realizado
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por Rondon, permitiu ao governo brasileiro, conforme Silva (2013, p. 118) a dar os “primeiros

passos para a construção da BR-29, posteriormente denominada de BR-364, a principal via de

ligação de Rondônia ao centro-sul do país”.

Concomitantemente  ao  projeto  de  ocupação  e  controle  das  fronteiras  brasileiras  o

mundo vivia o conflito da II Grande Guerra, cujo cenário referenciava a invasão da Malásia,

região pertencente a colônia britânica, pelas forças japonesas. O processo de ocupação da

Malásia, conforme Pereira (2014, p. 21) “deixa os ingleses e os aliados sem a matéria-prima,

e, desta maneira, a solução seria o investimento na importação e produção da borracha no

Brasil”.

Nesse contexto, a produção da borracha amazônica que havia sido superada pela Ásia

desde 1913, passa a ter relevância mundial novamente, principalmente quando os Estados

Unidos entram na guerra. Segundo Pereira (2014, p. 23) o mercado amazônico ressurge como

uma alternativa necessária para suprir a reserva de borracha norte-americana que estava se

esgotando,  servindo  ainda  aos  interesses  dos  Estados  Unidos  em  relação  à  diversidade

florística da Amazônia:

Esta  situação  colocaria  os  EUA frente  a  frente  com  a  solução  de  dois
problemas:  a  aquisição  de  borracha  para  dar  suporte  aos  conflitos  da
Segunda Guerra, e ter o acesso à Amazônia, que era, e permanece até os dias
de  hoje,  muito  cobiçada  por  sua  grande  diversidade  florística.  Para  isso
acontecer, os americanos firmaram com o Brasil uma parceria, assinando os
Acordos de Washington,  em que eles  entrariam com o dinheiro,  fazendo
grandes investimentos na extração do látex, construindo na região amazônica
toda  uma  estrutura  para  gerenciar  este  processo,  e  o  Brasil  seria  o
responsável pelo envio de pessoas para trabalharem nesta campanha.

Assim, emerge na região uma nova fase de desenvolvimento econômico, denominada

segundo ‘Ciclo da Borracha’, com o objetivo candente de suprir a demanda de borracha dos

Estados Unidos na II  Grande Guerra.  Para tanto,  o governo brasileiro,  por  intermédio de

acordos internacionais, assume o compromisso de fornecer matéria-prima aos Estados Unidos

em troca de armamentos e recursos financeiros. Guillen (1997, p. 95) esclarece que:

Firmados  em março  de  1942,  os  Acordos  de  Washington  previam ajuda
técnica e financeira dos Estados Unidos ao Brasil durante a Segunda Guerra
Mundial  (1939-1945).  Em  troca  de  uma  série  de  matérias-primas
estratégicas,  tais  como a  borracha  e  alguns  minerais,  os  Estados  Unidos
forneceriam  ao  Brasil  material  bélico,  financiamento  para  programas  de
saneamentos  (Vale  do Rio  Doce e  Amazônia)  e  abastecimento  alimentar,
dentre outros. Uma série de campanhas cívicas foram desenvolvidas, dentre
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as quais a “Batalha da Borracha”.

Para garantir o acordo firmado com os Estados Unidos o governo brasileiro realizou

propagandas massivas com o objetivo de atrair trabalhadores para os seringais amazônicos

com promessas de prosperidade econômica e forte apelo patriótico integracionista da região

amazônica ao Brasil, sendo referenciado aos trabalhadores o termo ‘Soldados da Borracha’.

Guillen (1997, p. 97), acerca das propagandas políticas veiculadas na época, destaca:

A propaganda elaborada para a Batalha da Borracha é vista aqui como uma
estratégia de controle social que, ao se utilizar dos meios de comunicação de
massa, buscava estabelecer mecanismos de persuasão no sentido de garantir
a adesão coletiva ao regime. No caso específico da “Batalha da Borracha”, a
migração  para  a  Amazônia  foi  apresentada  como  uma  ação  patriótica,
equiparando-se  com  os  pracinhas  da  FEB,  já  que,  para  os  soldados  da
borracha, tratava-se de ganhar a “batalha da produção”. Ao nos remetermos
para o contexto nacional,  percebemos que esta não foi  uma ação isolada,
uma  vez  que  conecta-se  com a  criação  da  Coordenação  de  Mobilização
Econômica,  sob  o  comando  de  João  Alberto,  ao  mesmo  tempo  em  que
decretava-se,  no  espaço  urbano,  o  aumento  da  jornada  de  trabalho,  a
suspensão do direito de férias e a proibição da mobilidade do trabalhador,
considerado desertor aquele que abandonasse o emprego.

A  região  amazônica  enfrenta  um  novo  processo  migratório  de  trabalhadores,

principalmente vindos da região nordeste do país devido à seca que assolava a região em

1942. Silva (2013, p. 120) em relação ao processo migratório nordestino para a Amazônia

disserta:

Eles aportaram na Amazônia ante o êxodo provocado pela seca no Nordeste
(1942) e pela equiparação do serviço militar,  ao trabalho no extrativismo
vegetal da região, isso como meio de estimular a formação do batalhão dos
‘soldados da borracha’ Aliás, os primeiros dados demográficos registram no.............. .
final da década de 1940, um total de 36.935 habitantes em Rondônia, sendo
13.816 na área urbana e 23.119 na área rural, tendo Porto Velho cerca de
60% da população da época [...]

Com o aumento populacional da região amazônica provocado pelo segundo Ciclo da

Borracha, cresce a preocupação do governo com a proteção das fronteiras do Brasil, sendo

instaurado pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, os Territórios Federais, entre eles o

Território Federal do Guaporé que compreendia os municípios de Porto Velho, Alto Madeira e

Guajará-Mirim (PEREIRA, 2007).

O Território Federal do Guaporé, de acordo com Silva (2013, p. 121) fazia parte do
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projeto de Vargas de incentivar o progresso e a ocupação das terras desocupadas no centro-

oeste no Brasil,  projeto conhecido como a ‘Marcha para o Oeste’, cujo objetivo principal

“povoar e colonizar a  área fronteiriça com a Bolívia,  por motivo de segurança nacional”,

garantindo a soberania territorial brasileira em relação a Bolívia.

Todavia,  o  projeto  de  ocupação  territorial  e  desenvolvimento  não  se  configurou

diferentemente dos outros ciclos econômicos já vividos pela Amazônia, caracterizado por uma

política  de  migração  de  nordestinos  que  foram tratados  da  mesma forma que  os  demais

trabalhadores rurais daquele momento, cujos benefícios da Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT), sancionada por Getúlio Vargas em 1943, negligenciavam substancialmente os soldados

da borracha sob a justificativa de que o Estado não havia se recuperado da crise de 1929/1930

(GUILLEN, 1997).

Não obstante o descaso em âmbito governamental, ainda existia a pressão política da

elite  amazônica  em  relação  ao  controle  dos  medicamentos  e  aviamentos  que  seriam

distribuídos aos trabalhadores. Guillem (1997, p. 98) destaca as dificuldades de abastecimento

enfrentadas pelos seringueiros:

Ao  elaborar  a  campanha  de  migração,  os  ideólogos  do  Estado  Novo
divulgaram um contrato de trabalho padrão, que seria assinado pelo migrante
e pelo seringalista, dono do seringal, respeitando, portanto, as normas que o
Código Rural procurava implementar para as relações de trabalho no campo.
Procurava-se demonstrar que o Estado Novo se preocupava com o sistema
de  abastecimento  dos  seringueiros,  visando impedir  o  seu endividamento
com os seringalistas. No entanto, toda essa preocupação “trabalhista” fica
desmascarada  se  associarmos  ao  contexto  acima  as  dificuldades  de
abastecimento enfrentadas num período de guerra e a tenaz oposição da elite
amazônica, detentora do sistema de aviamento que abastecia os seringais.
Num  primeiro  momento,  os  seringais  seriam  abastecidos  pela  Rubber
Development  Corporation,  que  ficaria  encarregada  de  distribuir
medicamentos e aviamentos aos seringueiros em lugares distantes. Porém,
por pressão da elite amazônica, a Rubber passou a entregar os suprimentos
diretamente  aos  seringalistas,  que,  por  sua  vez,  os  repassavam  aos
seringueiros.

O  domínio  dos  suprimentos  e  medicamentos  pelos  seringalistas  e  a  ausência  de

fiscalização do repasse dos produtos na carteira dos seringueiros, favoreceu a criação de um

mercado  ilegal,  como  declara  Guillen  (1997,  p.  98)  principalmente  em  relação  aos

“medicamentos que eram para ser distribuídos gratuitamente, como a atebrina no combate à

malária, eram descaradamente vendidos pelos seringalistas”.

Em 1944 a borracha sintética, que já vinha sendo desenvolvida pelos cientistas norte-
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americanos  desde  1907,  torna-se  a  alternativa  econômica  viável  dos  Estados  Unidos,

substituindo a borracha natural, o que afetou diretamente o comércio brasileiro a partir da

diminuição sensível da produção de borracha. De acordo com Guillem (1997, p. 100):

A partir  de  1944,  o  afã  pela  Batalhada  Borracha  declina  sensivelmente,
principalmente porque estava em franco processo a substituição da borracha
natural  pela  sintética.  Percebe-se,  neste  contexto,  que  a  Batalha  estava
terminada e que servira muito mais como propaganda do Estado Novo, uma
vez que os resultados produtivos não foram significativos.  O aumento da
produção de  borracha  não  chegou sequer  para  suprir  as  necessidades  do
mercado interno.

Diante desse contexto, o segundo Ciclo da Borracha anuncia seu término em 1945,

mesmo ano em que chega ao fim a II Grande Guerra, entretanto, diferentemente do primeiro

Ciclo da Borracha que uma parte significativa dos trabalhadores dos seringais retornou às suas

regiões  de  origem,  a  região amazônica,  em particular  o  Território  Federal  do Guaporé,  a

população de trabalhadores mantiveram-se no local (SILVA, 2013).

De  acordo  Guillen  (1997,  p.  100),  o  resultado  desse  segundo  Ciclo  da  Borracha,

promovido pelo projeto de desenvolvimento e ocupação da região amazônico realizado por

Vargas, impacta diretamente não somente a região amazônica, mas também os nordestinos

que retornaram para sua região, conforme retratam os jornais na época:

Os jornais do Nordeste,  ao findar o ano de 1945, noticiaram a volta desses
homens, maltrapilhos, doentes e famintos. Isto sem falar dos inúmeros que
por lá ficaram vitimados pela malária ou pelos jagunços. O saldo desse apelo
patriótico foi um tanto quanto trágico. Estima-se em cerca de vinte mil os
migrantes  que morreram nos seringais,  mortes provocadas principalmente
pela  malária  e  pela  fome,  segundo  dados  divulgados  pela  comissão  de
inquérito da Assembleia Constituinte em 1946 [...]

 Os soldados da borracha jamais tiveram seus direitos trabalhistas reconhecidos por

nenhum  governo,  sendo  pago  pelo  governo  Vargas  apenas  as  passagens  de  retorno  aos

trabalhadores  sobreviventes  que  comprovaram  inaptidão  ao  trabalho  por  intermédio  de

atestado médico (MELLO, 1956).

O projeto de progresso e ocupação das terras desocupadas no centro-oeste no Brasil,

proposto  por  Vargas,  resulta  num  impacto  de  âmbito  nacional,  evidenciando  um projeto

desenvolvimentista que, além de iludir o nordestino com promessas de aquisição de terras e
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dinheiro na Amazônia, negligenciou os direitos mínimos dos trabalhadores que lá estiveram.

Guillen (1997, p. 100) acerca dos resultados do projeto de ocupação proposto por Vargas,

assevera:

Em 1946 finalmente o País se dava conta da  dimensão da leviandade com
que a migração fora conduzida e da tragédia de seus resultados. Por toda a
imprensa  do  país  apareciam  reportagens  mostrando  as  condições  dos
soldados  da  borracha,  alardeando  o  número  de  mortos  e  cobrando
responsabilidades. O escândalo foi tão grande que o Congresso Constituinte
decidiu  formar  uma  comissão  de  inquérito.  Ouviu-se  uma  série  de
autoridades responsáveis pelos programas, recriminou-se o Estado Novo. Os
migrantes dependiam da caridade para poderem voltar. O sonho de uma nova
era da borracha tinha terminado em pesadelo.

Nesse  contexto,  com a  diminuição  da  produção  de  borracha  na  região  amazônica

devido ao enfraquecimento das relações comerciais com outros países, bem como o fracasso

do projeto desenvolvimentista  oriundo da ‘Marcha  para o Oeste’,  o  Território Federal  do

Guaporé, segundo Silva (2013, p. 121-122) recebeu a “migração de populações vindas dos

estados do Amazonas e do Ceará, contribuindo para que a população crescesse em mais de

85%, entre os anos de 1950 e 1960, passando de 36.935 em 1950 para 69.792, em 1960”.

Diante do aumento populacional no Território Federal do Guaporé, ocasionado pela

crise do segundo Ciclo da Borracha e pelo projeto desenvolvimentista de Vargas, a cidade de

Porto  Velho  sofreu  os  maiores  impactos  devido  ao  número  de  trabalhadores  que

permaneceram na  região,  sobrevivendo  do  extrativismo da  castanha  e  de  algumas  outras

essências e dos poucos seringais que se mantiveram ativos para atender o mercado europeu

(FIERO, 1997).

Em 1956,  por  intermédio  da  Lei  Ordinária  nº  2.731,  a  denominação do Território

Federal do Guaporé é alterada para Território Federal de Rondônia e em 1982 foi elevado à

categoria de estado, mantendo Porto Velho a condição de capital. As décadas de 1950 e 1960

situam o início de um novo ciclo econômico na região amazônica, marcado neste momento

pela extração de outros produtos.

De acordo com Silva (2013, p. 122), a “segunda metade da década iniciada em 1950,

com  a  descoberta  da  cassiterita,  começou  um  ciclo  da  mineração  de  porte  grande”,

instaurando um novo ciclo  econômico na  região.  Garimpeiros  vindos do centro-oeste  em

busca de riquezas nos rios do Território Federal de Rondônia encontraram diamantes, notícia

que se espalhou rapidamente, atraindo um novo fluxo migratório para a região.
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Souza (2011, p. 15) em relação ao processo de migração para o Território Federal de

Rondônia na década de 1950, esclarece:

Em 1951 foram descobertos diamantes no Rio Ji-Paraná, próximo ao posto
do telégrafo na localidade de Vila de Rondônia. Esse garimpo atraiu muita
gente para a região, porém não havia tanto diamante como se imaginava.
[…] Os garimpeiros não acharam diamantes, mas, em 1955, encontraram ao
acaso algumas pedras muito pesadas e pretas [...]

As pedras pretas e pesadas encontradas pelos garimpeiros tratavam-se de minério de

cassiterita, matéria-prima para extração e produção de estanho, cuja facilidade de extração

distinguia-se singularmente de outras regiões, uma vez que, segundo Souza (2011, p. 16), era

encontrado  “normalmente  à  flor  da  terra,  de  aluvião  como  é  conhecido”  não  havendo

necessidade de grandes investimentos para extraí-lo.

Diante desse contexto, iniciava-se na região uma nova fase econômica, estimulada por

um lado pela exploração da cassiterita, o que atraiu uma nova onda de trabalhadores para o

Território Federal de Rondônia e, por outra parte, pelos trabalhos de abertura da BR-29, atual

BR-364.

Segundo  Souza  (2011,  p.  16)  o  processo  de  retirada  da  cassiterita  movimentou

substancialmente a economia do Território, sendo que o comércio local e os serviços eram o

que mais cresciam. A quantidade de cassiterita retirada era tão grande que, por intermédio do

“[…]  Departamento  Nacional  de  Pesquisas  Minerais  (DNPM)  em  Rondônia,  fez  o

levantamento da área e criou a Província Estanífera de Rondônia […]”.

A dinâmica de exploração da cassiterita se deu de forma manual até o início da década

de  1970,  porém,  por  intermédio  de  uma  portaria  governamental  o  processo  de  retirada

artesanal foi proibido, acarretando problemas de ordem social e econômica aos trabalhadores

dos garimpos na época. Silva (2013, p. 126), a respeito da crise enfrentada pelos emigrantes

trabalhadores devido ao ato governamental, assevera:

Contudo, a garimpagem manual teria seu fim através da portaria ministerial
de  nº.  195/1970,  que  determinou  a  proibição  da  garimpagem  manual.
Propunha-se,  assim,  que  a  extração  do  minério  fosse  feita  de  modo
mecanizado,  por  meio  de  empresas.  Tal  atitude  governamental  trouxe
problemas sociais e econômicos graves, entre os quais a emigração de uma
porção da população, da parte alta do rio Madeira. Isso ocorreu devido à
instabilidade e declínio da atividade garimpeira, seguido de um período de
estagnação. Assim, o comércio de Porto Velho, capital do antigo território e
centro  urbano  mais  próximo  da  zona  de  garimpo  viveu  um  quadro  de
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dificuldades.

A proibição da garimpagem artesanal abre espaço para as grandes empresas de capitais

nacionais  e  estrangeiros,  sendo-lhes  facilitado a  inserção  na região  pelo  próprio  governo.

Conforme Souza (2011, p. 17) empresas como a “[…] Ferro Union, a Billinton International

Metals,  a  Paranapanema,  a  Brascan,  a  Brumadinho  e  a  Best”  assumem  o  controle  da

exploração da cassiterita, acarretando para o município de Porto Velho um quadro econômico

devastador.

Segundo Silva (2011, p. 127) a instalação dessas empresas não melhorou a qualidade

de vida dos habitantes da região, “mesmo com uma estrutura oligopolizada e exportando o

minério ainda em estado bruto, Rondônia respondia, no final da década de 1970, por 67% da

produção nacional de cassiterita”.

A dinâmica econômica do Território torna-se mais uma vez frágil, tendo suas relações

comerciais  dificultadas  pela  proibição da retirada  artesanal  da cassiterita.  De acordo com

Souza (2011, p. 17):

O efeito do fechamento da lavra manual foi devastador para a economia do
Território,  pois  mais  de  dez  mil  pessoas  estavam ligadas  diretamente  ao
processo de extração e trinta mil  nos setores de suporte como transporte,
alimentação,  comércio  e  serviços  em geral,  para  uma população total  do
Território de cem mil  habitantes.  O Território novamente  iria  sofrer  uma
letargia econômica, apesar da enorme quantidade de estanho retirada pela
lavra mecanizada.

Concomitantemente  ao  processo  de  mecanização  e  exportação  da  cassiterita,  na

década de 1970 a BR-364 já  era  uma realidade,  sendo a principal via de ligação entre o

Território Federal de Rondônia ao centro-sul do país. A BR-364 foi um projeto que teve seu

início na década de 1950 no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), cujo objetivo

principal  centrava-se  na  construção  de  rodovias  que  possibilitassem  a  ocupação  e  o

desenvolvimento  regional  da  Amazônia  retirando-a  do  isolamento  em relação aos  centros

econômicos do país (CÂNDIDO, 2012).

Segundo Silva (2013, p. 129), a construção da BR-364 foi responsável pela vinda de

migrantes de “[…] todas as partes do país, principalmente do Paraná, Espírito Santo, Santa

Catarina e Minas Gerais”, em busca de oportunidades de trabalho e de terras para o plantio,

formando  núcleos  urbanos  ao  longo  da  estrada,  contribuindo  assim  com  o  aumento

populacional do Território Federal de Rondônia.
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Todavia,  destaca-se  que  o  aumento  populacional  no  Território  não  aconteceu  de

maneira fortuita, mas ancorou-se em medidas governamentais que, segundo Silva (2013, p.

130) sugere uma “[…] presença maciça de investimentos federais nos projetos de colonização

e  a  intensificação  do  fluxo  migratório.  O efeito  imediato  deste  último  fator  foi  a  rápida

formação de aglomerados urbanos e a ocupação efetiva, ao longo da BR-364”.

Nesse contexto, infere-se que a mecanização do processo de garimpagem da cassiterita

associada  à  entrada  de  empresas  estrangeiras  no  Território  Federal  de  Rondônia  em

consonância com a vinda dos migrantes de outros estados por intermédio da BR-364, assinala

os  limites  de  um  novo  momento  econômico  na  região,  ressaltado  por  uma  política

governamental  que  reforça  o  discurso  de  ocupação  territorial,  agora  por  intermédio  das

rodovias.

O fim do ciclo econômico da cassiterita no Território Federal de Rondônia, na década

de 1970, é marcado pela retórica de desenvolvimento e mecanização a partir da eliminação do

obsoleto em nome da modernidade. Para tanto, o projeto de erradicação das linhas ferroviárias

no  Brasil,  dentre  elas  a  Estrada  de  Ferro  Madeira-Mamoré  em  1972,  é  executado  sob

justificativa de serem inviáveis e antieconômicas (ALENCAR, 2012).

A erradicação  da  Estrada  de  Ferro  Madeira-Mamoré  contribuiu  significativamente

para a aceitação de um novo modelo de desenvolvimento, agora alicerçado numa perspectiva

de modernidade e progresso, como destaca Alencar (2012, p. 23):

Com sua desativação, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré passa a constituir
um cenário de sucateamento e destruição do seu acervo; agora o discurso
pautado no ideal  de “progresso” e “modernidade” fora deslocado para as
rodovias, restando às ferrovias os sinônimos de atraso. Junto a esta realidade
vieram as transformações sociais na população mais intimamente ligada ao
“passado do trem”, [...].

Os anos de 1970 são marcados pelos projetos de ocupação da Amazônia, anunciados

como uma prioridade governamental por meio de políticas de ocupação e expansão das terras

amazônicas.  Para  isso,  foram criadas  estratégias  visando  à  intensificação da  migração  de

trabalhadores  para  a  região.  Nessa  perspectiva,  as  propagandas  nos  jornais  e  revistas  de

circulação nacional anunciavam as linhas de crédito para a compra de equipamentos para a

agricultura como forma de incentivo à ocupação da região amazônica. Souza (2011, p. 20-21),

acerca da divulgação das matérias e sua associação ao governo, declara:
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A revista Veja, alinhada ao governo militar, [...] foi uma das parceiras neste
período.  O  Ministério  do  Interior,  sob  comando  do  Coronel  Mário
Andreazza,  membro da  linha-dura  do  PDS ligado ao  General  Figueiredo
custeava propagandas semanais, de páginas inteiras, oferecendo empréstimos
e  suporte  técnico  do  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e
Social (BNDES), Banco da Amazônia (BASA), Superintendência da Zona
Franca de Manaus (SUFRAMA) e Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia  (SUDAM),  além  de  matérias  especiais  sobre  o  Território
ocupando  de  três  a  quatro  páginas.  Paralelamente  a  essa  propaganda
direcionada ao público de classe média, os leitores de Veja, a divulgação era
reproduzida  pela  TV Globo,  em  horário  nobre,  com  o  intuito  de  atrair
milhares de agricultores sem terra e outras categorias marginalizadas rurais e
urbanas. Essa estratégia dos governos militares visava a garantir mão de obra
barata, necessária para esses grandes projetos agropecuários.

As  propagandas  de  incentivo  à  ocupação  da  região  amazônica  faziam  parte  dos

projetos  de  ocupação que  iniciaram no governo  de  Juscelino  Kubitschek (1956-1961)  na

década  de  1950,  destacando-se  aqueles  criados  pelo  Instituto  Nacional  de  Colonização  e

Reforma Agrária (INCRA) como o Projeto Integrado de Colonização (PIC) e o Projeto de

Assentamento Dirigido (PAD). Contudo, como destaca Souza (2011, p.  25),  o número de

famílias  que  migrava  para  a  região  era  exponencialmente  superior  à  capacidade  de

assentamento proposto pelo INCRA:

O INCRA chegou a elaborar alguns projetos de colonização como o Projeto
Integrado de Colonização (PIC) Ouro Preto, PIC Ji-Paraná, PIC Vilhena e
PIC Sidney Girão. Entretanto, a demanda de três mil famílias a ingressar por
ano, era muito superior à capacidade do órgão que não assentou nem um
terço das famílias do projeto original.

A incapacidade apresentada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(INCRA) no acolhimento das famílias possibilitava, segundo Souza (2011, p. 25), as ações de

“grupos  de  grileiros  organizados aproveitaram-se das  falhas  do  órgão e  com seus  grupos

armados açambarcaram enorme quantidade de terras de colonos e indígenas”.

Em meados  da  década  de  1970  o  Território  Federal  de  Rondônia,  sob  gestão  do

Coronel Humberto da Silva Guedes que governou no período de 1975 a 1979, sinalizava sua

passagem de Território Federal para estado da federação, sendo intensificado a abertura de

estradas e distribuição de terras para as famílias que chegavam ao Território. Silva (2013, p.

133) acerca dos assentamentos realizados no período de 1970 a 1978 no Território, destaca:
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Assim,  no  período  entre  1970  e  1978  foram  instalados  sete  projetos
dirigidos,  de  colonização  em Rondônia.  Então,  fez-se  o  assentamento  de
23.210  famílias  de  colonos.  Juntamente  com  as  famílias  instaladas  nos
projetos do Estado Militar veio um imenso fluxo migratório espontâneo. […]
O projeto de colonização (ou os chamados “assentamentos dirigidos”) abriu
estradas,  distribuiu  terras,  organizou colônias  e  deu  inúmeros  incentivos.
Dentre esses, viabilizou-se especialmente o crédito subsidiado.

 

Nesse processo de intensificação de abertura de estradas e distribuição de terras os

projetos Integrado de Colonização (PIC) e o de Assentamento Dirigido (PAD) não foram

suficientes para suprirem a demanda das famílias vindas para o Território, sendo necessária a

criação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) do Projeto de

Assentamento  Rápido  (PAR),  cujo  objetivo  centrava-se  no  assentamento  das  famílias  em

regime de parceria em lotes já habitados (SILVA, 2013).

Ao  mesmo  tempo  em  que  os  projetos  do  INCRA executavam  suas  diretrizes  de

ocupação e expansão territorial, as forças políticas para a transição do Território Federal de

Rondônia para o estado de Rondônia prosperavam. Souza (2011, p. 26) em relação à criação

do estado de Rondônia argumenta:

Em  agosto  de  1981,  o  Presidente  General  Figueiredo  encaminhava  ao
congresso  Projeto  de  Lei-Complementar  221,  que  aprovava  a  criação  do
estado de Rondônia. O Estado seria criado no dia 22 de dezembro de 1981 e
instalado no dia 04 de janeiro de 1982 e renomeado como seu governador
biônico o Coronel Jorge Teixeira.

Em  1982  o  Território  Federal  de  Rondônia  é  elevado  à  condição  de  estado,

aumentando significativamente sua representação nacional de estado da prosperidade e da

vocação agrária, com propagandas de cunho desenvolvimentista que tinham como propósito

transformar Rondônia num exemplo de colonização agrária.

Para este feito, em 1981, por intermédio de recursos advindos do Banco Internacional

para  Reconstrução  e  Desenvolvimento  (BIRD),  o  governo  criou  o  Programa  de

Desenvolvimento  Integrado  do  Noroeste  do  Brasil  (POLONOROESTE).  De  acordo  com

Nascimento, Silva e Santos (2014, p. 127):

O POLONOROESTE foi criado pelo Decreto Federal n° 86 029 de 27 de
maio de 1981 e teve como meta a pavimentação da BR 364,  a partir  de
Cuiabá até Porto Velho, com a intenção de melhorar a integração da região
aos centros  já  modernizados  do  sul,  além de uma estratégia  de proteção
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ambiental  e  de  preservação  das  comunidades  indígenas  e  extrativistas.
Dentro da primeira etapa do POLONOROESTE, apenas a pavimentação da
BR 364 foi  efetivada. O suporte à agricultura e à assistência social,  bem
como  as  medidas  de  preservação  ao  meio  ambiente  e  às  populações
indígenas não se efetivaram.

A pavimentação da BR-364 tornava-se primordial  para o alcance dos objetivos do

governo militar de transformação do estado de Rondônia num modelo de desenvolvimento

agrário, facilitando o fluxo do transporte de mercadorias, assim como a diminuição dos custos

que envolviam o comércio entre a região e os estados situados ao sul do país (BELINATI e

SILVA, 1988).

O POLONOROESTE garantiu frentes de expansão por meio da apropriação de grande

quantidade de terras, utilizando a mão de obra dos migrantes como recurso indispensável aos

projetos de expansão agrícola em Rondônia.  Todavia,  as práticas agrícolas dos migrantes,

principalmente aqueles vindos do sul, eram inadequadas para a região amazônica (PEREIRA,

2007).

O POLONOROESTE passa a ser fortemente criticado por desconsiderar os aspectos

ambientais e culturais das comunidades indígenas. Silva (2013, p. 135) destaca as principais

críticas que envolveram a implantação do POLONOROESTE no estado de Rondônia:

[…] tal Programa trouxe como consequência, além do aumento do fluxo de
migrantes em busca de terra e trabalho, o desmatamento acelerado, a invasão
de áreas indígenas e unidades de conservação.  E,  como se isso tudo não
bastasse,  houve  o  crescimento  desordenado  das  áreas  de  garimpo,  a
exploração predatória da madeira e a concentração fundiária.

Os impactos ambientais trazidos pelas obras do POLONOROESTE ao município de

Porto Velho foram devastadores, inviabilizando as condições de sobrevivência da população

devido à ausência de abastecimento de água, serviços de esgoto e ocupação desordenada às

margens  da  BR-364.  Silva  (2013,  p.  138)  disserta  acerca  dos  problemas  ambientais

enfrentados no município de Porto Velho:

Ao ter-se em vista isto, Porto Velho veio a sofrer com problemas ambientais
múltiplos.  Dentre  esses,  os  decorrentes  da  falta  de  infraestrutura  urbana.
Como exemplo,  pode-se citar o abastecimento precário de água e esgoto,
assim como a contaminação de poços e do solo, a deficiência no serviço de
coleta de lixo e o processo de favelização, além da ocupação de terrenos
pouco adequados e insalubres.
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Os objetivos  propostos  pelo  POLONOROESTE não  foram atingidos,  gerando  um

aumento populacional desordenado facilitado pelo acesso da BR-364 que servia como via

principal  de  acessa  a  Rondônia  e  à  Amazônia  Ocidental.  Em  relação  ao  crescimento

populacional, Nunes (1996, p. 44) destaca a elevação da taxa de crescimento entre as décadas

de 1970 e 1980 na região:

A alocação de recursos oriundos do Banco Mundial, incentivou ainda mais o
processo  migratório,  a  abertura  de  novas  malhas  viárias  e  acentuou  a
expansão do processo de ocupação da terra, de modo que imediatamente aos
anos que se seguiram, Rondônia recebeu um contingente populacional cuja a
taxa média de crescimento anual passa de 4,76% no período de 1960 a 1970
para uma taxa de 16,03 % na década seguinte conforme dados do IBGE
(1995).

A partir de 1984 o POLONOROESTE sofre alterações, sendo identificados problemas

que  não  haviam  sido  previstos  em  sua  elaboração,  dentre  eles  a  imprevista  chegada  de

migrantes entre os anos de 1984 e 1985 que invadiram áreas impróprias para a agricultura e a

degradação  socioambiental  das  comunidades  indígenas.  Contudo,  coloca-se  em

questionamento a ausência de previsão dos impactos ambientais, como elucida Nunes (1996,

p. 45):

Neste  sentido  é  ingenuidade  pensar  que  Rondônia  pudesse  manter  sua
floresta imune às perturbações ambientais promovidas por ação antrópica,
principalmente  quando  se  verificou  grandes  somas  de  capital  interno  e
principalmente externo, alicerçando um modelo de ocupação caótico. O que
chamou atenção nisso,  foi  a  voracidade  do fluxo populacional  dentro do
processo  de  ocupação  da  terra,  que  aconteceu  sem  o  mínimo  de
planejamento [...]

Diante do quadro que se emoldurava devido ao projeto desenvolvimentista proposto

pelo POLONOROESTE, o governo inicia novas discussões com  BIRD no intuito de criar

alternativas  para  a  superação da crise  ocasionada pelo POLONOROESTE, cujos  recursos

haviam sido temporariamente suspensos em março de 1985 (MONTEBUGNOLI, 2015).

Em  1986,  já  no  período  da  Nova  República,  o  governo  estadual  propõe  como

alternativa o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO) que em seu início

foi concebido como POLONOROESTE II, porém, frente às fortes críticas empregadas pelos

ambientalistas  como  um  Programa  que  ficou  conhecido  mundialmente  pelos  desvios

financeiros e os impactos socioambientais, assim como o receio de uma rejeição da imagem
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do Programa pelo BIRD, o governo de Rondônia optou pela manutenção da nomenclatura

PLANAFLORO. Conforme Montebugnoli (2015, p. 90) o Plano seria uma alternativa para:

[…] garantir a continuidade do afluxo de recursos externos que este já vinha
recebendo desde o início da década de 1980 e, por essa razão, solicitou o
financiamento  do  Banco  Mundial  para  um  segundo  projeto,  o
PLANAFLORO, inicialmente chamado de POLONOROESTE II. Como o
projeto antecessor havia trazido uma imagem negativa para o banco,  este
poderia usar PLANAFLORO como uma estratégia para se redimir dos males
causados e, consequentemente, limpar a sua imagem.

Várias  Organizações  Não-Governamentais  (ONGs),  ambientalistas,  indígenas  e

seringueiros fizeram parte das negociações do Plano Agropecuário, acirrando-se as relações

entre governo estadual e a sociedade civil organizada, cuja ênfase das discussões centrava-se

na correção dos erros cometidos no POLONOROESTE. De acordo  Montebugnoli (2015, p.

93), os movimentos sociais almejavam  “[…] uma maior participação nas etapas de confecção

e implantação dos projetos, a alteração no padrão de desenvolvimento empregado até então”.

O modelo de desenvolvimento amazônico contrastava cada vez mais em relação à

preservação ambiental, criando uma imagem negativa ao BIRD para empréstimos futuros, o

que  implicaria  diretamente  da  execução  do  Plano  Agropecuário.  Segundo  Montebugnoli

(2015, p. 91) o governo:

[...]  procurou tomar as medidas adequadas para conseguir a aprovação do
banco e, em pouco tempo, este decidiu mandar as missões para auxiliar na
elaboração  dos  novos  projetos  –  o  que  não  implicava  uma  aprovação
automática  por  parte  do banco,  tanto que entre  a  etapa  de  confecção do
projeto até sua aprovação transcorreram cinco anos. Nesse período, surgiu a
proposta de Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), também chamado de
Zoneamento  Socioecológico  Econômico  (ZSEE)  ou  Zoneamento
Agroecológico,  que  se  tornaria  a  base  estratégica  para  a  elaboração  do
PLANAFLORO – todas as atividades do projeto seriam embasadas nesse
plano de zoneamento estadual.

O  modelo  econômico  alicerçado  no  desenvolvimento  sustentável,  assim  como  as

atividades  oriundas  do  Zoneamento  Socioecológico  Econômico (ZSEE)  que  estabelecia  a

tentativa de assegurar o uso controlada dos recursos naturais, conjuntamente à reformulação

das políticas ambientais governamentais da Amazônia garantiria a Rondônia o empréstimo do

BIRD para a execução do PLANAFLORO. Nessa perspectiva,  Montebugnoli (2015, p. 92)

acerca das medidas adotadas em âmbito nacional para garantia dos recursos do BIRD para
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execução do PLANAFLORO, assevera:

Dentre as medidas adotadas no nível nacional está a criação do “Programa
Nossa  Natureza”,  através  do  decreto  n.  96.944,  assinado  em outubro  de
1988,  pelo então  presidente,  José Sarney […] Os  objetivos  do Programa
foram resumidos nos seguintes itens: contenção da ação predatória do meio
ambiente,  estruturação  de um sistema de proteção ambiental,  incentivo à
educação ambiental e conscientização pública para a conservação do meio
ambiente, ocupação racional da Amazônia, regeneração dos ecossistemas e
proteção das comunidades indígenas e extrativistas [...].

Entrementes, as críticas em relação à criação do ‘Programa Nossa Natureza’ foram

severas pela ausência de participação da sociedade civil em sua elaboração, negligenciando o

diálogo com as populações locais, agravando-se os conflitos entre governo e ambientalistas,

cujas  reivindicações  em relação  ao  modelo  de  desenvolvimento  mais  uma vez  não  eram

atendidas. Montebugnoli (2015, p. 92), no que se refere à organização do Programa destaca

que:

[…]  a  criação  do  Programa  ocorreu  a  portas  fechadas,  onde  estavam
presentes o governador do estado e uma comissão formada por membros do
Instituto Superior  de Estudos Amazônicos (ISEA).  A falta  de consulta às
populações locais que seriam diretamente afetadas por essas políticas gerou
insatisfação por parte  das  ONGs e demais grupos da sociedade civil  que
estavam à frente do evento. O Comitê organizador alegava que, apesar de o
“Programa Nossa Natureza” apresentar pontos positivos, este pecava por não
questionar o modelo de desenvolvimento vigente no Brasil […].

Em 1991, após cinco anos de discussões e embates entre governo e ambientalistas em

relação  ao  PLANAFLORO,  por  intermédio  de  um  Protocolo  de  Entendimento os

representantes do BIRD, o governo brasileiro e os representantes das comunidades locais e

Organizações Não-Governamentais do estado de Rondônia, segundo Montebugnoli (2015, p.

96)  “[…]  definiram  as  condições  e  as  formas  de  participação  dos  grupos  locais  no

planejamento, monitoramento e avaliação do PLANAFLORO”.

A partir  do Protocolo de Entendimento surge no estado de Rondônia o Fórum das

ONGs de Rondônia que posteriormente foi denominada de Fórum de ONGs e Movimentos

Sociais  de  Rondônia,  formado  por  pequenos  agricultores,  ambientalistas,  indígenas,

seringueiros  e  demais  movimentos  sociais,  cujo  objetivo  principal  centrava-se  na

democratização  de  informações  e  da  participação  das  comunidades  locais  nas  discussões

ambientais e econômicas do estado de Rondônia (MONTEBUGNOLI, 2015).
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Em  1992,  na  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento (ECO-92),  que ocorria  no Rio de Janeiro,  Brasil,  o BIRD reconhece os

equívocos cometidos no POLONOROESTE e apresenta o PLANAFLORO como um modelo

de desenvolvimento exitoso, capaz de criar condições de subsistência a partir do extrativismo

vegetal, recuperando ainda áreas degradadas. Todavia, de acordo com Montebugnoli (2015, p.

105),  mais  uma  vez  o  discurso  preservacionista  em relação  ao  estado  de  Rondônia  não

correspondia à realidade das comunidades locais, como evidenciou o relatório de avaliação do

Comitê de Avaliação Independente (COMAI) criado para avaliação do desenvolvimento do

Plano em suas regiões de abrangência:

Entre  as  dificuldades  e  desafios  para  a  execução  do  PLANAFLORO
apresentados no relatório, estavam: a forte oposição dos grupos de interesse
rondonianos  que  se  posicionavam contrários  à  realização  do  ZEE,  como
madeireiros,  garimpeiros,  pecuaristas  e  até  mesmo  alguns  políticos,  que
viam zoneamento como entrave ao desenvolvimento da região; a carência de
recursos humanos qualificados; as exigências burocráticas; a dificuldade de
compatibilização  da  política  agrícola  com  o  marco  conceitual  do
desenvolvimento  sustentável;  a  participação  paritária  das  ONGs  com
representantes  dos  órgãos  executores,  que  acabou  sendo  vista  como  um
obstáculo para o aprofundamento das questões mais complexas do programa
[...]

O relatório apresentado pelo COMAI denunciava a ingerência do estado de Rondônia

na  aplicação  dos  recursos,  cujas  ações  realizadas  reforçavam  praticamente  os  mesmos

equívocos do POLONOROESTE no estado, como por exemplo, a realocação de seringueiros

em áreas incompatíveis com suas necessidades; a restrição de monitoramento da extração

realizada pelos madeireiros e a ausência de fiscalização de invasão de terras indígenas por

garimpeiros e especuladores de terra (MONTEBUGNOLI, 2015).

O  entendimento  do  BIRD  acerca  da  destinação  dos  recursos  financeiros  para  a

execução do PLANAFLORO não gerava precedentes para interpretações ambíguas,  sendo

necessário a priorização da preservação das áreas verdes, reduzindo a construção de estradas

no estado de Rondônia por se tratar de uma ameaça às terras indígenas, impedindo ainda o

processo migratório desenfreado já ocorrido em outros ciclos econômicos no estado. Porém,

conforme elucida Borges (2012, p. 87), os limites impostos pelo BIRD não foram respeitados

como descreve a autora:

 

[...]  estudos realizados pelo Comitê  de  Avaliação Independente (COMAI)
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revelaram em 1994 que 39% dos recursos destinados  ao  Planafloro foram
gastos em estradas, apenas nos seus primeiros seis meses. Ou seja, superior
ao  que  foi  solicitado  pelo  Banco  Mundial.  Já  no  ano   de  1995,  foram
detectadas  várias  estradas   vicinais  em  construção,  desprovidas  de
fiscalização e controle por parte do governo estadual. Uma dessas estradas
consiste  na BR-421,  hoje  paralela  à  BR-429 (uma obra  do PAC),  ambas
perpendiculares à BR-364. As duas primeiras rodovias cruzam a  área da
maior terra indígena  de Rondônia, a Reserva Indígena  Uru-Eu-Wau-Wau
com 1.867.117ha (RONDÔNIA,  2002c), e estão muito próximas ao Parque
Nacional de Corumbiara.

A execução do PLANAFLORO no estado de Rondônia foi singular para a constituição

de um modelo econômico alicerçado na agricultura de exportação,  visto que a  ênfase do

financiamento disposto pelo BIRD a qual previa a utilização controlada dos recursos naturais

por  intermédio  da  realização  do  Zoneamento  Socioecológico  Econômico no  estado  foi

nitidamente fraudada. Borges (2012, p. 87) enfatiza que o Zoneamento foi realizado, mas:

[...] o modelo de desenvolvimento econômico ainda permaneceu, agora com
o intuito  de  fortalecer  os  polos  agropecuários,  viabilizando a  entrada  de
Rondônia no cenário agroexportador. A princípio, era apenas um corredor
por onde passava toda a produção do Mato Grosso e do Centro-Sul do país.
Agora, é o próprio estado que exporta a sua produção agropecuária, sendo
isso uma prova de que o discurso frágil da questão ambiental, nesse caso em
Rondônia,  permaneceu por  pouco tempo,  até  que  se  houvesse  uma nova
oportunidade de ascensão – política e econômica.

A  década  de  1990  situa  definitivamente  o  estado  de  Rondônia  no  mercado

agroexportador,  caracterizado  pela  ausência  de  políticas  ambientais  de  vulto  e  pela

intensificação de técnicas modernas que viabilizavam o crescimento da produção no campo.

De acordo com Pereira (2011, p. 7) o agronegócio torna-se o modelo econômico na região,

com crescimento exponencial destacado entre os anos de 1995 e 2005:

[...]  ainda  que  a  produção  de  soja  no  estado  de  Rondônia  seja  pouco
expressiva quando comparada ao total do país, a área plantada no território
rondoniense  cresceu  cerca  de  sete  vezes  entre  os  anos  de  1995  e  2005,
enquanto que, no mesmo período, a quantidade produzida aumentou mais de
vinte  vezes,  dados  estes  que,  pelo  expressivo  aumento  da  produção e  da
produtividade,  atestam a  inserção  de  uma agricultura  moderna  no  estado.
Grandes  grupos  voltados  para  o  cultivo  de  commodities  valorizadas  no
mercado  externo  (André  Maggi,  Cargill,  entre  outros)  passam  a  atuar  e
coordenar  a  produção  agrícola  de  exportação  (sobretudo  a  soja),
reestruturando as atividades produtivas no campo rondoniense.
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Nesse contexto, infere-se que o ordenamento geográfico sugerido pelas esferas estatais

no estado de Rondônia, principalmente a partir da década de 1990, impacta diretamente a

paisagem da região, decorrência do modelo econômico embasado no agronegócio da soja. O

processo de substituição das pastagens de milho e arroz pelo agronegócio em Rondônia vem

ocorrendo de forma contínua, migrando do sul do estado até o município de Porto Velho,

como destacam Santos et al. (2015, p. 173): 

Essa substituição das pastagens pelo agronegócio da soja deu-se em função
da topografia da região, o que facilitou o processo de preparação do solo,
tanto na sua composição orgânica e química, quanto na limpeza das áreas
destinadas  ao  plantio  dessa  leguminosa,  a  qual  tem  apresentado  boa
produtividade e lucratividade aos produtores. O incremento das áreas de soja
antes restrita em quatro municípios da região de Vilhena, no sul do Estado, e
que  propiciou  o  dinamismo  econômico,  expandiu-se  para  outros  sete,
inclusive a parte norte rondoniense, onde se localiza Porto Velho que conta
com porto graneleiro voltado à exportação.

Concomitantemente ao avanço da agricultura de exportação no estado, destaca-se o

desenvolvimento da agropecuária ao norte de Rondônia, acarretando a derrubada de grandes

áreas  de  florestas  destinadas  às  pastagens.  Segundo  Santos  et  al.  (2015,  p.  174)  a

bovinocultura rondoniense possui um dos maiores rebanhos do país, atraindo investidores de

outros países e a instalação de diversas empresas na região:

Em  razão  do  seu  expressivo  rebanho  estão  instalados  frigoríficos  de
empresários locais até multinacionais como a JBS-Friboi em praticamente
todas as microrregiões de Rondônia. Estima-se que a metade da carne bovina
rondoniense seja comercializada no mercado externo em países como Egito,
Reino Unido, Venezuela e China. Devido à essa dinâmica organizacional,
Rondônia ainda está em plena ascensão, com novos planos para receber mais
atrativos econômicos de empresas que visam expandir suas divisas.

Nessa perspectiva, o estado de Rondônia transita de sua condição agrícola em meados

dos anos de 1990 para o cenário agroexportador, assumindo, conforme Santos et al. (2015, p.

175),  “uma  condição  especial  ao  servir  como  um Estado  fornecedor  de  matérias-primas

essenciais ao “desenvolvimento” do país e ao atendimento do mercado internacional”.

A caracterização de ‘estado fornecedor’ reafirma o papel de Rondônia na conjuntura

nacional e internacional, cujas transformações territoriais e ambientais são justificadas pelo

estado como elementos necessários ao desenvolvimento do país. De acordo com Santos et al.

(2015, p. 175) a construção das Usinas Hidrelétricas (UHEs) de Santo Antônio e Jirau na
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região foi o exemplo mais recente do discurso de promoção do progresso no país, :

Dentro deste  cenário,  Rondônia  além de apresentar  sua própria  dinâmica
social, política, econômica e ambiental é diretamente envolvida nas lógicas
de interesse nacional e internacional, fato esse que decorre como elemento
de transformações territoriais a construção de UHEs como as do Complexo
Rio Madeira, cuja função é auxiliar  na promoção do desenvolvimento do
país  –  ainda  que  os  benefícios  sejam reduzidos  e  os  impactos  serem de
grande alcance para a região.

As Usinas Hidrelétricas (UHEs) de Santo Antônio e Jirau, ambas construídas no rio

Madeira,  a  primeira  situada  dentro  do  município  de  Porto  Velho  e  a  segunda  à  120

quilômetros da capital  no Distrito de Jaci-Paraná, foi  consequência dos estudos realizados

pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A (ELETRONORTE), em 1983, por meio do

inventário  hidrelétrico  que  abrangeu  os  estados  de  Rondônia,  Amazonas  e  Mato  Grosso.

Conforme Silva (2013, p. 178) o estudo de viabilidade energética realizado indicava “além da

geração de energia, o projeto também explicitava o aproveitamento hidroviário à montante de

Porto Velho”.

Em 2001, com a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as

Centrais  Elétricas  Furnas,  subsidiária  das  Centrais  Elétricas  Brasileira  (ELETROBRAS) e

vinculada  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia  (MME),  em  parceria  com  conglomerado

empresarial  brasileiro Odebrecht,  realizaram os estudos acerca do potencial  hídrico do rio

Madeira com o objetivo de identificar o melhor local para a instalação de hidrelétricas no leito

do rio Madeira (SILVA, 2013).

De acordo com Silva (2013,  p.  178),  o  estudo realizado pela  ELETROBRAS e a

Odebrecht oportunizou a criação do “Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, um projeto que

engloba a  construção de  duas  hidrelétricas  com eclusas,  para  formação de  hidrovia,  com

capacidade para gerar 6.450 MW de energia”.

A construção das Usinas Hidrelétricas (UHEs) de Santo Antônio e Jirau fizeram parte

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007, no governo de Luiz

Inácio Lula da Silva. Conforme Silva (2013, p. 185) o Programa surge como uma alternativa

de equacionar a crise econômica relaciona a infraestrutura do país, garantindo recursos para a

construção de ferrovias, rodovias, portos, assim como:

[...]  ampliar  a  oferta  de  energia,  com  a  retomada  ou  construção  de



101

termelétricas, usinas nucleares e hidrelétricas. Em particular, o novo fervor
desenvolvimentista sustenta a retomada da ideia de aproveitar os recursos
hídricos da Amazônia, para a geração de eletricidade. Aliás, pouco antes de
anunciar o PAC, Lula assinalou que alguns “obstáculos ambientais” seriam
indicados ao projeto das hidrelétricas. E, mesmo que estes fossem para o
crescimento da economia nacional, isso provocaria lamentos no movimento
ambientalista e ranger de dentes no próprio Ministério do Meio Ambiente.

O projeto foi apresentado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES) com a prerrogativa de baixo impacto ambiental e viabilidade de exploração hídrica

da região amazônica, constituindo num importante eixo de integração entre Brasil, Bolívia e

Peru. Segundo Silva (2013, p. 179), a construção das usinas do Madeira traduzia “o projeto

mais caro da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul Americana (IIRSA)”,

com orçamento previsto superior a U$ 20 bilhões.

Para  tanto  foi  realizado  o  Estudo do Impacto  Ambiental  (EIA)  para  a  criação  do

Complexo Hidrelétrico do rio Madeira, entre os anos de 2003 a 2005, pela empresa Leme

Engenharia  Ltda.,  contratada  pelo  Consórcio  Santo  Antônio  Energia  S.A.,  concessionária

responsável pela hidrelétrica e quarta maior geradora hídrica do país (SILVA, 2013).

Em 2007  foi  concedida  a  licença  ambiental  prévia  para  a  construção  das  Usinas

Hidrelétricas (UHEs) do rio Madeira, iniciando as obras da UHE de Jirau no ano de 2008 e

em 2009 as obras da UHE de Santo Antônio.  Conforme assevera Véras (2014, p. 116), a

construção das Usinas de Jirau e Santo Antônio estão entre as maiores obras do Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC):

O custo total previsto para as duas obras foi calculado em cerca de R$ 24
bilhões.  A UHE  de  Jirau  pertence  ao  Consórcio  Energia  Sustentável  do
Brasil (ESBR) (composto pela Suez Energy, com 50,1% do capital, além da
Eletrosul, com 20%, a Chesf, com 20% e a Camargo Corrêa, com 9,9%) e
sua construção  ficou a  cargo da  Camargo Corrêa.  A construção  da  UHE
Santo Antônio,  de propriedade do Consórcio Santo Antônio Energia S.A.
(Odebrecht, com 18,6%; Construtora Andrade Gutierrez S.A., com 12,4%;
Furnas,  com 39%; Cemig,  com 10% e FIP,  com 20%),  ficou a  cargo da
Odebrecht.

Indiscutivelmente o estado de Rondônia, em particular o município de Porto Velho,

enfrentaria  os  impactos  dessas  obras,  principalmente  em  relação  ao  fluxo  migratório  de

trabalhadores para a construção das usinas e das mudanças do espaço geográfico, repetindo os

ciclos econômicos já vividos no estado. Santos et al. (2015, p. 175) destacam que a construção

das UHEs de Santo Antônio e Jirau, desencadeou um fluxo migratório em meados de 2008
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que:

[…] tomou conta de Rondônia, principalmente no município de Porto Velho
(Capital), Jaci-Paraná e Mutum-Paraná (atualmente Nova Mutum), devido as
oportunidades de trabalho para fixação de novos moradores, além dos que já
habitavam  o  lugar  [...]  impactada  pelos  migrantes  que  viriam  agregar  o
quadro  logístico  da  construção  das  hidrelétricas  como  mão-de-obra.  A
construção  dessas  UHES  promoveu  grandes  transformações  no  espaço
geográfico rondoniense, sobretudo, no município de Porto Velho.

A instalação das UHEs de Santo Antônio e Jirau previa a aplicação de recursos com

vistas à mitigação dos impactos ambientais, já previstos durante a elaboração do Estudo de

Impacto  Ambiental  (EIA)  para  a  construção  das  usinas  no  rio  Madeira.  Todavia,  como

destacam Santos et al. (2015, p. 175), evidenciou-se ao contrário, uma vez que os recursos

financeiros disponibilizados para as compensações sociais no município não chegaram ao seu

destino:

Essas medidas não foram suficientes para debelar os problemas, visto que a
Prefeitura e Governo estadual não realizaram a aplicação dos recursos que
tiveram como contrapartida  social  e  ambiental,  nem tampouco  cobraram
obras que estavam sob a responsabilidade dos empreendimentos. O que viu
foi  a  pulverização  de  recursos  financeiros  em  objetivos  difusos,  sem
concretude,  de  modo que  a  população  sente  os  reflexos dessa  ineficácia,
particularmente,  aqueles que foram diretamente atingidos.  Assim, pode se
dizer que os empreendimentos hidrelétricos em Porto Velho produziram um
desordenamento  espacial,  o  qual  o  poder  executivo  estadual  e  municipal
mostra-se impotente para resolver a problemática existente.

A construção das UHEs de Santo Antônio e Jirau ressalta a noção de Desenvolvimento

Local  adotada pelo estado de Rondônia ao longo dos ciclos  econômicos,  cujas  premissas

conceituais  evidenciam  um  distanciamento  exponencial  dos  condicionantes  da  justiça

ambiental,  uma  vez  que  o  desenvolvimento  econômico  e  social  que  deveriam  atingir

diretamente sua população são desviados para outras regiões. Barba (2011, p. 132) em relação

ao constructo de justiça ambiental proveniente da construção de hidrelétricas no rio Madeira,

assevera:

A construção das hidrelétricas podem não contemplar a justiça ambiental,
pois os benefícios econômicos nem sempre ficam para os moradores destas
comunidades, e sim para as grandes cidades, no que diz respeito ao envio da
energia  para  o  sul  e  centro-oeste  do  Brasil.  O  empreendimento  das
hidrelétricas em Santo Antônio e Jirau tem sido objeto de muitas discussões
nas ações de políticas públicas governamentais, e dos investidores privados
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de grandes obras de conexão viária, a produção e transmissão energética na
Amazônia.

Os impactos ambientais advindos da construção das UHEs no leito do rio Madeira

ocorreram  antes  mesmo  da  própria  instalação  do  complexo  de  obras,  uma  vez  que  a

expectativa gerada em função de um empreendimento dessa magnitude atraiu trabalhadores

de todas as regiões do país em busca de oportunidades de trabalho.

De acordo com Cavalcante (2012, p. 68) construções desse vulto assumem intensidade

e temporalidades distintas, necessitando de três momentos básicos para o seu planejamento,

sendo eles:

[...]  (I)  anterior  à  construção  da  obra  –  impactos  especulativos  como  o
crescimento populacional,  dados a  expectativa de geração de empregos e
especulação imobiliária, entre outros; (II) durante sua construção – impactos
imediatos ocasionados a partir da materialização das hidrelétricas, como pré-
requisito para que elas ocorram, a exemplo do deslocamento populacional da
área de influência do reservatório; por fim (III), com o término da construção
– impactos processuais ou cumulativos são os desencadeados pela obra e que
se somam às tensões já existentes

A previsão dos impactos especulativos relacionados ao crescimento populacional na

região parecem não terem sido dirimidos da maneira adequada, haja vista o grande número de

empresas ligadas a construção civil que rapidamente se instalaram na região no período de

instalação  das  hidrelétricas  com  promessas  de  construção  de  casas  em  24  horas

(CAVALCANTE, 2012).

Em relação ao deslocamento populacional  da área de influência,  medida premente

apontada  por  Cavalcante  (2012,  p.  70)  como  situação  de  impacto  imediato,  também

apresentou  insipiência,  tanto  pelo  comprometimento  de  espécies  animais,  como  pelo

desaparecimento de patrimônio arqueológico e cultural, à guisa de exemplo a “perda de uma

parte da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré marco histórico e cultural da população de Porto

Velho”.

 E,  por  último,  os  impactos  processuais  ou  cumulativos  oriundos  do  término  das

construções das hidrelétricas que passam a ser de responsabilidade do Poder Público, sendo

percebidos no cotidiano após o processo de migração populacional intensa e de construções e

ocupações da área territorial. Em relação aos impactos cumulativos, Cavalcante (2012, p. 76)

destaca como exemplo os distritos de Mutum-Paraná e Jaci-Paraná,  considerados os mais

afetados pela área de influência do reservatório da UHE de Jirau:
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Os distritos de Mutum-Paraná e Jaci-Paraná foram/são (ainda em processo)
os  que  mais  tiveram  sua  dinâmica  alterada  na  área  de  influência  do
reservatório. Mutum-Paraná passou de 611 residentes, no ano de 2000, para
6.575 em 2010, representando um aumento de 1.076%. Este aumento se deu,
principalmente na área rural, onde registram atualmente 6.157 habitantes, no
qual  coincide com o surgimento do povoado de União Bandeirantes,  em
2001, acerca de 70 km no interior da jurisdição do distrito de Mutum-Paraná
[...]

Nesse  conjunto  de  impactos  ressalta-se  a  responsabilidade  do  Poder  Público  em

relação  às  comunidades  envolvidas,  com  a  criação  de  medidas  que  contribuam

significativamente para a qualidade de vida das pessoas, assegurando condições de moradia,

transporte, saúde, empregabilidade e preservação dos recursos naturais.

Em  síntese  pode-se  dizer  que  os  ciclos  econômicos  vivenciados  no  estado  de

Rondônia  desde  a  sua  criação  corroboram um modelo  de  desenvolvimento  alicerçado  na

dinâmica de exploração indiscriminada dos recursos naturais, assim como pelo incentivo à

migração  desordenada  e  ocupação  territorial,  cujas  consequências  foram  particularmente

experienciadas por comunidades indígenas, ribeirinhas e pequenos agricultores.

Nesse panorama conflitante em que o estado de Rondônia se constitui ao longo de sua

história, entende-se o papel singular que Educação Ambiental tem na elaboração de políticas

públicas voltadas ao Desenvolvimento Local, oportunizando, como destaca Jacobi (2003, p.

199), “uma formação local/global, buscando marcar a necessidade de enfrentar a lógica da

exclusão e das desigualdades”. 

2.5 Educação Ambiental e Desenvolvimento Local: uma aproximação necessária

A perspectiva de uma Educação Ambiental com vistas à consolidação de um novo

modelo  de  desenvolvimento  ainda  não  estabelece  consenso  por  parte  dos  professores,

depreendendo-se ainda um número expressivo de projetos de Educação Ambiental que em sua

maioria restringem-se ao plantio de árvores, comemorações do dia mundial do meio ambiente,

campanhas de preservação da natureza, entre outras atividades concebidas como Educação

Ambiental (FRACALANZA, 2004).

A incitação da relação entre Educação Ambiental Formal e Desenvolvimento Local na

sociedade  contemporânea  necessariamente  deflagra  um  universo  de  questionamentos  que

permite não somente repensar as práticas ambientais no interior das escolas, mas possibilita
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ainda situar o campo teórico que sustenta ambos os conceitos.

Ribeiro (2008) assevera que sempre há sempre crises conceituais quanto a ideia de

desenvolvimento, porém, independente da opção adotada em relação ao mesmo, inconcebível

pensar a ideia de desenvolvimento dissociada da perspectiva de poder, seja pelo constructo

econômico propriamente dito, seja por uma reprodução hegemônica de um poder coletivo.

Diante  disso,  pode-se  dizer  que  a  relação  entre  Educação  Ambiental  Formal  e

Desenvolvimento Local instaura um campo de tensão, cuja especificidade se dá nas relações e

inter-relações de valores específicos, ou seja, construído diante da divergência e convergência

dos atores sociais e instituições.

Ainda  nas  palavras  de  Ribeiro  (2008,  p.110),  cabe  destacar  que  o  campo  do

desenvolvimento é delineado por uma amálgama relacional entre os atores e as instituições

que:

[...]  representam  vários  segmentos  de  populações  locais  (elites  locais  e
líderes  de  movimentos  sociais,  por  exemplo);  empresários  privados,
funcionários  e  políticos  em  todos  os  níveis  de  governo;  pessoal  de
corporações nacionais,  internacionais e transnacionais  (diferentes tipos de
empreiteiros  e  consultores,  por  exemplo);  e  pessoal  de  organizações
internacionais de desenvolvimento (funcionários de agências multilaterais e
bancos regionais, por exemplo). As instituições são parte importante desse
campo;  elas  incluem  vários  tipos  de  organizações  governamentais,
organizações não-governamentais, igrejas, sindicatos, agências multilaterais,
entidades industriais e corporações financeiras.

Por esse ângulo, evidencia-se que o campo do desenvolvimento traduz uma estrutura

dinâmica  e  multifacetada,  com distintas  visões  políticas  que  geralmente  não  estabelecem

consenso  nas  Ciências  Sociais.  Entretanto,  refuta-se  a  ideia  de  desenvolvimento  como

domínio disciplinar, defendida pela Ciência Econômica desde que Adam Smith escreveu a

‘Riqueza  das  Nações’,  sendo  referendado  como  progresso  e  desenvolvimento  (AMARO,

2003).

Os  conceitos  de  desenvolvimento  e  crescimento  estão  intimamente  ligados,  sendo

muitas  vezes  confundidos  como  sinônimos,  todavia,  considera-se  crescimento  econômico

como um processo contínuo de aumento da produção e bens de serviços. Amaro (2003, p. 48)

acerca dessa associação conceitual equivocada manifesta:

Esta promiscuidade dos dois conceitos alargou-se entretanto a um outro, o de
industrialização,  uma  vez  que,  tendo  sido  o  crescimento  econômico
(condição  do  desenvolvimento)  assente  historicamente  nos  países  ditos
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desenvolvidos,  em processos de industrialização,  rapidamente a expressão
“países  industrializados’'  se  converteu  em  sinônimo  de  “países
desenvolvidos”  e  aquela  foi  apresentada  como uma  etapa  obrigatória  na
caminhada dos países do Terceiro Mundo para o desenvolvimento.

Nesse quadro, conclui-se que a chamada “promiscuidade” apontada por Amaro como

condição obrigatória dos países do Terceiro Mundo, rumo à industrialização em busca do

desenvolvimento,  inevitavelmente vincula-se ao conceito de modernidade,  estabelecendo a

intervenção direta no ambiente, cuja expropriação direta conjuga uma necessidade premente

dos países em desenvolvimento.

Dessa  maneira,  as  relações  de  poder  construídas  a  partir  de  uma  lógica  da

modernidade  em  busca  do  desenvolvimento,  dentro  dessa  planificação  social,  tornam-se

legítima  socialmente,  suscitando  um imaginário  coletivo  que  autoriza  os  mecanismos  de

expropriação da condição humana, justificando não somente a retirada dos bens naturais, mas

referendando o ideário de uma sociedade que necessita subjugar a própria existência em nome

do  desenvolvimento.  Em  relação  ao  desenvolvimento  associado  à  degradação  ambiental,

Amaro (2003, p. 10) disserta:

A constatação de que ao desenvolvimento esteve associado a uma profunda
degradação da Natureza, nomeadamente no que se refere à delapidação dos
recursos naturais, à sua sobrecarga com resíduos e poluentes e à perda de
biodiversidade, reduzindo-se (irrecuperavelmente?) drasticamente a riqueza
(capital) natural acumulada no planeta.

Nesse encadeamento de conceitos e proposições a questão ambiental materializa uma

relação  idiossincrásica  com  o  modelo  de  desenvolvimento  adotado,  sugerindo  a

impossibilidade de constituição de uma Educação Ambiental Formal balizada por diretrizes de

massificação e dominação da condição humana.

Nesse viés, a compreensão da Educação Ambiental Formal enquanto uma educação

que  consolida  a  possibilidade  constitutiva  de  um  novo  modelo  de  desenvolvimento,

inadmissível  será  conceber  o  ambientalismo  como  um  instrumento  reprodutor  dos

mecanismos  reguladores  do  poder,  da  divisão  de  classes  e  da  autorização  dos  processos

dominadores característicos das sociedades contemporâneas.

A Educação Ambiental Formal configura-se enquanto uma educação que possibilita a

constituição  de  novos  modelos  de  desenvolvimento,  resgatando  as  premissas  éticas  nas

relações  entre  os  seres,  superando  assim  os  condicionamentos  de  simplificação  da
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complexidade humana.

A Educação Ambiental Formal possibilita transcender os mecanismos reguladores e

massificadores impostos pelos modelos de desenvolvimento,  sugerindo, por intermédio do

diálogo  reflexivo,  ações  que  transgridam  o  imediatismo  apaziguador  defendido

veementemente  em  muitos  discursos  em  busca  de  atitudes  “ecologicamente  corretas”,

desconectados da historicidade da própria Educação Ambiental. Carvalho (2004, p. 154) acerca

da emergência da Educação Ambiental argumenta:

A EA é uma proposta educativa que nasce em um momento histórico de alta
complexidade. Faz parte de uma tentativa de responder aos sinais de falência
de todo um modo de vida, o qual já não sustenta as promessas de felicidade,
afluência, progresso e desenvolvimento. A modernidade ocidental, da qual
somos  filhos,  apostou  todas  as  suas  fichas  em  uma  razão  científica
objetificadora e no otimismo tecnológico correspondente. Do mesmo modo,
fez-nos crer que o bem viver residia no imperativo da acumulação material
baseada nos circuitos de trabalho, produção e consumo, dos quais parcelas
cada  vez  maiores  da  população  do  planeta  estão  sendo  dramaticamente
excluídas  ou,  dito  de  outra  forma,  incluídas  em  posições  de  absoluta
inferioridade e desigualdade.

A Educação Ambiental suscita uma nova maneira de relacionar-se com o mundo, seja

por  intermédio da educação formal  ou não formal,  na medida em que as práticas sociais

quotidianas, inevitavelmente, passam a constituir ações políticas que repercutem diretamente

na consolidação de uma sociedade ambientalmente justa. Carvalho (2004, p. 157-8) em relação

ao papel da Educação Ambiental neste processo, descreve:

[…] seja no âmbito da escola formal, seja na organização comunitária, a EA
pretende provocar processos de mudanças sociais e culturais que visam obter
do  conjunto  da  sociedade  tanto  a  sensibilização  à  crise  ambiental  e  à
urgência  em  mudar  os  padrões  de  uso  dos  bens  ambientais  quanto  o
reconhecimento dessa situação e a tomada de decisões a seu respeito [...].

Necessário  ressaltar  que  a  consolidação  de  uma  nova  estrutura  relacional  com  o

mundo  não  se  configura  de  maneira  simples,  exigindo  a  subversão  não  apenas

comportamental, mas o reconhecimento da premente necessidade de se instaurar uma nova

sociedade, com valores que situem a ética como alternativa fundante da condição social.

O  diálogo  neste  processo  de  constituição  de  um  modelo  de  desenvolvimento

diferenciado,  tendo  como  pressuposto  a  Educação  Ambiental,  deflagra  um  universo  de

questionamentos que permite repensar as práticas ambientais, possibilitando a assunção de
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uma educação que pode ressignificar o modelo societário vigente. Dowbor (2006, p. 101-2),

acerca da criação de modelos de desenvolvimentos alternativos, discorre:

No  entanto,  décadas  de  experiências  com  projetos  de  desenvolvimento
comprovam que a capacidade de auto-organização local, a riqueza do capital
social, a participação cidadã e o sentimento de apropriação do processo pela
comunidade são elementos vitais na consolidação de determinadas práticas.
O desenvolvimento não é meramente um conjunto de projetos voltados para
o crescimento econômico. É uma dinâmica cultural e política que transforma
a vida social.

Salienta-se que as questões  ambientais  sempre estiveram presentes  no contexto da

produção histórico-social da humanidade, delineando as bases conceituais da própria ação do

homem  na  sociedade  e,  consequentemente,  vinculadas  ao  modelo  de  desenvolvimento

econômico que se tornou hegemônico mediante o processo de industrialização (AMARO,

2003).

Conectada  aos  meandros  do  próprio  desenvolvimento,  a  Educação  Ambiental

consolida  a  dimensão,  mesmo que  hipotética  num primeiro  momento,  de  uma sociedade

articuladora  de  inéditas  relações  entre  os  seres,  superando  as  concepções  simplistas  em

relação à complexidade humana.

A Educação  Ambiental  torna-se  um instrumento  singular  para  a  compreensão dos

modelos de desenvolvimento adotados pelas sociedades, situando o fazer ambiental a partir de

sua  dimensão  política,  orientando  para  uma  nova  racionalidade  produtiva,  estabelecendo

assim a ruptura com as formas imperativas da acumulação material (LEFF, 2005).

A imbricação  necessária  entre  Educação  Ambiental  e  o  Desenvolvimento  Local

constitui um desafio singular, pois remete ao processo de aceitação de uma política social

emancipatória  que  não  se  vincula  somente  a  dimensão  econômica,  mas  refere-se,

substancialmente, ao constructo educativo que deve ser realizado pelas práticas educativas

ambientais.

Diante  desse  olhar,  é  possível  depreender  que  o  Desenvolvimento  Local  como

dinâmica emancipatória traduz o encontro com uma Educação Ambiental  que subverte as

consensuais práticas ambientalistas propaladas em inúmeras escolas, cujas ações resumem-se

em práticas ativistas de proteção ao meio ambiente, distanciadas de uma postura reflexiva.

Essa perspectiva de imbricação entre Educação Ambiental e Desenvolvimento Local

oportuniza a constituição de um novo olhar em relação ao fazer social, delineando a assunção
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de  uma  cultura  do  desenvolvimento  que  transcende  a  concepção  unívoca  de  aquisição

econômica,  despertando  nos  atores  sociais  um  movimento  de  auto-organização  e  de

emancipação. Nesse contexto Dowbor (2006b, p. 3) elucida:

Uma  comunidade  local  deixa  de  ser  um  receptor  passivo  de  decisões
longínquas, seja do Estado que vai ‘doar’ um centro de saúde, ou de uma
empresa que chegará e poderá ‘dar’ empregos. O desenvolvimento deixa de
ser uma coisa que se espera pacientemente, torna-se uma coisa que se faz,
inclusive no aspecto da organização dos aportes externos.

Nesse  sentido,  pode-se  dizer  que  a  aproximação  da  dimensão  ambiental  ao

Desenvolvimento Local, numa perspectiva educacional, faz emergir o entendimento de que a

Educação  Ambiental  agrega  em suas  matrizes  conceituais  dimensões  que  não  podem ser

ignoradas  na  construção  de  projetos  educativos  alicerçados  pela  tônica  da  Educação

Ambiental.

Dessa forma, destaca-se o entendimento de uma Educação Ambiental que se exalta

pelo seu delineamento crítico, dialógico, questionador das nuances sociais.  Sauvé (2005, p.

319) a respeito do papel crítico da Educação Ambiental, assevera:

É preciso que se aprenda a discutir, a escutar, a argumentar, a convencer, em
suma, a comunicar-se eficazmente por meio de um diálogo entre saberes de
diversos  tipos  — científicos,  de experiência,  tradicionais etc.  A educação
ambiental  introduz  aqui  a  ideia  de  práxis:  a  ação  está  associada  a  um
processo constante de reflexão crítica.

A Educação  Ambiental  crítica  na  escola  torna-se  um  importante  instrumento  de

questionamento do modelo econômico, consolidando no espaço educacional um ambiente que

subverte a mera transmissão de conhecimentos, trazendo à tona os sentidos de uma educação

política  que  oportuniza  a  reflexão  acerca  das  desigualdades  sociais,  ressaltando  o  caráter

humanístico e reflexivo da sociedade civil no processo de transformação social.

A escola, nesta perspectiva crítica, intensifica a representação da ideia de localidade

como estrutura significativa no processo de criação de novas realidades sociais, ressaltando o

papel dos atores sociais na dinâmica democrático participativa, por intermédio do fomento de

práticas pedagógicas que despertem a assunção de que o Desenvolvimento Local não se dá

tão somente pela iniciativa do poder público, mas a partir da articulação das relações sociais

localmente estabelecidas. Silveira (2004, p. 47) destaca a necessidade de que:
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[…] a  condução dos  processos  de  desenvolvimento  seja  coprotagonizada
pelos  vários  atores  que  constroem as  relações  locais  –  e  não  apenas  ou
centralmente pelos atores institucionais.  Mais do que um afastamento em
relação ao padrão verticalista de construção e implementação de políticas
públicas, isto significa a afirmação de novos modos de relacionamento que
tornam possível a articulação entre agentes autônomos dos diferentes setores
(governo,  sociedade  civil,  mercado)  na  construção  dos  processos  de
desenvolvimento.

É necessário  enfatizar  que  não  se  pretende  com este  trabalho  alocar  a  análise  da

Educação Ambiental Formal e do Desenvolvimento Local a partir de compartimentos rígidos,

inexoráveis em relação à complexidade humana, mas sim conflitar as práticas espontaneístas

apregoadas como Educação Ambiental Formal.

Ainda nessa tela, compreende-se a premente necessidade de aliar a questão ambiental

à  perspectiva do Desenvolvimento Local,  uma vez que a  Educação Ambiental  Formal  só

possui  relevância  a  partir  das  transformações  das  relações  sociais  que  esta  oportuniza  na

escola,  ressignificando  a  perspectiva  de  compreensão  do universo  na  qual  a  comunidade

estudantil está inserida.

Nesse  prisma,  a  imbricação  entre  Educação  Ambiental  e  Desenvolvimento  Local

instaura  um desafio  singular,  uma vez  que  remete  ao  processo de assunção da  dimensão

político-pedagógica em que escola deve situar-se, ou seja, da assunção por parte da instituição

escolar de uma política social emancipatória, como salienta Andrade (2013, p. 06):

As  práticas  de  Educação  Ambiental  fazem  com  que  esta  se  torne  um
importante mecanismo de desenvolvimento local porque destaca as relações
entre as dimensões pessoais e interpessoais e estimulam a constituição de
identidades individuais e coletivas.

O conceito de “local” está intimamente ligado à ideia de território, porém não é o seu

resultado, tampouco sua determinação, uma vez que o local pode ser compreendido como um

espaço “definido a partir das referências, potencialidades e necessidades que a comunidade

enuncia” (FERRARINI, 2012, p. 235).

Nessa ótica, justifica-se a conexão necessária entre Educação Ambiental na escola e o

Desenvolvimento  Local,  ressaltada  pelo  entendimento  de  que  as  práticas  educativas

ambientais  podem oportunizar  outras  formas  de  compreensão do conceito  de  localização,

direcionando  caminhos  que  apontem  para  o  entendimento  deste  espaço  a  partir  de  sua

dimensão de sociabilidade e de cooperação social, como descreve Ferrarini (2012, p. 236):
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Localização é o conjunto de iniciativas que visam criar ou manter espaços de
sociabilidade de pequena escala, comunitários, assentes em relações face a
face, orientados para autosustentabilidade e regidos por lógicas cooperativas
e participativas.

Diante dessa perspectiva, infere-se que a conexão entre Educação Ambiental escolar e

o Desenvolvimento Local delineia uma nova realidade, configurando-se numa dimensão de

criação de outras maneiras de relação entre o humano e o não humano, compreendendo a

emergência de uma racionalidade que imprima valores socioambientais éticos. Leff (2001, p.

85), como proposta de criação de outras formas de compreensão do mundo, disserta sobre o

conceito de racionalidade ambiental:

Desse modo, a racionalidade ambiental  se funda numa nova ética que se
manifesta em comportamentos humanos em harmonia com a natureza; em
princípios de uma vida democrática e em valores culturais que dão sentido à
existência humana. Estes se traduzem num conjunto de práticas sociais que
transformam  as  estruturas  do  poder  associadas  à  ordem  econômica
estabelecida, mobilizando um potencial ambiental para a construção de uma
racionalidade social alternativa.

Conveniente,  ressaltar  ainda,  que  a  imbricação  entre  Educação  Ambiental  e  o

Desenvolvimento Local sugere um diálogo no qual os atores sociais assumem o processo de

autonomia com consciência, cujos valores de desenvolvimento passam a ser compreendidos a

partir  de  uma  percepção  desmistificada  do  local,  subvertendo  a  ideia  de  que  o

Desenvolvimento Local só chega a uma região por intermédio de esferas superiores, seja por

investimento de empresas privadas ou pelas instâncias governamentais.  Dowbor (2006, p.

101) em relação à compreensão da sociedade acerca do Desenvolvimento Local, discorre:

O desenvolvimento local sempre foi visto como processo que chega a uma
região ou desce de esferas superiores, sob a forma de investimentos públicos
ou instalação de empresas privadas. A modernização, no sentido amplo de
geração  de  emprego  e  renda,  valorização  da  pequena  e  média  empresa,
combate  à  pobreza,  redução  das  desigualdades,  provimento  de  políticas
públicas de qualidade, tende a ser vista como dinâmica que vem de fora e
que a comunidade espera de forma passiva.

Diante desse olhar,  é perceptível  a função da Educação Ambiental  como dinâmica
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instigadora  de  novas  compreensões  acerca da ideia  de desenvolvimento,  sinalizando para

práticas ambientais que transgridam as práticas ambientalistas, cujas ações resumem-se em

práticas ativistas de proteção ao meio ambiente, distanciadas de uma postura reflexiva acerca

dos processos constituintes da Educação Ambiental Formal.

Dessa  maneira,  a  Educação  Ambiental  entendida  como  fator  congruente  ao

Desenvolvimento Local, sugere o delineamento de práticas educativas pautadas em relações

críticas e éticas, ressaltadas pela responsabilidade social. Sauvé (2005, p. 317) a respeito do

papel da Educação Ambiental com vistas ao Desenvolvimento Local, discorre:

A  educação  ambiental  visa  a  induzir  dinâmicas  sociais,  de  início  na
comunidade local e, posteriormente, em redes mais amplas de solidariedade,
promovendo  a  abordagem  colaborativa  e  crítica  das  realidades
socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos problemas que
se apresentam e das soluções possíveis para eles.

A aproximação do Desenvolvimento Local à Educação Ambiental na escola inspira

uma  educação,  em função  de  sua  perspectiva  política,  que  potencializa  a  superação  das

aprendizagens comportamentalistas, uma vez que a noção de práxis social, devido a constante

reflexão acerca da própria ação educativa, faz com que os atores sociais percebam-se como

construtores  de  sua  própria  história  e,  consequentemente,  de  suas  localidades  (SAUVÉ,

2005).

Nesse  contexto,  com  o  intuito  de  propor  um  marco  conceitual  para  a  Educação

Ambiental escolar, entende-se como premente a construção de um Quadro de Referência que

possibilite a criação e/ou análise de projetos educativos ambientais.

2.6  Quadro  de  Referência:  a  construção  de  um marco  conceitual  para  a  Educação

Ambiental escolar

O  quadro  teórico  construído  por  Sauvé  (2005)  em  que  constam  as  principais

tendências  de  Educação  Ambiental  investigadas  apresenta  condição  sui  generis  para  este

trabalho,  tanto  por  sua  condição  extremamente  atual,  como  pode  ser  percebido  pelas

pesquisas  de  Kawasaki  e  Carvalho  (2009);  Layrargues  e  Lima  (2014),  cujos  resultados

aproximam significativamente à cartografia proposta pela autora; como pela percepção de

Sauvé (2005) em enfatizar que o panorama apresentado sugere um referencial incompleto,

mas  que  possibilita  uma  apreciação  do  estado  da  arte  em  Educação  Ambiental  na
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contemporaneidade.

Dessa maneira, diferentemente da cartografia apresentada por Sauvé (2005) a fim de

elucidar  as  principais  correntes  de  Educação  Ambiental  ou  dos  estudos  que  vêm  sendo

realizados  no  Brasil  com  intuito  de  verificar  as  tendências  de  Educação  Ambiental

(REIGOTA,  2006;  SATO,  2005;  KAWASAKI  e  CARVALHO,  2009;  LAYRARGUES  e

LIMA, 2014), propõe-se apresentar o que denominou-se nesta tese de Quadro de Referência

para a análise dos projetos educativos ambientais.

O Quadro de Referência configura-se enquanto uma proposição pedagógica que tem

como noção singular a desconstrução das ações acríticas que limitam a perspectiva ambiental

nas  escolas  às  campanhas  de  preservação  ambiental,  datas  comemorativas  e  técnicas  de

sensibilização, descontextualizadas dos embates políticos no qual o ambientalismo surgiu e

pelo qual se mantém.

Entende-se, também, que se trata de um constructo incompleto, o que possibilita sua

ressignificação constante,  sendo possível  a  reconfiguração a  partir  do  contexto  em que a

escola está inserida, traduzindo um instrumento pedagógico que sugere aos professores um

diálogo  em  relação  às  práticas  educativas  ambientais  e,  consequentemente,  acerca  da

concepção de Educação Ambiental da escola.

Nessa  acepção,  destaca-se  que  o  Quadro  de  Referência  traduz  um  instrumento

pedagógico  que  possibilita  aos  professores  um  diálogo  inicial  em  relação  às  práticas

educativas ambientais e, consequentemente, sobre da concepção de Educação Ambiental da

escola, sinalizando uma possibilidade desafiadora que aproxima a comunidade escolar para a

elaboração de propostas educativas que sejam pertinentes para o enfrentamento dos problemas

ambientais identificados.

O Quadro de Referência possibilita, ainda, a criação de indicadores que orientem a

proposição teórica dos projetos educativos ambientais na escola, sendo possível avaliá-los a

partir de sua conjugação teórica. Para tanto, o quadro é constituído de dimensões epistêmicas

que podem ser alteradas conforme a proposta do projeto educativo ambiental.

As  dimensões  epistêmicas  indicam  um  roteiro  sugestivo  de  Educação  Ambiental

Formal  que  permite  construir  e/ou  avaliar  projetos  educativos  ambientais  que  almejam

articular  suas  ações  a  partir  de  uma  perspectiva  crítica,  possibilitando  aos  professores  o

acesso  a  um  instrumento  pedagógico  que  pode  ser  utilizado  em  diferentes  áreas  do

conhecimento e de maneira interdisciplinar.
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Ressalta-se, ainda, que as dimensões epistêmicas motivam a compreensão de outras

formas de se conceber as práticas educativas ambientais, problematizando a função político-

pedagógica  da  escola  no  enfrentamento  da  crise  socioambiental  e,  consequentemente,

sustentando a concepção de uma Educação Ambiental  escolar que vincule suas práticas à

sustentabilidade ambiental.

Em função da premissa crítica adotada, o Quadro de Referência possibilita auxiliar a

comunidade escolar na percepção do problema ambiental,  ou seja, nem sempre as escolas

conseguem visualizar com clareza os problemas ambientais que fazem parte do quotidiano da

escola.

Assim, o Quadro de Referência  constitui-se de treze dimensões epistêmicas, sendo

elas: práticas ambientais críticas; ética ambientalista; diálogo; superação das aprendizagens

comportamentalistas; educação política; pertencimento local; predisposição interdisciplinar;

perspectiva da complexidade; transformação social; inserção ambiental curricular; ruptura dos

limites naturalistas; reflexão sobre a prática pedagógica e avaliação qualitativa contínua que

serão discutidas a seguir.

A Educação Ambiental, em função da pluralidade de concepções, foi estabelecida a

partir de um campo heterogêneo, cujas manifestações teóricas e práticas se sustentam a partir

de distintas áreas do conhecimento, o que caracteriza a necessidade de criação de um Quadro

de Referência que possibilite a adoção de instrumentos singulares para a ressignificação dos

problemas ambientais na escola.

Mesmo decorridos dezenove anos da promulgação da Lei n° 9.795, de 27 de abril de

1999 que dispõe sobre a  Educação Ambiental  e  institui  a  Política  Nacional  de Educação

Ambiental,  as  práticas  ambientais  realizadas  no  âmbito  escolar  ainda  apresentam-se

insipientes, com ações que em sua grande maioria restringem a Educação Ambiental Formal

ao  plantio  de árvores,  comemorações  do dia  mundial  do meio ambiente e  campanhas  de

preservação da natureza. Fracalanza (2004, p. 62-3) a respeito do reducionismo da Educação

Ambiental nas atividades realizadas pelos professores da rede escolar argumenta:

[…] no interior das escolas, as propostas de Educação Ambiental, praticadas
pelos professores, parecem-nos muito semelhantes entre si. Além das usuais
práticas e conteúdos, muitas vezes sugeridos pelos livros didáticos – mais
comumente  no  ensino  de  Ciências,  Biologia  e  Geografia  –  o  currículo
escolar e os professores: realizam algumas excursões (trilhas, por exemplo)
visitando  o  entorno  da  escola  ou  espaços  e  equipamentos  protegidos,
conservados  e  administrados  pelo  poder  público;  realizam atividades  de
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coleta de resíduos sólidos e  de destinação dos resíduos coletados para a
reciclagem (principalmente papel, vidro e latas); comemoram datas festivas
e  exemplares,  desenvolvendo e  promovendo exemplos  a  serem seguidos
num sem número de possibilidades previstas em um “calendário ecológico”.

As  práticas  cotidianas  dos  professores  acerca  da  Educação  Ambiental  vêm  se

mostrando acríticas e desprovidas da percepção política em relação ao próprio ambientalismo,

como se o “ambientalismo se resumisse a datas comemorativas e não configurasse como um

projeto de vida, de lutas sociais para os cuidados ecológicos, necessários para a construção da

sociedade que queremos” (SATO, 2001, p. 16).

Nesse  contexto,  torna-se  premente  a  adoção  de  práticas  ambientais  críticas nas

escolas  que  fomentem  o  potencial  da  Educação  Ambiental  enquanto  uma  educação  que

consolide um novo olhar para o mundo, almejando a superação dos mecanismos reprodutores

e dominadores característicos das sociedades contemporâneas.

Entende-se que o delineamento de práticas ambientais críticas só é possível mediante a

assunção de uma ética ambientalista por parte dos atores sociais envolvidos, por intermédio

de ações que despertem relações de solidariedade e responsabilidade para com a existência

humana e não-humana.

Dessa forma, a ética ambientalista descentraliza o homem do universo, alargando os

limites éticos,  até  então pertencentes às  relações eminentemente humanas,  instaurando no

cerne da discussão do campo ético a  necessidade de uma nova forma de relação entre  o

humano e a natureza, cujo resultado configura uma dinâmica de interdependência.

A ética ambientalista suscita a reflexão necessária sobre a relação entre o humano e a

natureza, sugerindo a compreensão dos valores éticos que demarcam essa interdependência.

Souza (2013, p. 3) em relação ao papel da ética ambiental elucida:

A “ética ambiental” surge, então, com a tentativa de compreensão da relação
entre os seres humanos e os demais elementos da natureza, e quais valores
permeiam as diferentes relações estabelecidas. As discussões a respeito de
novas relações éticas entre sociedade e natureza são recentes, datando da
segunda metade do século XX. Recente também é a inclusão desta temática
nas produções teóricas em Educação Ambiental.

A Educação Ambiental  Formal  que  preconiza  em seus  projetos  a  crítica  e  a  ética

ambientalista, entende o diálogo como categoria fundamental para execução de suas práticas,

subsidiado  por  um  desejo  profundo  de  reconhecer  o  outro  e  reconhecer-se  a  partir  da
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problematização da realidade.

Nesse  quadro,  ressalta-se  que  os  projetos  ambientais  escolares  quando articulados

no/pelo diálogo possibilitam o desvelamento da realidade, clarificando a compreensão acerca

dos  mecanismos  sociais  de  dominação,  repressão  e  destruição  que  regem  as  sociedades

contemporâneas (VELASCO, 1999).

O  diálogo nesta  perspectiva  possibilita  a  emergência  de  práticas  democráticas,

superando  o  distanciamento  social  imposto  por  questões  de  ordem religiosa,  econômica,

política,  étnica  e  etc.,  instaurando  o  encontro  dialógico  entre  os  atores  sociais,  não

necessariamente na busca de um consenso, mas como instrumento singular de participação

social. Hermann (2014, p. 490) sobre a utilização pedagógica do diálogo esclarece:

[…]  diálogo  parte  do  pressuposto  de  que  não  somos  incomunicáveis,
justamente porque o lógos pertence a todos, e podemos estabelecer novos
horizontes interpretativos. O horizonte encontra-se em contínua formação,
na medida em que somos confrontados com a pergunta que o outro lança.
Assim,  compreender  é  sempre  um  processo  de  “fusão  de  horizontes”
(Horizontverschmelzung).

A Educação  Ambiental  crítica  estabelecesse-se  mediante  a  instauração  do  diálogo

como condição obrigatória para a articulação de redes sociais que pensam conjuntamente os

problemas ambientais, reconhecendo o fato de que o encontro das diferenças é o propulsor da

superação  das  injustiças  sociais,  assim  como  o  mecanismo  inegociável  da  participação

coletiva necessária ao embate da crise socioambiental.

Ainda  nessa  direção,  corrobora-se  como  condição  singular  para  a  efetivação  da

Educação  Ambiental  Formal  a  ênfase  em  projetos  que  superem  as  aprendizagens

comportamentalistas. A orientação comportamentalista focaliza as práticas educativas a partir

da  mudança  de  comportamento,  geralmente  caracterizadas  por  medidas  de  imposição  ou

cerceamento das atitudes. Lima (2009, p. 145), em relação à superação das aprendizagens

comportamentalistas na Educação Ambiental, esclarece:

[…] destaca-se a leitura individualista e comportamentalista da questão da
educação  ambiental.  Esta  interpretação  diagnostica  o  problema
socioambiental como um problema de comportamentos individuais, e vê sua
solução  através  da  mudança  de  comportamento  dos  indivíduos  em  sua
relação com o ambiente.

Nesse  sentido,  a  superação  das  aprendizagens  comportamentalistas na  Educação
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Ambiental Formal sinaliza para a efetivação de projetos que compreendem historicamente a

crise  ambiental,  tendo como eixo norteador  para as  soluções  dos  problemas ambientais  a

reflexão crítica constante, pautada no contexto das lutas sociais em que a Educação Ambiental

emerge.

A Educação Ambiental Formal crítica contradiz as aprendizagens comportamentalistas

na educação, indicando caminhos que possibilitem a estruturação de projetos ambientais que

enfrentem a  crise  socioambiental  a  partir  de  seus  pressupostos  históricos,  combatendo as

ações  imediatistas  e  apaziguadoras  que  geralmente  fazem  parte  dos  projetos  educativos

ambientais.

Dessa maneira, considera-se que a Educação Ambiental na escola deve pautar-se por

uma educação política, não sendo possível considerá-la como uma prática neutra. A Educação

Ambiental agrega em sua dimensão pedagógica valores que reivindicam uma nova sociedade,

reconhecendo  a  premente  necessidade  de  ações  que  fomentem o  embate  contra  qualquer

manifestação de subjugação da condição humana e não-humana.

Nesse contexto, a educação política na perspectiva Educação Ambiental reivindica a

construção de uma cultura alicerçada no compromisso com a dignidade da condição humana.

Sauvé (2005, p. 317) a respeito assevera:

Na  origem  dos  atuais  problemas  socioambientais  existe  essa  lacuna
fundamental entre o ser humano e a natureza, que é importante eliminar. É
preciso reconstruir nosso sentimento de pertencer à natureza, a esse fluxo de
vida  de  que  participamos.  A  educação  ambiental  leva-nos  também  a
explorar os estreitos vínculos existentes entre identidade, cultura e natureza,
e a tomar consciência de que, por meio da natureza, reencontramos parte de
nossa própria identidade humana, de nossa identidade de ser vivo entre os
demais seres vivos.

Nessa  perspectiva,  os  projetos  realizados  nas  escolas  sob  a  égide  da  Educação

Ambiental  sinalizam para práticas  que compreendem o fazer  educativo em sua  dimensão

científica e política, estabelecendo uma congruência pedagógica que faz da escola um campo

de saberes que possibilita aos educandos perceberem-se como protagonistas culturais.

Diante disso,  é possível afirmar que a Educação Ambiental  Formal  configura uma

“práxis educativa que é sim cultural e informativa, mas fundamentalmente política, formativa

e  emancipadora,  portanto,  transformadora  das  relações  sociais  existentes”  (LOUREIRO,

2006, p.31).
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Ainda  nessa  direção,  ressalta-se  como  dimensão  imprescindível  nas  práticas

ambientais  na  escola  o  fomento  da  iniciativa  do  pertencimento  local,  cuja  proposição  é

centrada  na  auto-organização  das  comunidades,  mediante  o  delineamento  de  práticas

educativas que despertem nos educandos o cuidado socioambiental.

A  ideia  de  pertencimento  local  intensifica  uma  pedagogia  do  envolvimento,

oportunizando aos atores sociais repensar seus problemas, propor alternativas de superação,

assim como projetar  ações para o futuro de suas comunidades.  |O constructo da ideia  de

pertencimento suscita nos atores sociais seus problemas a partir da proposição de ideias que

são oriundas do seu entorno, cujas práticas de superação partem da própria comunidade, dos

atores que conhecem e se percebem na própria história.

Nesse  contexto,  os  projetos  articulados  na  escola  não podem desconsiderar  que  a

Educação Ambiental  congrega  em sua gênese  histórica  a  aproximação do homem com a

natureza, superando a percepção utilitarista dos recursos naturais do seu entorno. Lestinge

(2004, p. 40), em relação ao conceito de pertencimento, elucida:

A priori esse conceito – pertencimento –pode nos remeter a, pelo menos,
duas possibilidades: uma vinculada ao sentimento por um espaço territorial,
ligada,  portanto,  a  uma  realidade  politica,  étnica,  social  e  econômica,
também conhecida como enraizamento; e outra, compreendida a partir do
sentimento de inserção do sujeito sentir-se integrado a um todo maior, numa
dimensão não apenas concreta, mas também abstrata e subjetiva.

Nesse  prisma,  a  ideia  de  pertencimento  não  se  conjuga  individualmente,  mas  se

constitui nas práticas coletivas que aproximam as diferentes áreas do conhecimento, o que

suscita  a  compreensão  de  uma  Educação  Ambiental  que  transita  por  meio  de  todos  os

componentes curriculares.

Dessa maneira, os projetos educativos alicerçados na Educação Ambiental, para que

possam oportunizar o diálogo entre as distintas áreas do conhecimento, necessitam imbricar

seus saberes mediante uma predisposição interdisciplinar, favorecendo a produção de novos

conhecimentos.  Em  relação  à  necessidade  de  uma  colaboração  interdisciplinar,  Raynaut

(2004, p. 26) argumenta:

Pensamos,  no  entanto,  que  antes  de  acabarmos  com  as  fronteiras
disciplinares, é preciso, mais modestamente, tentar tornar possível o diálogo
e  a  colaboração  entre  as  disciplinas  tais  como existem,  sem colocar  em
questão logo de início suas fundamentações teóricas e metodológicas. Isso é
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perfeitamente compatível com o projeto de fazer com que a colaboração
assim estabelecida conduza cada uma delas a uma evolução importante de
seus procedimentos e de seus modos de produção do conhecimento.

É necessário que a Educação Ambiental  Formal  dialogue com diferentes  áreas do

conhecimento,  relacionando  saberes  que  desafiam  não  somente  a  própria  condição

interdisciplinar,  mas  se  complementam  pela  predisposição  dos  próprios  professores

envolvidos que devem superar o individualismo científico e propor, coletivamente, ações que

incentivem a resolução dos problemas ambientais definidos na escola. Isso significa dizer, em

outras  palavras,  que  os  professores  que  pretendam  alicerçar  suas  práticas  educativas

ambientais numa postura crítica deverão entender suas práticas a partir de uma perspectiva da

complexidade, devido ao caráter multidisciplinar que a Educação Ambiental Formal exige.

Nesse sentido, intimamente relacionado à predisposição interdisciplinar, entende-se

que para a percepção dos problemas ambientais na escola, são necessárias abordagens que

sinalizem para as suas causas, contrariando as premissas conservacionistas/conservadoras que

privilegiam somente seus efeitos. Dessa forma, o olhar em relação aos problemas ambientais

direciona  para  uma  perspectiva da complexidade,  devido  ao  seu  caráter  multidisciplinar.

Lima (2009, p. 148), em relação à complexidade conceitual, enfatiza:

A perspectiva da complexidade se justifica pela premissa que compreende
as  questões  ambientais  como  inerentemente  interdisciplinares  e
multidimensionais,  não  sendo  possível  abordá-las  adequadamente  por
olhares  disciplinares  e  reducionistas.  Parte  da  constatação  de  que  a
modernidade avançada tem produzido e colocado, para a sociedade, uma
qualidade  nova  de  problemas  decorrentes  da  própria  reflexividade  do
conhecimento […].

Os  projetos  educativos  ambientais,  quando  compreendidos  na  perspectiva  da

complexidade,  transformam  a  escola  num  espaço  de  sentidos  e  significados  que  são

manifestados  pela  comunidade  estudantil  por  meio  das  ações  ambientais  que  são

desenvolvidas.

A concepção de uma  perspectiva da complexidade,  nesta tese, é fundamentada em

diretrizes  gerais  na  teoria  da  complexidade  (MORIN,  2004),  uma  vez  que  os  projetos

construídos dentro da escola que pretendam sustentar suas diretrizes a partir dos preceitos da

Educação Ambiental  Formal, não podem suplantar as manifestações de caráter “histórico,

social,  cultural,  físico,  biológico,  psíquico,  humano,  que  fazem  parte  da  existência,

corroborando o sentido de que o ser humano não deve ser desintegrado da educação e do
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meio onde vive” (CEMBRANEL, 2015, p. 145).

Ainda  nesse  contexto,  ressalta-se  como  categoria  imprescindível  nos  projetos

educativos ambientais a transformação social, premissa essa que resgata a dimensão humana

como condição singular no debate da Educação Ambiental Formal. A inserção da condição

humana nos debates ambientalistas possibilita a superação da dicotomia entre o homem e a

natureza, possibilitando o alargamento da perspectiva ambiental.

A  Educação  Ambiental  Formal  proposta  situa  para  o  delineamento  de  práticas

educativas que estabelecem sentidos e significados para a questão ambiental, ressaltando a

transformação  social  como  premissa  inquestionável  do  fazer  educativo,  aproximando  a

condição humana da natureza, sendo impossível não perceber, por exemplo, a pobreza ou a

intolerância de qualquer espécie como um problema ambiental.

O discurso sobre a transformação social  foi  incorporado nos debates da Educação

Ambiental  no  início  da  década  de  1990  em  contraposição  às  tendências  ambientalistas

conservadoras,  uma  vez  que  a  compreensão  dos  problemas  ambientais  distanciada  dos

aspectos culturais reduzia o debate da questão ambiental. Layrargues e Lima (2014, p. 33),

em relação à incorporação das questões culturais na discussão ambiental, afirmam:

Por essa perspectiva complexa torna-se não só possível como necessária a
incorporação das questões culturais, individuais e subjetivas que emergem
com as transformações das sociedades contemporâneas, a ressignificação da
noção  de  política,  a  politização  da  vida  cotidiana  e  da  esfera  privada,
expressas  nos  novos  movimentos  sociais  e  na  gênese  do  próprio
ambientalismo.  As  dimensões  política  e  social  da  educação  e  da  vida
humana  são  fundamentais  para  sua  compreensão,  mas  elas  não  existem
separadas  da  existência  dos  indivíduos,  de  seus  valores,  crenças  e
subjetividades.

A questão ambiental no âmbito escolar deflagra um desafio curricular, configurando a

necessidade  de  inserir  a  questão  ambiental  no  currículo  da  escola,  uma  vez  que  os

professores, em função da centralidade disciplinar, ainda materializam suas práticas de forma

conteudista  e  isolada  (MENDES;  VAZ,  2009;  TEIXEIRA; TALAMONI;  TOZONI-REIS,

2013).

Nessa direção, salienta-se como condição relevante para o delineamento da Educação

Ambiental  Formal  a  construção  de  projetos  ambientais  que  apontem para  uma  inserção

ambiental curricular,  favorecendo práticas que envolvam a comunidade educativa em sua

totalidade.  No  que  se  refere  à  inserção  da  Educação  Ambiental  no  currículo,  Gazzinelli



121

(2002, p. 176) assevera:

[...]  no quadro de uma crise ambiental  na qual  se inserem os sujeitos,  o
currículo deve explorar a sua dimensão cultural e imaginária, oferecendo
oportunidades,  a  professor  e  aluno,  para  a  construção e  reconstrução de
representações  mais  apropriadas  a  um  novo  significado  e  papel  a  ser
desempenhado por eles no domínio ambiental.

A Educação Ambiental  Formal não pode ser compreendida a partir  de um projeto

isolado  proposto  por  uma  disciplina,  mas  deve  configurar-se  enquanto  uma  proposta  da

escola. A dimensão curricular da Educação Ambiental deflagra uma necessidade candente

para o entendimento das questões ambientais como um objetivo que deve abranger todas as

áreas do conhecimento.

Para tanto, percebe-se como singular uma inserção ambiental curricular que envolva

professores,  alunos,  pais,  comunidade,  ampliando  os  limites  conceituais  e  práticos  da

Educação  Ambiental  na  escola,  desmistificando  a  exclusividade  do  debate  ambiental  às

ciências naturais.

Em consonância com as categorias elencadas  até  o  momento,  torna-se importante

destacar a necessária  ruptura dos limites naturalistas nas práticas de Educação Ambiental

Formal.  Atualmente,  em função da pretensa ideia de que as ciências naturais dominam o

campo  do  saber  da  Educação  Ambiental  na  escola,  percebe-se  um  reducionismo  da

capacidade reflexiva que o ambientalismo pode trazer,  cujo resultado é a  negligência em

relação aos aspectos sociais, políticos e culturais que o debate exige. Reigota (2010, p. 547),

comparando os  avanços que a biodiversidade sofreu ao longo dos anos com a Educação

Ambiental, assevera:

A biodiversidade (em outros tempos considerada e definida como “recurso
natural”)  ocupa  posição  privilegiada  na  Educação  Ambiental.  Ao  dar
continuidade  à  sua  tradição,  romper  com  os  seus  limites  naturalistas  e
ampliar  suas  possibilidades,  incluindo os  componentes  éticos,  políticos  e
culturais,  trará  uma  renovação  não  apenas  temática,  mas,  também,
conceitual.

Nesses  termos,  infere-se  que  a  Educação  Ambiental  Formal  ainda  não conseguiu

estabelecer  uma  identidade  conceitual,  cujas  premissas  pautam-se  no  ideário  romântico,

focalizando  ações  preservacionistas  inspiradas  no  final  do  século  XIX,  cujos  “vínculos

afetivos  proporcionados  pela  experiência  de  integração  da  natureza  trariam  bem-estar  e
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equilíbrio  emocional,  bem como a  valorização  e  proteção do ambiente  natural”  (SILVA;

CAMPINA, 2011, p. 33).

Nesse  prisma,  salienta-se  a  necessária  ruptura  dos  limites  naturalistas,  ou  seja,

desvincular  da  Educação  Ambiental  Formal  a  concepção  de  que  as  práticas  educativas

ambientais  circunscrevem  somente  as  ações  das  ciências  da  natureza,  o  que  reduz

substancialmente a concepção de um ambientalismo crítico.

A ruptura dos limites naturalistas implica a reflexão quotidiana da prática pedagógica

do professor que atua com a Educação Ambiental, sugerindo a constante interpretação da sua

prática pedagógica, revendo os procedimentos adotados, assim como a avaliação do alcance

das metas que foram propostas para a atividade.

Nessa perspectiva,  torna-se imprescindível  ao educador a  reflexão constantemente

acerca  de  sua  prática  pedagógica,  avaliando  quotidianamente  as  ações  ambientais

desenvolvidas  na  escola,  os  objetivos,  as  metodologias  utilizadas,  assim  como  os

fundamentos que norteiam a Educação Ambiental na escola.

À luz da questão posta, salienta-se que a reflexão sobre a prática pedagógica traduz

condição  crucial  para  a  elaboração  de  projetos  educativos  ambientais,  favorecendo  a

constante  interpretação  dos  procedimentos  que  são  utilizados  pelo  educador  e  pelos

participantes do projeto, sendo possível identificar se, de fato, a ação proposta está sendo

eficiente  na  resolução  da  problemática  ambiental  identificada.  A esse  respeito,  Teixeira;

Tozoni-Reis e Talamoni (2011, p. 232) destacam:

Os projetos ambientais colocados em prática no âmbito escolar devem ser
pautados em procedimentos teórico-metodológicos que vão além da ação
em si, favorecendo a continuidade dos envolvidos no projeto e permitindo
uma  apropriação  coletiva  de  instrumentos  que  lhes  possibilitarão  o
enfrentamento da problemática ambiental.  Essa dimensão pode contribuir
para  além  das  retóricas  e  dos  discursos  elaborados  nas  diversas  ações
ambientais no contexto escolar.

Dessa forma, os projetos educativos ambientais rompem com a perspectiva acrítica e

imediatista,  comumente  propaladas  nas  escolas,  cujas  ações  focalizam  técnicas  de

sensibilização,  campanhas  de  coleta  de  lixo,  atividades  comportamentalistas,  entre  outras

práticas que apontam para uma Educação Ambiental Formal que não responde aos sinais de

falência da sociedade contemporânea (CARVALHO, 2004).

Nesse contexto, concomitantemente com as dimensões apresentadas até o momento,
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entende-se que os projetos educativos ambientais  necessitam de uma avaliação qualitativa

contínua  durante  sua  execução,  sendo  possível  aos  participantes  envolvidos,  o

acompanhamento  do  desenvolvimento  das  atividades,  a  proposição  de  alterações  e  a

verificação do alcance das metas propostas. Dessa forma, Tomazello e Ferreira (2001, p. 204),

em relação à avaliação dos projetos de Educação Ambiental destacam:

A avaliação deve ser qualitativa e tem por objetivo melhorar os programas
através de sua compreensão, do conhecimento de sua natureza e resultados.
Ela  deve  ser  democrática,  deve  ser  posta  a  serviço  dos  usuários  e  da
comunidade.  Deve  ser  processual,  isto  é,  realizar-se  durante  todo  o
processo,  assim  pode  modificar  e  melhorar.  É  essencial  que  seja
participativa, dê voz aos participantes para que emitam suas opiniões. Deve
realizar-se  em equipe,  pois  assim haverá  uma pluralidade de enfoques e
maior garantia de rigor. Pode ser feita pelos próprios participantes e também
contar com a colaboração externa, com uma perspectiva complementar, o
que dará maior veracidade às informações.

É ressaltado que a avaliação dos projetos educativos ambientais deve ser qualitativa

em função do caráter plural que a Educação Ambiental Formal se apresenta, com problemas

distintos  e  identificados  de  maneira  interdisciplinar.  A  avaliação  qualitativa  torna-se

relevante, uma vez que “a realidade social é complexa, mutável e determinada por múltiplos

fatores,  como  o  político,  o  cultural,  o  econômico,  o  religioso,  o  físico  e  o  biológico”

(FERREIRA, 2015, p. 114).

Outrossim, destaca-se como premente na concepção de Educação Ambiental Formal,

a partir de uma perspectiva crítica, a avaliação qualitativa contínua das práticas realizadas na

escola, o que sugere a dimensão democrática característica da própria Educação Ambiental.

Isso  significa  dizer  que  quando  os  projetos  ambientais  são  constantemente  avaliados

qualitativamente têm-se a possibilidade de verificar se os objetivos estão sendo alcançados,

sendo  possível  estabelecer,  caso  haja  necessidade,  mudanças  ou  alterações  que  possam

melhorar a qualidade do projeto.

Nesse sentido, como foi anunciado no início desta seção, o Quadro de Referência

estabelece uma proposta teórica que tem como premissa estratégica o subsídio à construção

de projetos de Educação Ambiental Formal, sendo possível também a avaliação daqueles que

estão em andamento.

Para tanto, o Quadro de Referência proposto traduz em síntese ser um referencial na

construção e/ou avaliação de projetos educativos ambientais, possibilitando aos proponentes
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de  projetos  educativos  ambientais,  por  intermédio  de  uma perspectiva  crítica,  a  reflexão

acerca do desenvolvimento de seus trabalhos, situando com maior clareza o problema que

gerou  a  elaboração  do  projeto,  os  objetivos,  as  metodologias,  assim  como  as  estruturas

avaliativas que contemplam a proposta.

O Quadro de Referência não pretende restringir as práticas educativas ambientais a

modelos ou prescrições que possam estigmatizar as práticas ambientais dos professores, mas

trata-se de um constructo ad infinitum que sinaliza para a concepção pedagógica adotada

nessa pesquisa que pode ser vislumbrada a partir do quadro abaixo.

Quadro 2. Quadro de referência para elaboração de projetos de Educação Ambiental Formal

Dimensão
epistêmica

Palavras-chave Objetivos Estratégias Impactos pretendidos

Práticas ambientais
críticas

Diálogo;
historicidade;

modelo econômico

Delineamento de
práticas educativas que

possibilitem a
superação dos
mecanismos

reprodutores e
dominadores

característicos das
sociedades

contemporâneas

Práticas que
possibilitem a

compreensão da crise
ambiental a partir de
sua gênese histórica,
situando uma nova

postura societária em
relação aos modelos
econômicos adotados

Contestação dialógica
dos modelos econômicos

hegemônicos

Ética ambientalista
Ética; solidariedade;
imbricação homem e

natureza

Elaboração de ações
que despertem relações

de solidariedade e
responsabilidade para

com a existência
humana e não-humana

Ações que
possibilitem alargar
os limites éticos, até
então pertencentes às

relações
eminentemente

humanas

Ressignificação da
relação entre homem e
natureza, suscitando

inquietações quanto aos
limites éticos

relacionados a natureza

Diálogo
Desmistificação

social; democracia;
participação

Desvelamento da
realidade, clarificando a
compreensão acerca dos
mecanismos sociais de
dominação, repressão e

destruição
que regem as
sociedades

contemporâneas

Atividades que
possibilitem práticas

democráticas,
superando o

distanciamento social
imposto por questões
de ordem religiosa,
econômica, política,

étnica e etc.

Desenvolvimento de
posturas dialógicas que
despertem nos atores
sociais a dinâmica da

discussão democrática e
da participação social

Superação das
aprendizagens

comportamentalistas

Superação;
aprendizagem

comportamentalista;
problema

socioambiental

Superação das práticas
ambientais que

objetivam a mudança de
comportamento por

intermédio de medidas
de

imposição ou
cerceamento das

atitudes

Efetivação de projetos
que transgridam a

percepção simplista
do problema

socioambiental como
um

reflexo de
comportamentos

individuais

Emergência de uma
reflexão crítica em relação

a crise socioambiental,
com a devida subversão

das atitudes
comportamentalistas
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Continuação do Quadro 2

Dimensão
epistêmica

Palavras-chave Objetivos Estratégias Impactos pretendidos

Educação política
Reivindicação social;
participação política;

diálogo

Reivindicação de
uma nova sociedade,

reconhecendo a
necessidade de ações

que fomentem o
embate contra qualquer

manifestação de
subjugação da condição
humana e não-humana

Empreendimento de
ações que situem os

educandos como
partícipes do processo
de subversão cultural,

reivindicadores de
uma nova sociedade

Compreensão de que o
fazer pedagógico não é

um ato neutro, portanto a
Educação Ambiental não

se configura na
perspectiva da

contemplação, mas se
consolida a partir do ato

político

Pertencimento Local
Empatia social;

pertencimento local;
cultura

Proposição uma
pedagogia do
envolvimento,

oportunizando aos
atores sociais repensar
seus problemas, sugerir

alternativas de
superação, assim como
projetar ações para o

futuro de suas
comunidades

Intensificação de
práticas que

desenvolvam a
empatia das

diferenças, superando
a percepção do uso
indiscriminado dos
recursos naturais do

seu entorno

Percepção da relevância
que o local exerce no

contexto da culturalidade
enquanto teor de riqueza

inestimável para as
gerações futuras

Predisposição
interdisciplinar

Interdisciplinaridade;
aproximação teórica;

diálogo

Fomento ao diálogo
necessário entre as
distintas áreas do

conhecimento,
favorecendo a

produção de novos
conhecimentos

Ações que
oportunizem o

diálogo entre as
diferentes áreas do

conhecimento,
aproximando os

distintos
componentes
curriculares

Superação da perspectiva
disciplinar com vistas à
elaboração, execução e
avaliação de projetos
educativos ambientais

Perspectiva da
complexidade

Complexidade;
interdisciplinaridade

Percepção dos
problemas ambientais
na escola por meio de

abordagens que
sinalizem para as suas
causas, contrariando as

premissas
conservacionistas/con-

servadoras que
privilegiam somente

seus efeitos

Criação de projetos
educativos
ambientais

interdisciplinares,
possibilitando

diferentes leituras em
relação ao problema

apresentado

Projetos educativos
ambientais que

evidenciem em suas
abordagens os aspectos

históricos, sociais,
culturais, físicos,

biológicos, psíquicos e
humanos que fazem parte

da existência

Transformação
social

Dimensão humana;
superação dicotomia
homem e natureza

Resgate da dimensão
humana como condição
singular no debate da
Educação Ambiental

Formal, possibilitando a
superação da

dicotomia homem e
natureza

Desenvolvimento de
atividades ambientais

que insiram os
aspectos culturais,
políticos e sociais,
superando a cisão
entre o homem e a

natureza

Assunção da dimensão
humana como ser

indissociável da natureza,
suscitando ações que

permitam a superação de
qualquer manifestação de

subjugação humana ou
não-humana

Inserção ambiental
curricular

Currículo;
ambientalização

curricular

Construção de projetos
ambientais que

favoreçam o
delineamento de

práticas que envolvam a
comunidade educativa

em sua totalidade

Realização de
projetos que

problematizem a
necessária inserção da

temática ambiental
nos currículos

Propalação de novos
sentidos e significados em

relação a questão
ambiental nas instituições

educadoras
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Continuação do Quadro 2

Dimensão
epistêmica

Palavras-chave Objetivos Estratégias Impactos pretendidos

Ruptura dos limites
naturalistas

Subversão; ciências
naturais; práticas

pedagógicas

Subversão da ideia de
que as ciências

naturais dominam o
campo do saber da

Educação Ambiental na
escola

Elaboração de
práticas que ressaltem

os aspectos sociais,
políticos e culturais

Ruptura conceitual do
reducionismo criado pelo

domínio das ciências
naturais em relação a
Educação Ambiental

Formal

Reflexão sobre a
prática pedagógica

Reflexão;
instrumentos
avaliativos;
resolução de
problemas

Interpretação dos
procedimentos que são

utilizados pelo
educador durante a

realização do projeto,
possibilitando o mesmo

grau de análise aos
demais participantes

Elaboração de
projetos educativos

ambientais que
favoreçam a constante
reflexão das práticas
executadas por todos

os participantes
envolvidos

Criação de instrumentos
pedagógicos que

permitam aos atores
envolvidos no projeto
identificar se a ação
proposta está sendo

eficiente na resolução da
problemática ambiental

Avaliação qualitativa
contínua

Avaliação
qualitativa;

instrumentos de
análise

Acompanhamento
contínuo das atividades

desenvolvidas por
intermédio de
instrumentos

qualitativos que
possibilitem a

verificação das metas
propostas

Ações que
evidenciem com

clareza os objetivos
pretendidos, situando

os instrumentos
qualitativos que
servirão para a

análise da proposta

 Análise processual que
permita a melhoria dos
projetos por meio da

compreensão dos
conhecimentos

produzidos

Fonte: Elaboração do autor (2018)

Destarte,  entende-se que as dimensões epistêmicas elencadas  sugerem o roteiro de

uma Educação Ambiental  Formal que possibilita,  mesmo para aqueles que nunca atuaram

com a Educação Ambiental na escola, a compressão das premissas principais que norteiam a

prática  educativa  ambiental,  sendo  possível,  em  termos  gerais,  o  vislumbramento  dos

objetivos, das estratégias e dos impactos esperados com o projeto a ser desenvolvido.

Em  relação  aos  projetos  educativos  ambientais  que  já  se  encontram  em

desenvolvimento na escola, o Quadro de Referência suscita um instrumento relevante para a

análise  conceitual,  sendo  possível  identificar  se  o  projeto  encontra-se  numa  perspectiva

comportamentalista/liberal/conservadora  de  Educação  Ambiental  (CARVALHO,  2001;

GUIMARÃES,  2000;  LOUREIRO,  2008),  ou  se  o  mesmo  ressalta  uma  tendência

popular/crítica/emancipatória  (CARVALHO,  2001;  GUIMARÃES,  2000;  LOUREIRO,

2008).

O Quadro de Referência, por caracterizar-se como um constructo ad infinitum, inspira

a dimensão do inacabamento como postura de construção contínua em relação às dimensões

epistêmicas apresentadas, possibilitando aos educadores a inserção de novas categorias, com
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novos objetivos, estratégias e impactos pretendidos.

Todavia,  é  necessário  ressaltar  que  a  proposição  teórica  do  Quadro  de  Referência

direciona para uma perspectiva de Educação Ambiental crítica, não sendo possível a inserção

de categorias que negligenciem seus fundamentos teóricos. De acordo com Lima (2009, p.

155), as novas dimensões epistêmicas deverão pautar-se por uma perspectiva de Educação

Ambiental que rejeite

[…]  o  antropocentrismo  e  consequente  subordinação  da  natureza;  a
fragmentação  e  a  perda  da  interdependência  inerente  à  existência;  o
reducionismo e o objetivismo que acabam sacrificando tanto os aspectos não
racionais da realidade quanto toda a subjetividade humana […]

Nesse panorama, defende-se como premente a construção de práticas que sinalizem

para uma Educação Ambiental na escola que seja exequível em suas dimensões epistêmicas,

respeitando  as  diferenças  locais,  suas  idiossincrasias  e  as  manifestações  culturais.

Entrementes, ressalta-se que mesmo diante de um contexto híbrido culturalmente, é possível o

delineamento  de  um  quadro  de  referência  que  direcione  para  uma  Educação  Ambiental

Formal que seja congruente em suas premissas conceituais.

O Quadro de Referência nessa tese sugere um aporte conceitual que intenta em suas

práticas a percepção de uma Educação Ambiental crítica, transgressora do simplismo atávico

que comumente presencia-se nos projetos educativos ambientais.

A  Educação  Ambiental  Formal,  compreendida  por  intermédio  de  uma  conduta

reflexiva,  possibilita  a  ampliação  do  entendimento  da  Educação  Ambiental  na  escola,

intensificando a necessária imbricação do homem à natureza,  sinalizando que o problema

ambiental  traduz  um  problema  da  própria  condição  humana,  focalizando  os  aspectos

socioambientais que geralmente são desconsiderados nos projetos educativos ambientais.

O  Quadro  de  Referência  proposto  nesta  tese,  mediante  as  dimensões  epistêmicas

apresentadas,  possibilita  aos  professores  um  instrumento  pedagógico  relevante  no

encaminhamento dos projetos ambientais na escola, sinalizando para práticas que permeiam

em sua proposição teórica o sentido de uma Educação Ambiental que pode ser realizada por

diferentes  áreas  do  conhecimento,  de  maneira  interdisciplinar  e,  acima  de  tudo,  que

oportunize respostas concretas para a superação da crise ambiental.

Diante  desse  entendimento,  a  Educação  Ambiental  Formal  traduz  uma proposição

pedagógica que problematiza o papel da escola na sociedade contemporânea, possibilitando a
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imersão  de  novos  significados  em  relação  à  condição  humana.  A escola,  nesse  prisma,

responsável pela articulação desses significados, nega a imparcialidade político-pedagógica, e

torna-se o palco da problematização das questões socioambientais.

Para tanto, o Quadro de Referência estabelece um marco inicial para as discussões da

questão  ambiental  dentro  da  escola,  sugerindo  uma construção  coletiva  que  possibilita  a

supressão/inserção  de  novas  dimensões,  criação  de  objetivos  e  estratégias,  situando  a

particularidade de cada ambiente escolar e o público envolvido.

Nessa dimensão, ressalta-se o caráter dinâmico que o quadro apresenta, intensificando

práticas  ambientais  na  escola  que  suscitam  a  reflexão  constante  quanto  aos  objetivos,

estratégias  e  os  impactos  esperados,  uma  que  vez  que  o  Quadro  de  Referência  aponta

dimensões epistêmicas que estão intimamente ligadas e dependentes, sugerindo a premissa

conceitual de uma Educação Ambiental Formal pautada a partir de numa postura crítica.

Nesses termos, a crítica torna-se um elemento imprescindível do trabalho educativo

ambiental,  revelando condição ímpar  dos projetos ambientais  que pretendam repensar sua

prática  cotidianamente,  situando-os  numa  perspectiva  que  antagoniza  as  práticas

conservadoras/conservacionistas de Educação Ambiental.  Jacobi (2005, p.  244),  no que se

refere à prática educativa centrada na postura crítica, assevera:

Para  a  vertente  crítica,  a  educação  ambiental  precisa  construir  um
instrumental que promova uma atitude crítica, uma compreensão complexa e
a politização da problemática ambiental, a participação dos sujeitos, o que
explicita  uma  ênfase  em  práticas  sociais  menos  rígidas,  centradas  na
cooperação entre os atores.

Por consequência, mesmo decorridos 19 anos da promulgação da Lei n° 9.795, de 27

de  abril  de  1999  que  institui  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental  e  6  anos da

publicação da  Resolução  nº  2,  de  15  de  junho  de  2012  que  estabelece  as  Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental,  ainda percebe-se a dificuldade que os

professores apresentam quanto ao entendimento das práticas educativas ambientais no interior

da escola.

Diante  desse  fato,  é  possível  afirmar  que  a  homogeneização  e  a  simplificação da

questão ambiental são consequências da dificuldade conceitual apresentada pelos professores,

sendo considerada como toda e  qualquer  atividade que envolva o ambiente uma ação de

Educação Ambiental escolar.

Não obstante a criação de uma representação social equivocada acerca da Educação
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Ambiental Formal são identificadas ações que propalam tais práticas como projetos exitosos

que  extenuam o entendimento  político  e  pedagógico  que  emerge  a  questão  ambiental  na

escola, tal como fazem Bomfim e Piccolo (2011, p. 192) ao discutirem acerca das práticas que

simplificam a perspectiva socioambiental, enfatizam:

É muito comum encontrar nos meios de comunicação uma proposta de EA
limitada a um programa de higienização. Para este caso, EA restringe-se a
não sujar as ruas, à coleta de garrafas e bolsas de plástico, como também ao
recolhimento de latinhas de alumínio, baterias de celular, manejo sustentável
de óleo de cozinha, entre outras ações.

Isso  posto,  reitera-se  a  necessidade  de  criação  de  instrumentos  pedagógicos  que

auxiliem os professores na estruturação de projetos educativos ambientais, sinalizando para

uma Educação Ambiental  Formal  que articule  os  saberes  necessários  ao  delineamento de

práticas  críticas,  consubstanciados  numa  perspectiva  político-pedagógica  de  intervenção

social.

Ainda nesse contexto, é importante o destaque ao fato de que a insipiência em relação

a  questão  ambiental  na escola não pode ser  imposta  somente  aos  professores,  cabendo a

compreensão  do  contexto  político  nacional  que  a  Educação  Ambiental  emerge.  Numa

perspectiva histórica, referencia-se o início das políticas públicas em Educação Ambiental, em

âmbito federal, a partir de 1973, tendo como cerne de implementação a Secretaria Especial de

Meio Ambiente (SEMA), cujas atribuições direcionavam para o esclarecimento da população

em relação ao uso adequado dos recursos naturais (BRASIL, 2005).

A partir da década de 1980 é que a Educação Ambiental passou a configurar instância

federal por intermédio de sua inserção como princípio da Política Nacional do Meio Ambiente

(PNMA),  Lei  n°  6.938,  de  31  de  agosto  de  1981,  sendo  sua  importância  ressaltada  na

Constituição Federal de 1988, tendo como premissa o direito da sociedade ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado (ANDRADE; LUCA, SORRENTINO, 2012, p. 616).

Entrementes,  é  perceptível  que  a  partir  da Constituição Federal  de  1988,  a  ênfase

atribuída  à  Educação  Ambiental  direcionava  para  o  entendimento  de  uma  educação  que

priorizava a preservação do meio ambiente, ressaltando uma concepção conservacionista que

se distanciava dos pressupostos críticos do socioambientalismo. Novicki e Souza (2010, p.

719)  em  relação  ao  retrocesso  conceitual  da  Educação  Ambiental  como  previsão  legal,

manifestam:
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Se, por um lado, a CF (BRASIL, 1988) avança sobre a PNMA em termos do
envolvimento  da  sociedade  civil  como  um  dos  protagonistas  da  EA,
curiosamente expõe certo retrocesso em relação à Lei no 6.938 (BRASIL,
1981), pelo fato de considerar como objetivo da EA a “preservação do meio
ambiente”  (BRASIL,  1988),  ou  seja,  por  sinalizar  uma  concepção  de
educação conservacionista, em contraposição a uma proposta de EA focada
na capacitação da sociedade civil, de modo a contribuir para a “participação
ativa na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 1981), abordagem que, sob
uma primeira leitura, se aproximaria da perspectiva crítica de EA.

Dessa maneira, a compreensão estabelecida sobre a Educação Ambiental propalada

pela Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) reforçava um “conjunto de condições, leis,

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida

em  todas  as  suas  formas”  (BRASIL,  1981),  evidenciando  uma  perspectiva  ambiental

reducionista.

A partir da década de 1990, principalmente com a promulgação da Lei n° 9.795, de 27

de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, novas abordagens

passam  a  incorporar  os  debates  sobre  Educação  Ambiental  no  Brasil,  intensificando  a

aproximação  com  as  vertentes  críticas,  cujo  mote  ressaltavam  a  “participação  social,

individual e coletiva para os debates em torno da questão ambiental” (NOVICKI; SOUZA,

2010, p. 719).

Todavia,  mesmo com a promulgação da Lei  n°  9.795/99,  a  insipiência  da questão

ambiental,  principalmente na escola não foi superada,  sendo evidenciada por práticas que

entendem  por  Educação  Ambiental  “os  processos  por  meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências

voltadas para a conservação do meio ambiente [...]” (BRASIL, 1999).

Nesse sentido, a perspectiva fundante da Lei n° 9.795/99 articula-se numa concepção

naturalista,  voltada  à  conservação  do  meio  ambiente,  imprimindo  um  movimento,

principalmente  na  Educação  Ambiental  Formal,  que  legitima  práticas  ambientais  que

entendem  o  homem  distanciado  da  natureza,  assim  como  uma  natureza  distanciada  da

sociedade (LAYRARGUES, 2002).

Diante dessa perspectiva, verifica-se que as práticas educativas ambientais traduzem

um caleidoscópio de ações que denotam uma fragilidade conceitual histórica, refletida nos

projetos  que  são  delineados  na  escola,  por  intermédio  de  posturas  acríticas  e

descontextualizadas dos mecanismos de expropriação vinculados aos sistemas econômicos

dominantes.
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Por  esse  olhar,  é  urgente  a  criação  de  instrumentos  pedagógicos  que  sirvam  de

indicadores para a questão ambiental na escola, visando à reflexão crítica da prática educativa

ambiental, superando as limitações e os modismos que a Educação Ambiental Formal vem

enfrentando.

Nesse panorama, ressalta-se a amplitude dialógica que a questão ambiental sugere,

porém, o objetivo desta tese situa como mote principal a Educação Ambiental Formal, numa

tentativa propositiva de criação de um instrumento pedagógico que possibilite a elaboração de

projetos educativos ambientais, sinalizando para uma concepção crítica. É almejado, ainda,

que o instrumento pedagógico favoreça a  adoção de condições para a  ressignificação dos

problemas ambientais na escola, assim como na elaboração de materiais didáticos.

Nesse cenário, o Quadro de Referência anunciado nesta tese, em seu exercício teórico,

além de traduzir um instrumento para análise de projetos de Educação Ambiental Formal,

subsidia  a  reflexão  das  práticas  pedagógicas  desenvolvidas  pelos  professores  da  Rede

Municipal de Educação de Porto Velho.

Por fim, destaca-se que o Quadro de Referência configura uma proposição inacabada

que sistematiza nesta tese a concepção de Educação Ambiental Formal adotada, referenciando

por  intermédio  de  dimensões  epistêmicas  as  categorias  que  julgam-se  sui  generis para  a

compreensão de uma Educação Ambiental que traduza de fato uma proposta pedagógica de

superação da crise socioambiental.

Nessa  circunstância,  a  seção  seguinte,  denominada  Caminho  metodológico:  o

percurso no movimento da pesquisa propõe a caracterização do tipo de pesquisa adotado para

esta tese, delineando os participantes, situando os instrumentos utilizados na coleta dos dados,

assim como os procedimentos para a análise das informações.
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3 CAMINHO METODOLÓGICO: O PERCURSO NO MOVIMENTO DA PESQUISA

O campo da Educação Ambiental Formal agrega em seu contexto político-pedagógico

uma diversidade de experiências e reflexões que envolvem diversas áreas do conhecimento,

múltiplos espaços de ação e inúmeras concepções, sinalizando sentidos e significados que

traduzem a complexidade do fazer ambiental na escola.

Ao empreender um movimento de pesquisa no campo da Educação Ambiental Formal,

torna-se  necessária  a  adoção  de  procedimentos  metodológicos  que  possibilitem  ao

investigador  a  compreensão da complexidade que o objeto cognoscível  exige.  Para tanto,

depreende-se por metodologia um conjunto de procedimentos,  decisões,  reflexões e ações

assumidas pelo pesquisador na tentativa de alcance dos objetivos propostos. 

Soma-se a essa concepção a noção de que os aspectos metodológicos que perpassam

uma pesquisa não podem ser encerrados a priori, mas vão se constituindo e se reformulando

na medida em que a própria investigação avança.

Isto significa dizer, em outras palavras, que o início de uma pesquisa ocorre a partir de

alguns pressupostos metodológicos gerais que serão reorientados e redefinidos ao passo em

que a experiência do investigador com seu objeto se constituem.

Dessa  forma,  para  essa  pesquisa  foram  consolidados  alguns  procedimentos

metodológicos  que  orientarão  essa  investigação,  situando  tal  pesquisa  numa  perspectiva

qualitativa. Essa escolha está fundamentada em razão da necessidade de imersão nos sentidos

e  significados  atribuídos  à  questão  ambiental  dos  atores  investigados,  sendo necessária  a

criação de estruturas interpretativas que permitam, por meio de uma aproximação mais efetiva

dos  atores  investigados,  a  compreensão  dos  contornos  atribuídos  por  eles  em  relação  à

questão ambiental no estado de Rondônia.

Nessa direção, no movimento de resposta ao problema proposto, foi elaborado um

quadro  de  referência  que  possibilite  subsídios  à  construção  e/ou  avaliação  de  projetos

educativos ambientais, por meio de uma perspectiva crítica, com vistas ao Desenvolvimento

Local, situou-se o estudo de caso como estratégia de investigação.

Entrementes,  cabe  o  destaque  de  que  não  se  pretende  circunscrever

metodologicamente esta tese, mas sinalizar o caminho percorrido na realização da pesquisa,

uma vez que “na perspectiva das abordagens qualitativas, não é a atribuição de um nome que

estabelece  o  rigor  metodológico  da  pesquisa,  mas  a  explicitação  dos  passos  seguidos  na



133

realização da pesquisa, ou seja, a descrição clara e pormenorizada do caminho percorrido para

alcançar os objetivos” (ANDRÉ, 2013, p. 96).

Por isso, com o objetivo de elucidar as nuances da pesquisa, dividiu-se esta seção em

três momentos, sendo elas: enfoque metodológico; o contexto perquirido e, por último, as

fases procedimentais.

3.1 Enfoque metodológico

Os  estudos  de  caso  como  abordagem  de  investigação  vêm  sendo  utilizados  por

diversas áreas do conhecimento desde o fim do século XIX, estabelecendo uma multiplicidade

de  práticas  que  permearam  os  estudos  da  psicologia,  sociologia  medicina,  antropologia,

direito, serviço social e administração (ANDRÉ, 2013).

Inicialmente, os estudos de casos, segundo André (2013), consistiam numa atividade

clínica que objetivavam o diagnóstico de um problema e a realização de um acompanhamento

em  busca  de  soluções,  tornando-se  prática  comumente  realizada  nas  áreas  de  medicina,

psicanálise, psicologia e no serviço social.

Nessa perspectiva,  os estudos de casos influenciaram substancialmente as áreas do

direito e da administração, tornando-se referências nas práticas educativas, uma vez que sua

finalidade seria a de “ilustrar o uso de um procedimento, seja para estimular, em situação de

ensino, o debate de um tema” (ANDRÉ, 2013, p. 96).

A partir da década de 1960, os estudos de caso começam a inteirar os diálogos na área

educacional,  porém caracterizados  por  uma  perspectiva  restrita,  com sentido  limitado  ao

estudo descritivo de unidades. Acerca da limitação apresentada nos estudos de caso na área

educacional, Alves-Mazzotti (2006, p. 640-641) esclarece:

Os estudos de caso mais comuns são os que focalizam apenas uma unidade:
um indivíduo (como os “casos clínicos” descritos por Freud), um pequeno
grupo (como o estudo de Paul Willis sobre um grupo de rapazes da classe
trabalhadora inglesa), uma instituição (como uma escola, um hospital), um
programa (como o Bolsa Família), ou um evento (a eleição do diretor de
uma escola).  Podemos ter  também estudos de casos  múltiplos,  nos  quais
vários estudos são conduzidos simultaneamente:  vários indivíduos (como,
por exemplo, professores alfabetizadores bem-sucedidos), várias instituições
(diferentes  escolas  que  estão  desenvolvendo  um  mesmo  projeto),  por
exemplo.

Entretanto, a partir da década de 1980, os estudos de caso ganham novo sentido e

significado  frente  aos  fenômenos  educacionais,  ampliando  os  limites  interpretativos  das
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abordagens qualitativas, situando não apenas a descrição das unidades, mas valorizando os

aspectos sociais em sua profundidade (ANDRÉ, 2013).

A ampliação  interpretativa  das  abordagens  qualitativas  intensifica-se  a  partir  da

percepção de outras formas de produção de conhecimento, possibilitando a ressignificação

das  estruturas  metodológicas  pelos  pesquisadores.  Nessa  dimensão,  os  estudos  de  caso

começam  a  ser  empreendidos  nas  investigações  na  área  da  educação  em  função  de  seu

potencial  criador,  possibilitando  ao  pesquisador  a  versatilidade  na  análise  das  questões

iniciais. André (2013, p. 98), acerca da amplitude interpretativa do estudo de caso, enfatiza:

O estudo de caso começa com um plano muito aberto, que vai se delineando
mais claramente à medida que o estudo avança. A pesquisa tem como ponto
inicial uma problemática, que pode ser traduzida em uma série de questões,
em pontos  críticos  ou em hipóteses  provisórias.  A problemática  pode  ter
origem  na  literatura  relacionada  ao  tema,  ou  pode  ser  uma  indagação
decorrente da prática profissional do pesquisador, ou pode ser a continuidade
de  pesquisas  anteriores,  ou  ainda  pode  nascer  de  uma demanda  externa,
como a pesquisa avaliativa.

Para  tanto,  nas  abordagens  investigativas  que  situam  o  estudo  de  caso  como

possibilidade,  os  significados  atribuídos  às  experiências  cotidianas  tornam-se  fatores

preponderantes para a pesquisa, fomentando análises que podem desvelar as interações sociais

que permeiam um determinando ambiente.

Nessa  perspectiva,  os  estudos  de  caso  na  educação  possuem distintas  tipificações

(STAKE, 1995; YIN, 2005; ANDRÉ, 2005; ALVES-MAZZOTTI, 2006), mas aproximam-se

teoricamente  quanto  aos  critérios  de  particularidade  e  multiplicidade,  possuindo,  de  todo

modo,  particularidades que sugerem a investigação,  e,  motivando que todo caso deva ser

tratado a partir de “múltiplos procedimentos metodológicos para desenvolver um estudo em

profundidade” (ANDRÉ, 2013, p. 98).

Nesse  contexto,  adotou-se  para  este  estudo  a  perspectiva  do  “estudo  de  caso

exploratório” por corroborar-se que o conhecimento estabelece uma constante inacabada no

processo científico, sendo que o caso traduz um objeto cognoscível complexo, sinalizando

para uma realidade que pode ser compreendida por intermédio de distintos olhares (PERES,

SANTOS, 2005).

À vista disso,  entende-se que a tipificação teórica dessa tese,  cuja ênfase sugere a

criação de um quadro de referência para a análise de projetos de Educação Ambiental Formal,

estabelece íntima congruência com o estudo de caso exploratório, uma vez que “os estudos de
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casos rigorosos não devem se limitar a uma descrição, por mais documentada que seja, mas

apoiar-se em conceitos e hipóteses; devem ser guiados por um esquema teórico que serve de

princípio diretor para a coleta dos dados” (BRUYNE, HERMAN e SCHOUTHEETE, 1991,

p. 227).

Dessa  maneira,  o  Quadro  de  Referência  construído  nessa  tese  assume o  papel  de

esquema  teórico  norteador  para  a  interpretação  dos  dados  levantados,  sugerindo  o

desvelamento dos fenômenos educativos ambientais, bem como os sentidos apresentados nas

representações ambientais  dos atores investigados,  justificando dessa maneira assunção do

estudo de caso exploratório como estratégia de investigação.

Igualmente,  os  estudos  de  caso  oportunizam  a  representação  dos  diferentes

significados atribuídos a um contexto social, possibilitando a emergência de pontos de vistas

que podem ser divergentes, assim como ensejar ao pesquisador ampla capacidade de reflexão

e posicionamento teórico frente ao problema apresentado.

Nesse sentido, ressalta-se a opção do estudo de caso para esta investigação em função

da perspectiva complexa que o trabalho apresenta, uma vez que não é possível ao pesquisador

o domínio dos fenômenos que surgem à medida que a investigação avança. Dessa forma, o

estudo de caso permite a criação de estruturas metodológicas dinâmicas que não se encerram

aprioristicamente na escolha, por exemplo, dos instrumentos de coleta de dados, podendo-os

serem ressignificados durante o trabalho,  desde que caminhem no sentido  da  resposta  ao

problema proposto. Godoy (1995, p. 25), acerca do estudo de caso como estratégia dinâmica

na solução de problemas, enfatiza que:

O  estudo  de  caso  tem  se  tornado  a  estratégia  preferida  quando  os
pesquisadores procuram responder às questões "como" e "por quê" certos
fenômenos ocorrem,  quando há pouca possibilidade de controle  sobre  os
eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais,
que só poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida real.

Ainda nessa direção, os estudos de Bruyne, Herman e Schoutheete (1991) destacam

que os estudos de caso do tipo exploratório têm como estrutura fundante o desvelamento de

novas áreas de conhecimento, sugerindo abordagens diferenciadas para objetos ainda pouco

estudados.

Nesse  contexto,  infere-se  que  o  estudo  de  caso  torna-se  apropriado  à  análise  de

unidades que podem ser representadas por indivíduos, instituições, organizações, pequenos
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grupos,  comunidades  que apresentam em suas  particularidades  situações  cujos  fenômenos

ocorrem num dado  tempo  e  espaço,  porém,  para  que  o  mesmo  caracterize  um caso  ele

necessita ser específico (STAKE, In DENZIN e LINCOLN, 2006).

Nesse prisma, ressalta-se a adoção do estudo de caso neste trabalho em função da

dimensão criteriosa que o mesmo delineia quanto ao trato das informações coletadas, uma vez

que  os  dados  são  originários  de  diversas  fontes,  baseadas  em documentos,  entrevistas  e

observações,  o  que  estabelece  uma  imparcialidade  maior  do  pesquisador  quanto  aos

resultados obtidos.

Yin  (2005)  destaca  que  as  investigações  que  pretendam  conduzir  seus  contornos

metodológicos a partir do referencial que envolva os métodos do estudo de caso, devem situar

três  quesitos principais em suas propostas:  a  escolha de um referencial  teórico adequado;

explícita seleção do caso, sinalizando para a coleta e análise dos dados e, por último, a análise

das informações mediante uma teoria que culmine seus pressupostos ao caso proposto.

Nesse quadro, o ‘caso’ proposto nessa tese está centrado na análise das práticas de

Educação Ambiental  dos professores da Rede Municipal de Educação de Porto Velho por

intermédio  do  projeto  Escola  Mais  Sustentável proposto  pela  Subsecretaria  Municipal  de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA).

3.2 O contexto perquirido: reconstruindo caminhos

Escolheu-se  para  esta  seção  o  subtítulo  O  contexto  perquirido:  reconstruindo

caminhos por dois motivos singulares. O primeiro, com o objetivo de deslindar o porquê da

assunção da pesquisa qualitativa e da opção do estudo de caso como método de investigação

defendidos nesse estudo. O segundo motivo, para situar historicamente o percurso realizado

pelo investigador na tentativa de construção de estratégias que permitissem a realização desta

tese por intermédio da pesquisa proposta.

Nesse contexto, os primeiros contornos para a elaboração deste trabalho, tinham como

‘caso’ inicial a imersão nas políticas de promoção da Educação Ambiental para o estado de

Rondônia por meio das práticas educativas ambientais propostas pela Secretaria de Estado da

Educação (SEDUC), em particular, da Coordenação do Programa de Educação Ambiental.

Como a proposta inicial incitava para as práticas educativas ambientais no estado de

Rondônia,  tinha-se  como ilação  que  se  tratava  de  um estudo de  caso,  cujo  mote  seria  a

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), delimitado temporalmente no período de 2000 a
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2014, a fim de se criar o cenário da Educação Ambiental em Rondônia, tendo como parâmetro

legal a promulgação da Lei 9795/99 que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental

(PNEA).

Nesses  termos,  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  (SEDUC),  por  intermédio  da

Coordenação do Programa de Educação Ambiental, responsável pela Educação Ambiental no

estado de Rondônia, traduzia o objeto candente deste trabalho, cuja análise centrava-se na

Educação Ambiental Formal.

Entrementes,  como  uma  das  prerrogativas  principais  do  estudo  de  caso  é  o

levantamento exaustivo das informações pertinentes ao objeto de estudo (PERES; SANTOS,

2005), foi necessário uma incursão dialógica em outros setores representativos no estado de

Rondônia que pudessem dirimir a questão educativa ambiental no estado.

Dessa maneira, o movimento perquiridor na busca dos parceiros para a referida tese

teve  como  contato  introdutório  a  Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  Ambiental

(SEDAM), em Porto Velho, almejando, antes de serem vislumbrados os projetos educativos

ambientais propostos pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), adentrar a realidade

da SEDAM quanto à existência ou não de projetos ambientais realizados em escolas no estado

de Rondônia.

Por intermédio da coordenação de Educação Ambiental da SEDAM, foram acessados

os principais projetos que atualmente estão sendo executados no estado, cabendo destaque aos

projetos  de  Educação  Ambiental  na  Agricultura  Familiar  e  a  Educação  Ambiental  nas

Unidades de Conservação.

Entretanto,  após  a  realização  da  incursão  aos  projetos  de  Educação  Ambiental

disponibilizados  pela  Coordenação  de  Educação  Ambiental  da  Secretaria  de  Estado  do

Desenvolvimento Ambiental  (SEDAM), ficou evidenciado que eles situavam suas práticas

numa perspectiva de Educação Ambiental Não-Formal, sendo executados em comunidades e

em unidades de conservação, cujo objetivo principal sinalizava para o descarte adequado de

embalagens de agrotóxicos pelos agricultores, assim como o uso de técnicas sustentáveis.

Nesse  panorama,  já  era  possível  inferir  que  as  informações  destacadas  pela

Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

(SEDAM)  anunciavam  insipiente  relevância  para  o  objeto  investigativo  desta  tese  pela

incongruência explícita no que se refere à modalidade de Educação Ambiental desenvolvida

pela SEDAM.
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Nesse cenário, tornava-se cada vez mais evidente que a questão proposta na tese, a

análise das práticas pedagógicas de Educação Ambiental desenvolvidas pelos professores no

estado de Rondônia no período de 2000 a 2014 e sua influência para o desenvolvimento

regional, estava centrada na efetividade dos projetos educativos ambientais desenvolvidos nas

escolas, não sendo possível o desvelar da questão proposta por intermédio de instituições não-

escolares.

Para  tanto,  realizou-se  um  roteiro  de  visitas  semanais  à  Secretaria  de  Estado  da

Educação (SEDUC) a fim apresentar à Coordenação do Programa de Educação Ambiental da

SEDUC  o  projeto  pretendido  nesta  tese.  O  projeto  foi  apresentado

à coordenadora do Programa de Educação Ambiental, sendo discutidos os instrumentos para o

levantamento das informações.

Nesses  encontros  com  a  Coordenação  do  Programa  de  Educação  Ambiental  da

SEDUC formalizou-se a realização da pesquisa por intermédio de um ofício (APÊNDICE A),

situando como questões principais: o número de escolas da Rede Estadual que atuam com

Educação Ambiental; acesso aos projetos educativos ambientais que foram desenvolvidos no

período  de  2000  a  2014,  nas  escolas  da  Rede  Estadual,  considerados  exitosos  pela

Coordenação  do  Programa  de  Educação  Ambiental  e,  por  último,  as  principais  ações

desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação para o delineamento das políticas de

Educação Ambiental Formal no período de 2000 a 2014, por meio de projetos, conferências,

planos de capacitação, entre outras atividades consideradas relevantes.

O  levantamento  dessas  informações  documentais  almejava  a  criação  de  um

mapeamento  prévio  do  estado  da  arte  da  Educação  Ambiental  Formal  na  perspectiva  da

Coordenação  do  Programa  de  Educação  Ambiental  da  SEDUC,  sendo  possível,

principalmente pela análise dos projetos educativos ambientais desenvolvidos no período de

2000 a 2014, a obtenção de subsídios para a aplicação do Quadro de Referência proposto

nesta tese.

Conquanto,  como foi  enfatizado  no  início  da  seção  anterior,  o  estudo de  caso  se

caracteriza por sua perspectiva complexa e dinâmica, cujos fenômenos não são possíveis de

serem controlados, materializando contornos que vão se refazendo à medida que a pesquisa

avança.

Assim,  torna-se  evidente  o  contexto  da  investigação  quando  se  percebe  que  as

informações  disponibilizadas  pela  Coordenação  do  Programa  de  Educação  Ambiental  da
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SEDUC, mesmo após sua confirmação de participação na pesquisa, não foram respondidas

conforme o ofício (APÊNDICE A) encaminhado pelo pesquisador.

Nesse contexto,  reafirma-se o fato de que a assunção do tipo de pesquisa adotada

(qualitativa), assim como a estratégia de pesquisa escolhida (estudo de caso), uma vez que

entende-se com naturalidade que o pesquisador quando está em campo encontrará situações

que  envolvem posicionamentos  políticos,  percepções  de  mundo  e  de  sociedade  que  nem

sempre confluem com o objeto investigado, significando dizer que “os entrevistados não são

ingênuos espectadores, nem subjetividades ao acaso ou atores não-críticos” (NETO, 2002, p.

62).

Dessa forma, o distanciamento da Coordenação do Programa de Educação Ambiental

da  SEDUC  da  pesquisa  em  tela  não  limitou  as  possibilidades  de  investigação  da  tese,

tampouco inviabilizou a opção estratégica do estudo de caso para o contexto perquirido, mas

ampliou o conhecimento sobre o estudo realizado a partir dos seguintes questionamentos: se a

Coordenação do Programa de  Educação Ambiental  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação

(SEDUC)  não  dispõe  dos  projetos  educativos  ambientais  desenvolvidos  pelas  escolas

estaduais de Rondônia no período de 2000 a 2014, tampouco anuncia as principais ações

desenvolvidas para o delineamento das políticas de Educação Ambiental Formal, quem realiza

esta  função  educativa  no  estado?  Quais  as  práticas  de  Educação  Ambiental  estão  sendo

desenvolvidas nas escolas de Rondônia? Qual a compreensão que os professores têm acerca

das  práticas  de  Educação  Ambiental  desenvolvidas  nas  escolas  e  a  sua  relação  com  o

desenvolvimento local?

Nesse sentido, como as informações sobre a Educação Ambiental Formal no estado

eram inexistentes,  foram buscadas,  em esfera municipal,  projetos  que evidenciassem uma

preocupação  com  a  questão  ambiental  nas  escolas.  Para  tanto,  a  partir  de  uma  notícia

veiculada no site da prefeitura do município de Porto Velho, intitulada Prefeitura e parceiros

se unem pela educação ambiental, cujo destaque anunciava a primeira reunião de trabalho

com o objetivo de propor ações voltadas à Educação Ambiental no município, percebeu-se a

possibilidade de investigação que surgia.

Nesta  reunião  organizada  pela  Subsecretaria Municipal  do  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável  (SEMA), por meio do Departamento de Gestão de Políticas

Públicas Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPAMC), foram apresentadas as atividades

planejadas  para  o  ano  de  2018,  com destaque  no  projeto Escola  Mais  Sustentável,  cujo
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público contempla dezessete escolas da Rede Municipal de Educação de Porto Velho, a saber:

EEEE  Abnael  Machado  de  Lima;  EMEF  Antônio  Ferreira  da  Silva;  EMEF  Canto  do

Uirapuru; EMEI Eduardo Valverde; EMEIEF Auta de Souza; EMEF Flamboyant; EMEF João

Ribeiro Soares; EMEF Maria Izaura da Costa Cruz; EMEIEF Areal da Floresta; EMEIEF Ely

Bezerra; EMEI Jesus de Nazaré; EMEF São Pedro; EMEIEF Rio Madeira; EMEF Manoel

Aparício  Nunes;  EEEI  Marise  Castiel;  EMEIEF  Flor  do  Piquiá  e  EMEI  Mãe

Margarida (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL, 2018).

A partir dessa informação, como alternativa de resolução do problema inicial proposto

na tese,  vislumbrou-se a possibilidade de reconstruir o caminho perquirido por meio de um

novo ‘caso’, mantendo-se o delineamento do Quadro de Referência para a construção e/ou

avaliação de projetos educativos ambientais com vistas ao Desenvolvimento Local.

Diante dos  contornos que foram dando forma ao trabalho,  iniciou-se os  primeiros

contatos com a  Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

(SEMA),  a  fim  de  conhecer  a  origem do  projeto  Escola  Mais  Sustentável,  os  objetivos

pretendidos e a metodologia utilizada.

Dessa forma,  o  primeiro  contato  ocorreu  no  Departamento  de  Gestão  de  Políticas

Públicas Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPAMC), com acesso imediato aos projetos

Escola Mais Sustentável e ao Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos: levantamento de

diagnóstico  e  prognóstico  de  resíduos  sólidos  domiciliar  –  RSD  dos  empreendimentos

habitacionais do município de Porto Velho.

Neste primeiro encontro, foi possível apresentar a proposta da investigação, situando

os  objetivos  da  pesquisa,  assim  como  o  caminho  percorrido  pelo  pesquisador  até  o

Departamento  de  Gestão  de  Políticas  Públicas  Ambientais  e  Mudanças  Climáticas

(DGPAMC) na direção do projeto Escola Mais Sustentável.

Nesse prisma, a investigação assume um novo contexto perquiridor, imbricando laços

dialógicos com a Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

(SEMA) por meio de sua colaboração na pesquisa. Para isso, formalizou-se a realização da

pesquisa,  com  as  seguintes  questões:  número  de  escolas  atendidas  pela  Subsecretaria

Municipal de Meio Ambiente (SEMA); cópia dos projetos e/ou ações de Educação Ambiental

Formal desenvolvidos e principais ações desenvolvidas para o delineamento das políticas de

Educação Ambiental Formal no período de 2000 até presente data (APÊNDICES B e C).

Nesses  termos,  infere-se  que  o  respectivo  trabalho  à  medida  que  avançou  foi
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construindo  novos  contornos,  não  sendo  possível  ao  pesquisador  controlar  os  fenômenos

emergentes do próprio movimento de pesquisa, característica comum dos estudos qualitativos

(TRIVIÑOS, 1987).

Destaca-se que o contexto perquiridor dessa investigação passou por três momentos

distintos: o primeiro que teve como estudo de caso inicial a imersão nas políticas de promoção

da  Educação  Ambiental  para  o  estado  de  Rondônia  por  meio  das  práticas  educativas

ambientais  propostas  pela  Secretaria  de  Estado da  Educação (SEDUC),  em particular,  da

Coordenação do Programa de Educação Ambiental.

O  segundo,  que  sinalizou  a  Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  Ambiental

(SEDAM), com o objetivo de saber se haviam projetos ambientais realizados em escolas no

estado de Rondônia que pudessem ser foco de análise para a respectiva tese. E, por último,

indicando o  ‘caso’ proposto  nesta  tese,  cuja  reflexão centra-se  na  análise  das  práticas  de

Educação Ambiental dos professores da Rede Municipal de Educação de Porto Velho a partir

do projeto Escola Mais Sustentável proposto pela Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável/Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais e

Mudanças Climáticas (SEMA/DGPAMC).

Dessa forma,  como proposto no início desta  seção,  ratifica-se a  opção adotada no

estudo a partir da perspectiva da pesquisa qualitativa, assim como se situa historicamente o

percurso  realizado  pelo  pesquisador  no  intuito  de  construir  os  artifícios  necessários  que

possibilitassem a realização desta tese, situando o estudo de caso como a estratégia adequada

para esta investigação.

3.3 As fases procedimentais da investigação: em busca das informações

Diante das considerações realizadas até o momento na direção de elucidar o percurso

no  movimento  da  pesquisa,  optou-se  pela  criação  da  seção  denominada  As  fases

procedimentais da investigação: em busca das informações, com o objetivo de referenciar a

sondagem e a coleta dos dados que compõem o estudo de caso em questão.

Em função da estratégia de pesquisa adotada (estudo de caso), importante elucidar que

é consenso entre os teóricos que a busca de informações deve partir de uma variedade de

fontes que compõem os mecanismos que sustentarão o rigor dos dados coletados, assim como

garantirão a riqueza dos detalhes no momento da análise (ANDRÉ, 2013).

Nesse quesito, como o estudo de caso situa a percepção de um interesse particular,
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circunscrito a um tempo e a um espaço, não almejando generalizações, mas a análise profunda

de um contexto idiossincrásico, foram eleitas, para esse fim, mediante o aporte teórico de Yin

(2005); Lüdke e André (1986); Bardin (2011), as técnicas de coleta e análise dos dados que

delinearam esta pesquisa.

Nessa situação, Nisbett e Watts (apud ANDRÉ, 2005) referenciam que os estudos de

caso, geralmente seguem três momentos distintos, sendo eles: a fase exploratória, no qual o

pesquisador consegue definir  os focos do estudo; a segunda, concebida como a coleta ou

delimitação do estudo e, a última, situando a análise dos dados.

Entretanto, é necessário salientar que a descrição realizada por Nisbett e Watts não

delimita o trabalho investigativo, mas indica uma gama de opções que podem ser realizadas a

partir  da  especificidade  do  caso  em questão  e  da  emergência  de  fenômenos  que  vão  se

constituindo  ao  longo  da  pesquisa.  André  (2013,  p.  98),  em  relação  aos  procedimentos

utilizados no estudo de caso, assevera:

São definidas como três fases, mas são, de fato, referências para a condução
dos estudos de caso, pois a pesquisa é uma atividade criativa e como tal pode
requerer  conjugação  de  duas  fases,  desdobramento  ou  extensão  de  uma
delas, criação de outras.

Nesse quadro,  a  fase exploratória  desta  pesquisa de  doutoramento  foi  delineada  a

partir do percurso realizado na busca do foco investigativo, cujo início traduziu uma tentativa

de  imersão nas políticas de promoção da Educação Ambiental para o estado de Rondônia,

tendo como cerne de reflexão as práticas educativas ambientais propostas pela Coordenação

do Programa de Educação Ambiental (SEDUC).

Num segundo momento, demarcado pela incursão dialógica na Secretaria de Estado

do  Desenvolvimento  Ambiental  (SEDAM),  em  busca  de  projetos  educativos  ambientais

desenvolvidos nas escolas de Rondônia.  E,  por fim, culminando no foco ‘caso’ de estudo

desta  investigação,  evidenciado  pela  análise  das  práticas  de  Educação  Ambiental

desenvolvidas por intermédio do projeto Escola Mais Sustentável, aplicado pela Subsecretaria

Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  (SEMA)  nas  escolas  do

município de Porto Velho.

Como a investigação em tela expressa um estudo de caso qualitativo, adotou-se em

função da particularidade do objeto investigado a combinação de três fontes de informação

variadas,  sendo  elas: coleta  de  dados  por  intermédio  de  entrevistas  semiestruturadas,
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documentos e Grupo Focal. A análise das informações se deu a partir da análise de conteúdo

proposta por Bardin (2011), assim como a aplicação reflexiva do Quadro de Referência.

A coleta  dos  dados  foi  realizada  no  primeiro  e  segundo  semestres  de  2018  por

intermédio de entrevistas semiestruturadas e documentos disponibilizados pela SEMA, sendo

que a aplicação da técnica do Grupo Focal com os professores das escolas participantes do

projeto aconteceu no segundo semestre de 2018.

A realização de entrevistas semiestruturadas em estudos de caso do tipo qualitativo

possibilita ao investigador navegar pelas percepções subjetivas dos entrevistados, trazendo à

tona  posicionamentos  particulares,  explicações  detalhadas  que  contemplam  as

particularidades do objeto em análise, sugerindo assim uma compreensão aprofundada dos

itens perquiridos (STAKE, 1995).

É relevante ressaltar que a entrevista no estudo de caso não tem a intenção de garantir

a objetividade ou precisão da informação, a partir do número de respondentes, mas sim a de

delinear os meandros do caso proposto a partir  do grau de pertinência que o entrevistado

assume para a pesquisa.

Ainda  nesse  contexto,  em  caráter  esclarecedor,  depreende-se  que  a  entrevista

semiestruturada  alarga  os  horizontes  investigativos,  uma  vez  que  a  partir  das  respostas

apresentadas  é  possível  vislumbrar  os  fenômenos  mediante  a  leitura  dos  participantes  do

estudo, revelando categorias que não foram pensadas pelo pesquisador. Nesse entendimento,

Barros  e  Lehfeld  (2000,  p.58)  acerca  das  possibilidades  interpretativas  da  entrevista,

elucidam:

[...] a entrevista semiestruturada estabelece uma conversa amigável com o
entrevistado,  busca  levantar  dados  que  possam ser  utilizados  em análise
qualitativa, selecionado-se os aspectos mais relevantes de um problema de
pesquisa.

De acordo com Minayo (2012),  as  entrevistas  semiestruturadas,  em função de sua

organização  conceitual  que  estabelece  um  roteiro  de  perguntas  que  podem  ser  alteradas

durante  a  entrevista,  oportuniza  uma  experiência  mais  profunda  em  relação  ao  objetivo

cognoscível, favorecendo abordagens mais livres em relação ao tema proposto.

Nessa  dimensão,  ressalta-se  que  a  abordagem  livre  das  entrevistas  não  está

condicionada somente aos aspectos inquiridores realizados no momento da conversa, mas na

possibilidade de eleger novos entrevistados conforme a investigação avança, oportunizando
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ao pesquisador o levantamento de outras percepções em relação ao estudo.

Dessa maneira, como o caso em tela traduz a análise dos projetos apresentados pela

Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em destaque o

projeto  Escola  Mais  Sustentável,  foi  realizada  a  primeira  entrevista  com  a  Diretora  do

DGPAMC, coordenadora e responsável  pela  elaboração da proposta  a  fim de desvelar  os

contornos  que  deram início  ao  projeto.  Posteriormente  foram entrevistados  o  Gerente  da

Divisão  de Mobilização e  Educação Ambiental  (APÊNDICE D) e  a  equipe executora do

projeto (APÊNDICE E).

A abordagem realizada nas entrevistas teve como condição precípua a identificação da

concepção de Educação Ambiental  adotada na realização dos  projetos  e  as  diretrizes  que

nortearam a elaboração do projeto Escola Mais Sustentável dentro das escolas.

Optou-se pela utilização da técnica de Grupo Focal com o objetivo de compreender a

percepção dos professores em relação ao projeto Escola Mais Sustentável.  Para tanto,  foi

construído  um  roteiro  de  questionamentos  (APÊNDICE F) para  a realização  da  técnica,

situando perguntas que indicassem os principais problemas ambientais percebidos em suas

comunidades escolares, a compreensão do grupo em relação ao conceito de sustentabilidade e

outras características que pudessem referenciar as práticas de Educação Ambiental adotadas

por intermédio do projeto.

De acordo com Prates et al.  (2015, p. 328) a técnica de Grupo Focal aproxima os

atores sociais que vinculam-se a partir de perspectivas comuns, por isso possibilita:

[…] a troca de ideias, experiências, sentimentos, crenças, comportamentos e
pontos  de vista,  proporcionando a  reflexão e,  até  mesmo,  a  mudança de
opinião ou de fundamentação da posição inicial. Nessa técnica, por meio da
integração  grupal,  é  possível  compreender  como  são  construídas  as
percepções,  práticas  cotidianas,  representações  e  simbologias  de  um
determinado  grupo.  Pela  técnica,  produzem-se  discussões  grupais  que
permitem compreender a forma como os indivíduos veem o mundo e suas
diferentes experiências de vida.

A utilização  do Grupo  Focal  em pesquisas  qualitativas  constitui-se  num relevante

instrumento para a coleta das informações, em função do desvelamento de ideias que o grupo

constrói a partir da interação dos participantes, sugerindo o aprofundamento reflexivo acerca

dos tópicos  que são  propostos  pelo  pesquisador,  assim como possibilita  a  emergência  de

questões que até então não faziam parte do contexto investigado. Conforme Kinalski et al.
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(2017, p. 444) a valorização da interação entre os participantes assegura o êxito na aplicação

da técnica, uma vez que:

Isso  proporciona  a  troca  de  experiências,  conceitos  e  opiniões  entre  os
participantes.  Origina discussões e elabora táticas grupais para solucionar
problemas e transformar realidades, pautando-se na aprendizagem e na troca
de experiências sobre a questão em estudo, potencializando o protagonismo
dos participantes na medida em que dialogam e constroem coletivamente os
resultados da pesquisa.

É  preciso  ressaltar,  ainda,  a  utilização  da  técnica  do  Grupo  Focal  em função  do

número de escolas participantes do projeto proposto pela Subsecretaria Municipal do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aderiram ao projeto Escola Mais Sustentável um

total de 17 (dezessete) escolas da Rede Municipal de Porto Velho, sendo todas convidadas a

participarem da pesquisa.

O Grupo Focal na pesquisa em tela subsidiou o aprofundamento das informações que

foram coletadas por meio das entrevistas, possibilitando a emergência de significados que

ainda não haviam sido percebidos. De acordo com Gondim (2003, p. 151):

Os  entrevistadores  de  grupo  pretendem  ouvir  a  opinião  de  cada  um  e
comparar suas respostas; sendo assim, o seu nível de análise é o indivíduo no
grupo. A unidade de análise do grupo focal, no entanto, é o próprio grupo. Se
uma opinião é esboçada, mesmo não sendo compartilhada por todos, para
efeito de análise e interpretação dos resultados, ela é referida como do grupo.

Outra questão importante de ser ressaltada sobre a utilização do Grupo Focal, refere-se

a sua dinâmica democrática de livre participação dos atores sociais envolvidos, suscitando

pelos  diálogos  construídos  nos  grupos  a  desmistificação  do  objeto  a  ser  compreendido.

Soares, Camelo e Resck (2016) asseveram que o Grupo Focal:

[...] é uma técnica de investigação da metodologia qualitativa exploratória
que  busca  apreender  atitudes  e  opiniões  dos  participantes  em  relação  à
temática  de  uma  pesquisa,  favorece  a  integração  do  grupo  de  sujeitos,
estimula  respostas  consistentes  e  ideias  novas  e  originais.  Esse  tipo  de
técnica  de  investigação  permite  que  o  pesquisador  conheça  in  loco as
percepções dos participantes da pesquisa.  Os resultados,  por sua vez, são
obtidos diretamente das falas oriundas dos relatos do grupo, no momento em
que descreve suas percepções em torno do tema investigado.

As sessões do Grupo Focal aconteceram nas salas disponibilizadas pelas escolas que
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aceitaram participar da pesquisa, sendo a escolha dos professores feita de forma aleatória por

convite  realizado  pelas  direções,  delimitando-se,  somente,  o  número  máximo  de  quinze

participantes para cada grupo.

Há um consenso na literatura que o número ideal de participantes dos Grupos Focais é

aquele que permite a sintonia adequada entre a quantidade dos atores envolvidos e a duração

do tempo da discussão. Comumente nas pesquisas que aplicam a técnica do Grupo Focal, a

existência de uma variação frequente entre seis a quinze participantes nos grupos, dependendo

do tipo de investigação e dos objetivos perseguidos. Segundo Bomfim (2006, p. 783):

O  número  de  participantes  no  grupo  focal  incidirá,  sem  dúvida,  na  sua
duração.  A complexidade  do  tema ou o  grau  de  polêmica  em torno  das
questões que se apresentam são outros fatores que podem interferir  neste
ponto.  Contudo,  uma  variação  entre  90  (tempo  mínimo)  e  110  minutos
(tempo máximo) deve ser considerada para um bom emprego da técnica. É
preciso  determinar  também  o  número  total  de  grupos  necessários  para
explorar a temática em questão. Além de considerar a complexidade do tema
abordado,  o  critério  de  saturação,  comumente  utilizado  em  estudos
qualitativos, também é aplicável neste caso.

Nesse contexto, foi eleito o número máximo de quinze participantes e o tempo de 90

minutos de duração para a reunião a fim de não comprometer o direcionamento da técnica,

uma vez que os Grupos Focais, em sua maioria,  são direcionados pelo pesquisador como

moderador do diálogo. Em análise de outras pesquisas em que o Grupo Focal ocorreu com

mais de quinze participantes, Bomfim (2006, p. 782-783) elucida:

Em nossa experiência, temos encontrado uma média de dez participantes por
grupo.  Em  apenas  uma  situação  em  que  foram  contabilizados  16
participantes  no  grupo  focal,  foi  especialmente  difícil  a  condução  das
discussões.  Comprovou-se,  na  ocasião,  a  dificuldade  de  garantir  a
participação de todos os presentes, bem como manter o foco das discussões
em torno das questões centrais pretendidas. Avaliou-se, posteriormente, que
a conduta adequada era dividir os participantes, realizando dois grupos de
oito.

A média de atores que participou do Grupo Focal que envolveu esta pesquisa teve uma

variação  entre  seis  a  nove,  sendo todos  professores  e  professoras  da  Rede  Municipal  de

Educação de Porto Velho que colaboraram voluntariamente na discussão, tendo ciência dos

objetivos do trabalho e autorizando a divulgação de seus relatos por intermédio do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE G).
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Do total das dezessete escolas, aplicou-se a técnica do Grupo Focal em dez unidades

escolares,  sendo que  quatro  não participaram justificando indisponibilidade  de  tempo em

função das reuniões pedagógicas e três enfatizaram a adesão ao projeto, mas alegaram não

terem  dado  continuidade  às  atividades  propostas,  portanto  não  poderiam  fazer  parte  da

pesquisa.

Por questões de cunho ético, optou-se pelo anonimato dos professores participantes do

Grupo  Focal,  identificando-se  apenas  os  coordenadores  do  projeto  e  as  escolas.  Para  as

citações dos professores designados nesta pesquisa adotou-se a sigla “P”,  respectivamente

seguida de um número.

Para  tanto,  como  se  tratam  de  informações  que  necessitam  ser  revisitadas

constantemente,  o registro das entrevistas e dos Grupos Focais ocorreu por intermédio de

gravações cujo teor foi transcrito para a organização da análise dos dados, utilizando-se da

análise  de  conteúdo  (Bardin,  2011)  como  ponto  de  partida.  Foram  realizadas  algumas

adaptações  nesta  técnica  para  aplicação  do núcleo  documental  da  investigação,  sendo os

originais das entrevistas lidos e identificados a partir dos principais blocos temáticos, num

procedimento  que  inclui  a  utilização  de  cores  para  a  seleção  de  trechos  das  falas  dos

respondentes, o que facilitou a emergência e a percepção das principais categorias de análise.

Para análise dos documentos faz-se referência à metodologia de análise de conteúdo

proposta por Bardin (2011), cuja prerrogativa pauta-se em quatro momentos distintos, sendo

eles: pré-análise; exploração do material; tratamentos das informações e, por último, redação

das análises.

A  pré-análise  comportou  a  leitura  flutuante  dos  projetos  disponibilizados  pela

Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/Departamento de

Gestão  de  Políticas  Públicas  Ambientais  e  Mudanças  Climáticas  (SEMA/DGPAMC),

elegendo-os a partir de três categorias fundantes: título; objetivos e fundamentação teórica.

Foi utilizado, num primeiro momento, o título com o objetivo de delimitar a leitura

flutuante, situando a relevância somente em projetos que tinham como mote as instituições

escolares. Num segundo instante, eleitos os projetos pertinentes, mediante a leitura inicial,

enfatizou-se os objetivos, com vistas à percepção da questão educativo ambiental, sinalizando

os projetos  que evidenciavam explicitamente a  Educação Ambiental  enquanto  unidade de

significação e, por fim, o referencial teórico no qual foi identificada, em complemento aos

objetivos apresentados, a tipificação de Educação Ambiental defendida no projeto.
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É necessário destacar que os materiais escolhidos para a análise de conteúdo podem

constituir-se  de  “qualquer  material  oriundo  de  comunicação  verbal  ou  não-verbal,  como

cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros” […] (MORAES, 1999, p. 2), possibilitando

ao investigador apropriar-se de informações em seu estado inalterado e interpretá-los a partir

de novos referenciais.

Após  a  realização  da  leitura  flutuante  do  projeto  Escola  Mais  Sustentável  e  da

transcrição  das  entrevistas  realizadas  por  intermédio  dos  Grupos  Focais,  procedeu-se  a

exploração do material por meio da codificação que baseou-se na repetição de expressões,

permitindo a emergência das unidades de registro que foram singulares para o delineamento

do processo de categorização. 

Em relação ao projeto Escola Mais Sustentável identificou-se três unidades de registro

iniciais, todas vinculadas às práticas educativas dos professores. A primeira, que direciona à

coleta seletiva de resíduos e a reciclagem; a segunda, que contempla a preparação de hortas

nas escolas e, a última, que destaca a plantação de mudas. 

As entrevistas obtidas nos Grupos Focais sinalizaram a constituição de seis unidades

de registro que foram recorrentes nas falas dos respondentes,  a  saber:  origem do projeto;

Programa Escolas Sustentáveis do Governo Federal; problemas ambientais; características de

um projeto ambiental; envolvidos no projeto Escola Mais Sustentável e, por último, escolha

das escolas participantes do Projeto.

Elegeu-se cinco categorias intermediárias que auxiliaram na elaboração das categorias

finais  de  análise  que,  em  função  de  sua  objetividade,  dispensou  a  criação  de  outras

subcategorias  explicativas.  Para  tanto,  destacam-se  como  categorias  intermediárias:

predomínio das Ciências Naturais; motivações para elaboração da proposta; financiamentos;

recursos hídricos, desmatamento, poluição e, finalizando, a relação existente entre a SEMA e

as escolas do município de Porto Velho

A partir da identificação das categorias de análise intermediárias do projeto Escola

Mais Sustentável e das entrevistas realizadas nos Grupos Focais, delimitou-se as principais

categorias  de  análise,  sendo  estas:  práticas  educativas  ambientais;  sustentabilidade  e

concepção de Educação Ambiental.

Com o objetivo de evidenciar os procedimentos para a construção das categorias de

análise, elaborou-se um resumo esquemático que sintetiza as informações apresentadas:
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Quadro 3. Síntese da construção das categorias de análise

Unidades de registro Categorias de análise
intermediárias

Categorias de análise

1. Coleta seletiva de resíduos e a
reciclagem

1. Predomínio das Ciências
Naturais 1. Práticas educativas

ambientais
2. Hortas nas escolas

3. Plantação de mudas

4. Origem do projeto 2. Motivações para a
elaboração da proposta

2. Sustentabilidade5. Programa Escolas Sustentáveis
do Governo Federal 

3. Financiamentos

6. Problemas ambientais 4. Recursos hídricos,
desmatamento, poluição

7. Características de um projeto
ambiental 5. Relação existente entre a

SEMA e as escolas do
município de Porto Velho

3. Concepção de Educação
Ambiental 8. Envolvidos no projeto Escola

Mais Sustentável

9. Escolha das escolas
participantes do Projeto

 Fonte: Elaboração do autor (2019)

A análise  de  conteúdo  proposta  por  Bardin  (2011)  intensifica  a  exploração  dos

sentidos  e  significados  que  estão  ocultos  na  informação,  possibilitando  a  interpretação

profícua dos conteúdos analisados. Bardin (2011, p. 47), em relação ao objetivo da análise de

conteúdo, assevera que trata-se de:

[…] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter,
por procedimentos  sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos  relativos  às  condições  de  produção/recepção  (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Reitera-se  que  a  utilização  da  análise  de  conteúdo  não  se  restringiu  ao  projeto

apresentado  pela  Subsecretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável/Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais e Mudanças Climáticas

(SEMA/DGPAMC), mas estendeu-se às entrevistas semiestruturadas e ao Grupo Focal.

Por último, destaca-se a aplicação reflexiva do Quadro de Referência em relação ao
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projeto  Escola  Mais  Sustentável,  cujo  teor  evidencia  a  tese  deste  trabalho.  A partir  das

dimensões  epistêmicas  construídas  no  Quadro de  Referência,  a  saber,  práticas  ambientais

críticas;  ética  ambientalista;  diálogo;  superação  das  aprendizagens  comportamentalistas;

educação  política;  pertencimento  local;  predisposição  interdisciplinar;  perspectiva  da

complexidade;  transformação  social;  inserção  ambiental  curricular;  ruptura  dos  limites

naturalistas; reflexão sobre a prática pedagógica e avaliação qualitativa contínua, é possível

identificar a premissa conceitual na qual o projeto está ancorado.

Entrementes, enfatiza-se que o Quadro de Referência não se limita a situar a premissa

conceitual dos projetos analisados, e sim almeja ser um instrumento pedagógico que possa,

mediante as dimensões epistêmicas, as palavras-chaves, os objetivos e os impactos esperados,

subsidiar os professores no constructo de uma proposta educativo ambiental crítica.

Para tal, as dimensões epistêmicas propostas no Quadro de Referência servem como

categorias de análise definidas a partir da concepção teórica adotada. Nesse caso, corrobora-se

a percepção de Yin (2005) quando afirma que o processo de análise de informações consiste

no exame, categorização, classificação ou combinação de evidências.

No caso em particular,  sendo o Quadro de Referência uma proposição teórica que

objetiva subsidiar os professores na análise dos projetos educativos ambientais em construção

ou em execução, entende-se que as dimensões epistêmicas delineadas nesta tese assumem a

perspectiva  de  categorias  fundantes,  assim  como  combinam evidências  que  sugerem  um

aporte  conceitual  cuja  prerrogativa  é  a  resolução  do  objeto  de  análise  a  partir  de  uma

perspectiva ambiental crítica.

Dessa maneira, como anunciou-se na seção anterior, o Quadro de Referência é uma

estratégia pedagógica que não encerra sua condição a partir de suas dimensões epistêmicas,

mas amplia substancialmente a dinâmica dialógica quanto a elaboração e/ou constituição dos

projetos educativos ambientais, sendo possível, por meio do resumo esquemático, estruturar

os  contornos  metodológicos  que  auxiliarão  o  professor  quanto  ao  projeto  ambiental

pretendido.

Importante destacar, ainda, que da mesma maneira que o Quadro de Referência não é

um glossário restritivo, mas um constructo inacabado que possibilita aos professores a criação

de novas categorias, objetivos, estratégias e impactos esperados, entende-se que os contornos

propostos  no  resumo  esquemático  também  podem  ser  configurados  de  outras  maneiras,

aplicado  conforme  às  realidades  escolares  que  pretendam  criar  ou  avaliar  seus  projetos
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educativos ambientais.

Para  tanto,  reitera-se,  frente  aos  desafios  da  Educação  Ambiental  Formal,

principalmente quanto às práticas educativas descontextualizadas da crise socioambiental, a

premente necessidade de criação de estruturas pedagógicas que possibilitem aos professores

condições  de  repensar  as  práticas  cotidianas  mediante  a  construção  de  pedagogias  que

antagonizem aos modelos conservadores/conservacionistas de Educação Ambiental (JACOBI,

2005).

Nesse panorama, frente a amplitude de conceitos e práticas que a Educação Ambiental

vem sendo constituída ao longo dos últimos vinte anos e das intensas críticas quanto ao tipo

de ciência que produz (SOUZA; SALVI, 2012), torna-se premente a criação de instrumentos

pedagógicos  que  favoreça  o  pensar  em  relação  aos  problemas  ambientais  na  escola  por

intermédio de outras percepções, construindo novas reflexões, assim como propor materiais

didáticos que sustentem uma Educação Ambiental Formal crítica.

Nesse caminho, encerra-se esta seção indicando o caminho metodológico adotado para

este  trabalho,  cuja  caracterização situou esta  pesquisa  a  partir  da  perspectiva  qualitativa;

tendo como estratégia  de investigação o estudo de caso exploratório;  a  coleta  dos  dados

realizada por meio de documentos, entrevistas e aplicação da técnica de Grupo Focal e, por

último, focalizando a análise das informações a partir da  análise de conteúdo  proposta por

Bardin (2011) e da aplicação do Quadro de Referência.

A  seção  seguinte,  intitulada  Projeto  Escola  Mais  Sustentável:  apontamentos

necessários,  tem como foco a discussão e a análise dos dados obtidos a partir da pesquisa

realizada  na  Subsecretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável

(SEMA), situando como objeto de investigação o projeto Escola Mais Sustentável.
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4 PROJETO ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL: APONTAMENTOS NECESSÁRIOS

Esta  seção  tem  como  proposta  a  discussão  e  a  análise  dos  dados  obtidos  por

intermédio  da  investigação  realizada  na  Subsecretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  (SEMA),  situando como elementos  interpretativos  o projeto

Escola Mais Sustentável apresentado por essa Secretaria, mais especificamente por meio de

entrevistas realizadas com os idealizadores do projeto; Grupo Focal constituído pelas escolas

que aderiram ao projeto e da aplicação do Quadro de Referência como subsídio teórico da

Educação Ambiental crítica.

No que se refere à aplicação do Quadro de Referência, destaca-se que esse apresenta

treze dimensões epistêmicas que servem como indicadores inacabados para a construção e/ou

avaliação de projetos educativos ambientais na escola. Optou-se, então, pela aplicação de três

dimensões epistêmicas, escolhidas de forma aleatória, para a análise do projeto.

As dimensões epistêmicas aplicadas são: práticas ambientais críticas; superação das

aprendizagens comportamentalistas e  pertencimento  local,  a  partir  da  construção de  uma

narrativa interpretativa dos caminhos que foram percorridos para a idealização e a realização

do projeto.

Por  intermédio  da  leitura  flutuante  do  projeto,  muitas  questões  apresentaram-se

reveladoras  em  relação  às  práticas  educativas  ambientais  desenvolvidas,  sinalizando  a

concepção  teórica  adotada  pela  Subsecretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável (SEMA) acerca da temática Educação Ambiental.

O  projeto  Escola  Mais  Sustentável  teve  seus  primeiros  contornos  na  Secretaria

Municipal de Integração (SEMI), por meio da Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  (SEMA),  cuja  proposta  principal  era  a  intensificação  da

percepção  da  questão  ambiental  nas  escolas  do  município  de  Porto  Velho-RO  (SEMA,

PROJETO ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL, 2018).

Para  tanto,  a  Subsecretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  (SEMA)  aplicou  nas  escolas  do  município  de  Porto  Velho  um  questionário

(ANEXO  A)  com  perguntas  abertas  que  objetivavam diagnosticar  o  grau  de  dificuldade

encontrado  pelos  gestores  da  Rede  Municipal  na  implantação  de  projetos  educativos

ambientais.  As  escolas  foram  escolhidas  aleatoriamente,  cujos  resultados  serviram  como

justificativa candente para a elaboração do projeto Escola Mais Sustentável.
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Nesse  quadro,  o  projeto  passou  a  constituir  uma  das  ações  do  Plano  de  Gestão

Integrado  do  Departamento  de  Gestão  de  Políticas  Públicas  Ambientais  e  Mudanças

Climáticas (DGPAMC), sinalizando uma proposta pedagógica para as escolas municipais de

Porto Velho, com a previsão de realização para o ano de 2018.

Esse projeto foi concebido a  partir  da compreensão de que a  escola é  o  ambiente

adequado para a implantação de práticas de Educação Ambiental em função de ser um local

de promoção de aprendizagens significativas. De acordo com a descrição apresentada pela

SEMA, (Projeto Escola Mais Sustentável, 2018, p. 03):

A  Educação  Ambiental  (EA)  pode  ser  desenvolvida  e  vivenciada  de
maneiras diferentes, sobretudo nas escolas, onde o ambiente é propício para
a  aprendizagem,  o  conhecimento  e  a  mudança  de  comportamento  [...]
despertar  nas  pessoas  o  interesse  pelas  questões  ambientais;  capacitar  os
indivíduos  para  uma  análise  sobre  a  interdependência  dos  elementos  da
natureza;  modificar  atitudes  negativas  do público em relação às  questões
ambientais.

A proposta de idealização do projeto, conforme elucida a SEMA, Projeto Escola Mais

Sustentável (2018, p. 04), emerge a partir da necessidade de efetivação de práticas educativas

ambientais  que  garantam  a  “participação  de  todos  (Escola,  Família  e  Comunidade),

utilizando,  para  isso,  múltiplas  ações  que  visam  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  à

orientação do uso racional dos recursos e serviços que a natureza nos dispõe”.

Segundo justificativa apresentada no projeto, trata-se do cumprimento da Lei Federal

Nº 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), assim como da

Lei Orgânica do município de Porto Velho, Art. 194, inciso II, que determina a inserção de

conteúdos  nas  disciplinas  já  existentes,  evidenciando  a  prevenção  das  drogas,  Educação

Ambiental, sexual e para o trânsito e valorização da cultura e dos costumes (LEI ORGÂNICA

DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 1990).

Dessa  maneira,  a  Subsecretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável (SEMA), assume a responsabilidade pela propalação das práticas de Educação

Ambiental  no  município  de  Porto  Velho,  por  intermédio  do Departamento  de  Gestão  de

Políticas Públicas Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPAMC), criando o projeto como

alternativa de superação dos dilemas apresentados.

O projeto  evidencia  que  os  obstáculos  que  a  Educação  Ambiental  enfrenta  no

município em relação a sua promoção nas escolas são inúmeros, desde os desafios que partem
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da dificuldade de institucionalização da questão ambiental por meio dos Projetos Políticos

Pedagógicos (PPPs), currículos e demais documentos oficiais, até a aversão apresentada pelos

professores  em relação  a  temática  (SEMA,  PROJETO ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL,

2018).

A Educação Ambiental formal no município demonstra dificuldades para a sua devida

realização, sendo referenciados os principais impasses que inviabilizam o desenvolvimento

nas escolas de Porto Velho. Conforme justificativa apresentada pela SEMA, Projeto Escola

Mais Sustentável (2018, p. 3), existem limitações dos professores em:

[...] desenvolver a temática ambiental a partir dos conteúdos disciplinares; ou
pela carência de material didático; ou mesmo pela inadequação estrutural e
ergonômica das escolas para o desenvolvimento de práticas educativas em
EA, colaborando para que as instituições de ensino reproduzam um modelo
de comportamento descomprometido com a sustentabilidade socioambiental.

Nesse sentido, o projeto propõe um conjunto de ações estruturadas mediante quatro

eixos principais, sendo eles: planejamento em equipe e diagnóstico inicial; visitas às escolas e

sensibilização da comunidade sobre a temática ambiental; implantação de ações educativas

ambientais e, por último, a avaliação do projeto.

Os eixos foram organizados a partir de um roteiro com as respectivas agendas de

atividades,  situando  as  ações  a  partir  do  cronograma  disponibilizado  pelas  Unidades

Escolares, uma vez que durante a realização do levantamento realizado pela SEMA, o fator

principal apontado pelos professores como motivo singular para a não realização de práticas

de Educação Ambiental na escola, centrou-se no excesso de conteúdos escolares que devem

ser lecionados no ano letivo.

O objetivo principal do projeto é o fortalecimento da prática educativa ambiental nas

escolas  da  Rede  Municipal  de  Porto  Velho,  a  partir  de  ações  socioeducativas  junto  a

comunidade escolar. Para tal, o projeto corrobora a premente necessidade de construção de

ações ambientais que fomentem “a importância da Educação Ambiental na escola, garantindo

aos alunos e a toda a comunidade escolar a conscientização e formação de atitudes para a

modificação de  práticas  nocivas  ao  meio  ambiente”  (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018, p. 06).

Nesse caminho, os objetivos específicos propostos pela SEMA, Projeto Escola Mais

Sustentável (2018, p. 06), sinalizam para o desenvolvimento de valores, atitudes e posturas
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éticas frente ao meio ambiente, por meio das seguintes ações:

Realizar  o  projeto  em  17  escolas  piloto;  Desenvolver  atividades
socioeducativas por meio de oficinas (confecção de sabão sustentável, papel
reciclável e horta orgânica); Realizar seminários temáticos interdisciplinares;
Despertar a responsabilidade social: Perceber como os problemas causados
pela poluição atingem diretamente a sociedade;  Promover coleta seletiva em
parceria com Marquise; Estabelecer diversas parcerias com entidades, órgãos
públicos  e  empresas  privadas  para  ampliar  os  trabalhos  e  projetos
desenvolvidos na Escola;  Sensibilizar  e capacitar  os alunos como agentes
multiplicadores dos princípios de reaproveitamento e reciclagem de garrafas
pets, de modo a estimular a preservação e conservação dos recursos naturais;
Mobilizar os alunos e a comunidade sobre a responsabilidade de todos para a
modificação de atitudes nocivas ao meio ambiente;  Propiciar às crianças o
despertar  da  consciência  ecológica;  Melhorar  a  qualidade  de  vida  da
população; Estimular a separação do lixo:  Estimular os alunos a proteger o
meio ambiente: TAREFA O material a ser coletado será garrafas “PET” de
refrigerantes; de qualquer cor, de qualquer tamanho. Qualquer outro tipo de
pet será desconsiderado.

Em relação aos aspectos metodológicos constantes no contexto do projeto, a SEMA,

Projeto Escola Mais Sustentável (2018, p. 05), descreve as visitas às escolas realizadas pelos

agentes  de  Educação  Ambiental  com o objetivo  de  apresentação do projeto  por  meio  de

palestras e vídeos educativos, tendo como motivo principal a utilização de garrafas PET:

Nesta primeira etapa do projeto escolhemos as garrafas PET como item de
coleta e reciclagem para, num segundo momento, expandir para outros itens
como papel, latinhas. PET  –  é  um  poliéster,  polímero  termoplástico.
Simplificando, PET é o melhor e mais resistente plástico para fabricação de
garrafas e embalagens para refrigerantes, águas, sucos, óleos comestíveis,
medicamentos,  cosméticos,  produtos  de  higiene  e  limpeza,  destilados,
isotônicos, cervejas, entre vários outros como embalagens termo formadas,
chapas e cabos para escova de dente.  O PET proporciona alta resistência
mecânica (impacto) e química, além de ter excelente barreira para gases e
odores.

Evidencia-se,  ainda,  a  organização  de  oficinas  de  reciclagem de  papel  e  plástico,

construção de horta na escola, utilização adequada de adubo produzido a partir das sobras da

merenda escolar, concurso de desenhos, montagem de peças de teatro, plantação de mudas,

passeios, entre outras atividades que são elencadas na metodologia do projeto. De acordo com

a SEMA, Projeto Escola Mais Sustentável (2018, p. 08), o projeto prevê como resultados

esperados:

Conscientizar em torno de 1.200 (um mil e duzentos) alunos, no total de 17
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escolas municipais, rurais e distritais, e professores e funcionários da escola
que estarão envolvidos direta e indiretamente no Projeto; propor com que
cada aluno leve a conscientização para suas casas e influenciem seus pais,
irmãos e família como um todo; Comercialização das garrafas Pet coletadas
para gerar renda para despesas extras da escola.

Outra  questão  relevante  a  ser  destacada  na  leitura  do  projeto,  é  a  perspectiva

conceitual adotada, que preconiza a Educação Ambiental de maneira interdisciplinar em todo

o  currículo  escolar,  devendo  ser  dissipada  na  sociedade  por  meio  de  um  processo

participativo, cuja finalidade é a construção de uma visão crítica sobre as questões ambientais.

Nesse  sentido,  o  projeto  salienta  a  relevância  das  práticas  educativas  como

propaladoras  do  pensamento  ambiental,  atribuindo  à  escola  um  papel  singular  para  a

promoção da Educação Ambiental. Destarte, a SEMA, Projeto Escola Mais Sustentável (2018,

p. 05) discorre em sua proposição:

Diante desta problemática, deve-se promover a formação de conhecimento,
de  atitudes  e  de  habilidades  necessárias  à  preservação  e  melhoria  de
qualidade  ambiental.  Consciência  ecológica  se  aprende  desde  criança.  É
preciso despertar a consciência dos alunos quanto à importância de preservar
o meio ambiente, tornando-os cidadãos em potencial.
 

Quanto aos aspectos avaliativos da proposta,  o projeto enfatiza que a  dinâmica de

avaliação será contínua, para a garantia do cumprimento dos objetivos propostos. Para tal, a

equipe gestora da proposta elaborou um esquema com base em Jannuzzi (2012), a fim de

explicitar  o  mecanismo  avaliativo  do  projeto  (SEMA,  PROJETO  ESCOLA  MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018).

O esquema tem início  com a  proposição  da  agenda  de  trabalho,  seguindo para  a

preparação das atividades, avançando para a fase de implementação das ações, culminando a

avaliação final e, consequentemente, como resultado final a geração de demandas. Destaca-se

que o ciclo proposto no esquema prevê uma avaliação em cada etapa do processo, resultando

em cinco momentos avaliativos e uma avaliação final ao término do projeto.

Nessa direção,  com o objetivo de deslindar  a  proposta  de avaliação construída no

projeto,  adotou-se  pela  inserção  do  esquema  avaliativo  em  sua  íntegra,  possibilitando  a

compreensão dos passos indicados pela equipe organizadora.
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Quadro 4. Esquema avaliativo do projeto Escola Mais Sustentável

Fonte: SEMA, Projeto Escola Mais Sustentável (2018)

Outro dado que destaca-se no projeto é a adesão realizada pelas dezessete  escolas

previstas  no  projeto  inicial,  sendo  possível  seu  mapeamento  por  intermédio  do

georreferenciamento9 realizado pela equipe do Departamento de Gestão de Políticas Públicas

Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPAMC), sendo elas: EEEE Abnael Machado de Lima;

EMEF  Antônio  Ferreira  da  Silva;  EMEF  Canto  do  Uirapuru;  EMEI  Eduardo  Valverde;

EMEIEF  Auta  de  Souza;  EMEF  Flamboyant;  EMEF João  Ribeiro  Soares;  EMEF  Maria

Izaura da Costa  Cruz;  EMEIEF Areal  da Floresta;  EMEIEF Ely Bezerra;  EMEI Jesus de

Nazaré;  EMEF São Pedro;  EMEIEF Rio  Madeira;  EMEF Manoel  Aparício  Nunes;  EEEI

Marise Castiel; EMEIEF Flor do Piquiá; EMEI São Luiz Gonzaga e EMEI Mãe Margarida

(SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL, 2018).

O projeto Escola Mais Sustentável apresenta um plano de ação para as atividades que

divide-se  em sete  dimensões,  sendo elas:  a)  eixo  temático;  b)  ações;  c)  subatividade;  d)

período; e) local; f) resultado esperado; g) responsável. O eixo temático compreende quatro

9Disponível em: <https://www.google.com/maps/d/viewermid=1h9lFYcmMu2eHacI3O3knfA5J9a1Bh4Y_&ll=-
8.758333699999998%2C-63.854134999999985&z=12>. Acesso em: 11 mar. 2018.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1h9lFYcmMu2eHacI3O3knfA5J9a1Bh4Y_&ll=-8.758333699999998%2C-63.854134999999985&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1h9lFYcmMu2eHacI3O3knfA5J9a1Bh4Y_&ll=-8.758333699999998%2C-63.854134999999985&z=12
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subdivisões, a saber: Projeto Escola Mais Sustentável;  Programa de Educação Ambiental na

Agricultura  Familiar  (PEAAF)  Municipal;  Promoção  e  desenvolvimento  de  atividades

relacionadas às datas comemorativas e; Apoio às ações de outros órgãos, por intermédio de

parcerias,  direta  e/ou  indiretamente  que  desenvolvam  programas  ligados  à  Educação

Ambiental (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL, 2018).

As ações contempladas no plano de ação, sinalizadas no eixo temático homônimo ao

título  do  projeto,  tematizam  cinco  dimensões  que  elucidam:  planejamento  em  equipe  e

diagnóstico  inicial;  desenvolvimento  das  atividades  previstas;  visitas  às  escolas  e

sensibilização da comunidade; implantação das ações educativas ambientais; elaboração do

georreferenciamento  das  escolas  piloto  (SEMA,  PROJETO  ESCOLA  MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018).

As  subatividades  indicadas  no  eixo  Projeto  Escola  Mais  Sustentável,  preveem  a

mobilização dos parceiros para a promoção de ações educativas nas escolas por intermédio de

material de divulgação, palestras e demais recursos que difundam a Educação Ambiental nas

escolas. Ainda  nesse  sentido,  essas  ações  pretendem  a  mobilização  das  escolas  e  a

comunidade com vistas ao desenvolvimento da percepção ambiental,  implantando a coleta

seletiva,  arborização  nas  escolas  e  promoção  de  diálogos  com  os  diretores  escolares  e

parceiros institucionais sobre a pactuação das ações do projeto.

O eixo temático  vislumbra,  também, o oferecimento de oficinas  de reciclagem de

papel, plástico, preparação de hortas na escola com a utilização de adubo produzido a partir

das sobras da merenda escolar, elaboração de uma peça de teatro com fantoches, concurso de

desenhos,  plantação de mudas e  passeios  ao  ar  livre (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018).

O eixo temático Projeto Escola Mais Sustentável prevê suas ações para os meses de

março  a  novembro  de  2018,  sendo  realizado  no  município  de  Porto  Velho,  sob

responsabilidade do Gerente Wellington Correia da Cunha e equipe. É interessante o destaque

ao fato de que o eixo temático não apresenta perspectivas quanto aos resultados esperados.

As  ações  contempladas  no  eixo  temático  Programa  de  Educação  Ambiental  na

Agricultura  Familiar  (PEAAF)  Municipal,  referenciam  a  mobilização  e  formalização  de

parcerias; construção de plano de ação com os envolvidos e a implementação de uma política

voltada aos Povos e Comunidades Tradicionais.

Ainda  relacionadas  ao  eixo  temático  Programa  de  Educação  Ambiental  na
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Agricultura Familiar (PEAAF) Municipal, as subatividades apontam para a organização de

palestras e capacitações de produtores rurais em Agente Popular em Educação Ambiental e

Voluntário; construção de alternativas ao uso do fogo e recuperação do solo e, por último, o

desenvolvimento de atividades para o cumprimento da meta.

O período de execução do respectivo eixo temático compreende os meses de março a

novembro  de  2018,  sendo  realizado  na  zona  rural  do  município  de  Porto  Velho,  sob  a

responsabilidade  do  Gerente  Wellington  Correia  da  Cunha e  equipe.  O projeto  considera

como resultados esperados a diminuição de queimadas na zona rural e a promoção da inclusão

social e econômica por meio de projetos sustentáveis (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018).

As ações contempladas no eixo temático Promoção e desenvolvimento de atividades

relacionadas as datas comemorativas, ressaltam as seguintes atividades: semana da água; dia

nacional  da  conscientização  sobre  mudanças  climáticas;  dia  do  ruído;  semana  do  meio

ambiente; dia da árvore; dia mundial dos animais.

As  subatividades  organizadas  no  eixo  temático  Promoção  e  desenvolvimento  de

atividades relacionadas as datas comemorativas, referenciam a mobilização de parceiros para

articulação  de  atividades  comemorativas,  focalizando  como  ações  debates  e  capacitações

acerca  da  questão  ambiental.  Para  tanto,  o  público  parceiro  será  as escolas,  faculdades,

universidades e a comunidade em geral.

O período de execução do respectivo eixo temático compreende os meses de março a

novembro de 2018, sendo realizado no município de Porto Velho, sob responsabilidade do

Gerente  Wellington  Correia  da  Cunha  e  equipe.  O  projeto  considera  como  resultados

esperados  o  aumento  da  visão  crítica  da  sociedade  em  relação  ao  meio  ambiente,

sensibilizando  os  indivíduos  para  as  mudanças  comportamentais  (SEMA,  PROJETO

ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL, 2018).

Por último, contextualizando o eixo temático Apoio às ações de outros órgãos, através

de parcerias,  direta e/ou indiretamente,  que desenvolvam programas ligados à Educação

Ambiental, as  ações  objetivam a  organização de reuniões  e  outras  atividades  que  fossem

solicitadas formalmente.

As subatividades previstas anunciavam para o atendimento de despachos do Secretário

acerca de convites oficiais ou reuniões pré-agendadas de colegiados que a SEMA participa. O

período previsto no cronograma compreendeu os meses de março a novembro de 2018, sendo
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realizado no município de Porto Velho, sob responsabilidade do Gerente Wellington Correia

da  Cunha  e  equipe.  Quanto  aos  resultados  esperados;  o  eixo  prevê  a  ampliação  das

articulações institucionais (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL, 2018).

O quadro a seguir  é uma adaptação sucinta  do plano de ação proposto no projeto

Escola Mais Sustentável, não sendo considerados o local de aplicação e os responsáveis pela

ação. Sua finalidade neste trabalho é a apresentação, em termos gerais, dos contornos traçados

para sua elaboração:

Quadro 5. Plano de ação proposto no projeto Escola Mais Sustentável

Eixo temático Ações Subatividades Período Resultados
esperados

Projeto Escola
Mais

Sustentável

Planejamento em
equipe e diagnóstico

Inicial;
desenvolvimento das

atividades previstas no
projeto Escolas +

Sustentáveis; visitas às
escolas e

sensibilização da
comunidade;

implantação das ações
educativas ambientais;

elaboração do
georreferenciamento

das escolas piloto

Mobilizar os parceiros;
mobilizar as escolas e a
comunidade; implantar a

coleta seletiva; arborização nas
escolas; promoção de diálogos

com os diretores escolares e
parceiros institucionais sobre a

pactuação das ações do
projeto; oficinas de reciclagem
de papel, plástico; preparação

de horta na escola com a
utilização de adubo produzido
a partir das sobras da merenda
escolar; elaboração de peça de

teatro com fantoches;
organização de concurso de

desenhos para a confecção de
uma cartilha; plantação de

mudas; passeios.

Março a
novembro/2018

Não prevê
resultados

Programa de
Educação

Ambiental na
Agricultura
Familiar –
PEAAF-

Municipal

Mobilizar e formalizar
parcerias; construir

plano de ação com os
envolvidos;

implementar a política
de povos e

comunidades
tradicionais

Organização de palestras e
capacitações de produtores

rurais em Agente Popular em
Educação Ambiental e

Voluntário; construção de
alternativas ao uso do fogo e

recuperação do solo;
desenvolvimento das

atividades para o cumprimento
da meta.

Março a
novembro/2018

Diminuição de
queimadas na
zona rural e a
promoção da

inclusão social e
econômica por

meio de projetos
sustentáveis.

Promoção e
desenvolvimento

de atividades
relacionadas as

datas
comemorativas

Semana da Água; dia
nacional da

conscientização sobre
mudanças climáticas;
dia do ruído; semana

do meio ambiente; dia
da árvore; dia mundial

dos animais.

Mobilização dos parceiros;
mobilização as escolas

faculdades, universidades e
comunidade em geral;

promoção de debates sobre a
temática e capacitações.

Março a
novembro/2018

Aumento da
visão crítica da
sociedade em

relação ao meio
ambiente,

sensibilizando os
indivíduos para

as mudanças
comportamentais
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Continuação do Quadro 5

Eixo temático Ações Subatividades Período Resultados
esperados

Apoio às ações
de outros órgãos,

através de
parcerias, direta

e/ou
indiretamente,

que
desenvolvam

programas
ligados à
Educação
Ambiental

Participar de reuniões
e outras atividades que

forem solicitadas
formalmente

Atendimento aos despachos do
Secretário quanto aos convites

oficiais ou reuniões pré-
agendadas de colegiados que a

SEMA participa

Março a
novembro/2018

Ampliação das
articulações

institucionais

Fonte: Elaboração do autor a partir do Projeto Escola Mais Sustentável (2018)

Ainda nesse contexto, o projeto Escola Mais Sustentável prevê os procedimentos que

serão adotados para o levantamento e disponibilização dos resultados parciais gerados a partir

das ações do projeto. Dessa forma, por intermédio de um painel interno localizado no interior

das escolas e pela publicização das informações a partir de um blog, será possível acompanhar

a pontuação parcial de cada turma no fim de cada mês (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018).

Importante  ressaltar  que durante a leitura do projeto Escola Mais Sustentável,  não

identificou-se um espaço destinado ao referencial teórico, contudo, a existência de uma seção

intitulada ‘História do PET’ (Politereftalato de etileno), parece ocupar o lugar do constructo

teórico assumido para sua elaboração.

Nesta seção, o projeto disserta acerca do surgimento da primeira amostra do material

na década de 1940, sinalizando para a historicidade das primeiras pesquisas e a produção em

larga escala pelos laboratórios dos Estados Unidos e da Europa nos anos de 1950, até sua

chegada ao Brasil em 1988.

O projeto ressalta  as  vantagens que a  embalagem PET tem sobre outros  produtos

recicláveis em relação ao consumo de água e ao impacto ambiental, associando sua condição

como um benefício social. Os benefícios atribuídos às embalagens PET, conforme descreve a

SEMA, Projeto Escola Mais Sustentável (2018, p. 13), consistem em:

[...] inúmeras vantagens sobre outras embalagens do ponto vista da energia
consumida, consumo de água, impacto ambiental, benefícios sociais, entre
outros. A embalagem PET é 100% reciclável. A embalagem entregue para a
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recilcagem deverá estar amassada, torcida, sem o ar e sem resíduos em seu
interior. No caso de garrafas, colocar de volta a tampa de rosca bem vedada,
para impedir a entrada do ar. Se a tampa não for de rosca, basta torcer ou
amassar bem a embalagem. Este procedimento é necessário, pois ainda não
existe amassador desenvolvido para compactar embalagens PET.

Outra questão em evidência referente à reciclagem do PET é a redução do volume de

lixo coletado nos aterros sanitários, proporcionando, segundo a SEMA, Projeto Escola Mais

Sustentável (2018, p. 13):

[...] melhorias sensíveis no processo de decomposição da matéria orgânica (o
plástico  impermeabiliza  as  camadas  em  decomposição,  prejudicando  a
circulação de gases e líquidos); economia de energia elétrica e petróleo, pois
a  maioria  dos  plásticos  é  derivada  do  petróleo,  e  um  quilo  de  plástico
equivale a um litro de petróleo em energia; geração de empregos (catadores,
sucateiros,  operários,  etc.);  menor  preço para  o consumidor  dos  artefatos
produzidos com plástico reciclado aproximadamente 30% mais baratos do
que os mesmos produtos fabricados com matéria- prima virgem.

Nessa perspectiva, além das vantagens destacadas pela reciclagem do PET, o projeto

aponta como possibilidades positivas de sua utilização a produção em indústrias automotivas,

têxteis  e  químicas.  Para  tanto,  a  SEMA,  Projeto  Escola  Mais  Sustentável  (2018,  p.  14),

descreve:

Diversos  produtos  podem ser  produzidos  a  partir  da  reciclagem do PET,
como:  Indústria  automotiva  e  de  transportes  -  tecidos  internos
(estofamentos),  carpetes,  peças  de barco;  Pisos  -  carpetes,  capachos para
áreas de serviços e banheiros; Artigos para residências - enchimento para
sofás e cadeiras, travesseiros, cobertores, tapetes, cortinas, lonas para toldos
e  barracas;  Artigos  industriais  -  rolos  para  pintura,  cordas,  filtros,
ferramentas de mão, mantas de impermeabilização; Embalagens - garrafas,
embalagens, bandejas, fitas; Enfeites - têxteis, roupas esportivas, calçados,
malas,  mochilas,  vestuário  em  geral;  Uso  químico  -  resinas  alquímicas,
adesivos.

Dito isso, entende-se que a imersão realizada durante a leitura do projeto Escola Mais

Sustentável provocou algumas indagações que precisam ser discutidas para a compreensão

dos significados ocultos sobre as práticas educativas ambientais propostas pela SEMA.

À guisa de exemplo, questiona-se  uma das prerrogativas apontadas pelo projeto que

direciona para a criação de práticas educativas ambientais que sinalizem para o “uso racional

dos  recursos  e  serviços  que  a  natureza  nos  dispõe”  (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS
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SUSTENTÁVEL, 2018, p. 3). Se a ênfase discursiva exalta a utilização racional dos recursos

e serviços que a natureza dispõe, então por quais motivos existe um referencial teórico que

destaca  a  utilização  de  garrafas  PET como alternativa  candente  de  preservação  do  meio

ambiente?

A ausência de  um referencial  teórico  que elucide  os  diálogos acerca da Educação

Ambiental nas escolas indica a assunção de uma premissa conceitual insipiente quanto aos

modelos  econômicos  que  corroboram  as  práticas  educativas  que  comumente  estão

descontextualizadas da crise socioambiental (JACOBI, 2005).

Outro questionamento cabível de reflexão refere-se à origem do projeto Escola Mais

Sustentável, uma vez que o projeto se justifica partir do cumprimento do marco legal, Lei

Federal Nº 9.795/99 e Lei Orgânica do município de Porto Velho. Entretanto, em momento

algum da  análise  do  projeto  desvela-se  o  porquê  de  a  Subsecretaria  Municipal  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), em particular do Departamento de Gestão

de  Políticas  Públicas  Ambientais  e  Mudanças  Climáticas  (DGPAMC),  assumir  a

responsabilidade da Educação Ambiental nas escolas do município de Porto Velho.

Nessa dimensão, para o aprofundamento da discussão em relação aos questionamentos

emergentes, bem como para a análise das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas por

meio  do  projeto  Escola  Mais  Sustentável,  objetivo  da  pesquisa,  entende-se  que  a  leitura

isolada do projeto restringe os sentidos e os significados que fizeram parte de sua construção,

exigindo, assim, a presença do olhar dos demais partícipes da pesquisa.

4.1 O olhar dos entrevistados em relação ao projeto Escola Mais Sustentável

A dinâmica da escuta em relação aos respondentes participantes dos Grupos Focais foi

sui generis para o desvelamento de questões que já se materializavam durante a leitura do

projeto  Escola  Mais  Sustentável,  principalmente  em  relação  à  origem  do  projeto  e  à

construção das práticas educativas ambientais propostas para as escolas do município de Porto

Velho.

A ideia  do  próprio  nome  do  projeto  já  implicava  questionamentos  quanto  a  sua

origem, uma vez que em 2004, o Ministério da Educação, conjuntamente com a Coordenação

Geral  de  Educação  Ambiental,  criou  o  programa  intitulado  Programa  Nacional  Escolas

Sustentáveis (PNES). De acordo com Menezes (2015, p. 01), o programa consistia numa:

[...]  proposta  política  dos  Ministérios  da  Educação e  do  Meio  Ambiente
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desenvolvida em ambiente formal de ensino, que ganhou grande repercussão
no país a partir do processo da IV Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente, com base no programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”.
Este  programa  do  Ministério  da  Educação  foi  iniciado  em  2004  na
Coordenação  Geral  de  Educação  Ambiental  do  Ministério  da  Educação
(CGEA/MEC)  com  a  proposta  de  construir  um  processo  permanente  de
educação ambiental formal.

O Programa Nacional Escolas Sustentáveis (PNES) emerge enquanto política pública

que detinha em seus contornos a efetivação da inserção da Educação Ambiental na educação

básica, sugerindo ações que viabilizassem a sustentabilidade nas escolas. Conforme Silva e

Santana  (2018,  p.  336),  o  PNES  almejava  a  transformação  das  escolas  em  espaços

sustentáveis, entretanto:

Apesar  das  propostas  de  transformar  as  escolas  em  espaços  educadores
sustentáveis estarem avançando por meio das Conferências e de Formações,
uma limitação encontrada nas escolas é a falta de recursos para efetivação
das  propostas  de  ações  de  EA.  Até  2013 não  estava  disponível  nenhum
recurso financeiro específico para apoiar as escolas nessa transição para a
sustentabilidade.  Para  fortalecer  o  PES,  no  ano  de  2013,  por  meio  da
Resolução CD/FNDE nº 18, de 21 de maio de 2013, foi lançado o Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – Escola Sustentável, com o propósito de
garantir  recursos  para  que  as  escolas  desenvolvessem  projetos  de  ações
voltados para a sustentabilidade.  

Diante do investimento realizado via o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),

as escolas cadastradas que foram selecionadas, a partir de 2014, passaram a receber o recurso

financeiro que possibilitou o desenvolvimento de projetos educativos ambientais alicerçados

na perspectiva da sustentabilidade. Silva e Santana (2018, p. 336) asseveram que:

De  acordo  com  o  “Guia  de  orientações  operacionais  PDDE  escolas
sustentáveis”, a escola poderá utilizar o recurso em uma ou mais das ações
relacionadas ao espaço físico, à gestão e ao currículo. É importante, porém,
que  as  intervenções  possibilitem  à  escola  realizar  uma  experiência
demonstrativa,  que  seja  amplamente  divulgada  e  estimule  processos
pedagógicos,  tornando-se  referência  na  promoção  da  cultura  da
sustentabilidade.

A semelhança  do  título  do  projeto  Escola  Mais  Sustentável  ao  nome  Programa

Nacional Escolas Sustentáveis (PNES), sinalizou inicialmente que se tratava da idealização de

um projeto da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

(SEMA) que pretendia a captação de algum financiamento do Governo Federal, tendo como
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atores principais as escolas da Rede Municipal de Educação de Porto Velho.

Entretanto,  em  momento  algum  da  análise  empreendida  ao  projeto  localizou-se

alguma referência que indicasse a proximidade do projeto Escola Mais Sustentável ao PNES,

tampouco  nas  discussões  realizadas  por  intermédio  dos  Grupos  Focais.  No  Grupo  Focal

realizado na  EMEF Canto do Uirapuru, em relação à origem do Projeto, a professora (P1)

manifesta:

[...]  nós temos uma horta que foi construída através do programa que foi
depositado um valor para poder construir a nossa horta. O dinheiro que veio
foi do Governo Federal no ano de 2013, tanto que eles colocaram recursos e
pediram  prestação  de  contas.  Compramos  terra,  compramos  tijolos.  Na
verdade era um projeto que já estava sendo desenvolvido e nós precisávamos
de apoio. Quando a SEMA entrou com o projeto ele fechou com a proposta
que já vinha sendo desenvolvida na escola, mas são projetos distintos. Não
há  relação  alguma  entre  o  projeto  da  SEMA e  o  programa  do  governo
federal.

A distinção entre o projeto Escola Mais Sustentável e o Programa Nacional Escolas

Sustentáveis (PNES) fica evidente nas falas dos respondentes. Enquanto o PNES previa o

encaminhamento  de  práticas  educativas  que contemplassem o espaço físico,  a  gestão e  o

currículo da escola (SILVA e SANTANA, 2018), as práticas educativas propostas pela SEMA

restringiam-se a três ações pontuais: a construção da horta escolar; a coleta seletiva do lixo e o

reaproveitamento e a reciclagem de garrafas plásticas.

Em relação aos projetos propostos pela SEMA, a professora (P2) da  EMEIEF Rio

Madeira, declara:

[...] muitas escolas não querem esse tipo de projeto porque eles querendo ou
não, dá um pouco de trabalho, aí foi quando eu falei, na escola a gente quer,
os professores são empenhados, aí foi quando eles falaram: Então tá bom, a
escola Rio Madeira vai participar desse projeto, que pra nós foi uma grande
conquista,  com  certeza  todo  mundo  abraçou,  todo  mundo  gostou,  com
certeza teve muita dificuldade no início por que foi um processo, acho que
foram uns sete meses para a horta ficar pronta, culpa de gestão mesmo né.
Entrou uma gestão aí saiu, aí a outra gestão entrou e bagunçou o que já tinha
feito por que estava errado, foi tudo na gestão, aí ficou parado um tempo por
que não tinha mão-de-obra.

A ênfase para a construção das hortas escolares, por parte da SEMA, é recorrente nas

falas  dos  entrevistados,  suscitando  o  delineamento,  numa  primeira  análise,  de  práticas

ambientais que indicam um caráter conservacionista e naturalista, bem comum nos projetos de
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Educação Ambiental que situam as escolas brasileiras (KAWASAKI e CARVALHO, 2009).

Por  outro  lado,  entende-se  como  relevante  o  aprofundamento  dos  procedimentos

adotados no projeto Escola Mais Sustentável para a concepção das hortas nas escolas, a fim

de superar possíveis estigmas em relação à prática de construção de hortas escolares. Em

relação aos meios utilizados pela SEMA para a elaboração da horta na EMEF Flamboyant, a

professora (P2) esclarece:

[...] geralmente esse projeto quando ele chega na escola ele chega de uma
hora para outra, tá nem sabendo, aí pega a gente de surpresa e aí a escola ela
já tem os seus projetos onde a gente já agenda ali, já coloca no cronograma
do semestre  o  que  a  gente  vai  trabalhar,  realizar  e  de  repente  [...]  esses
projetos chegam assim e nos pegam de surpresa, as vezes a gente já iniciou
um certo trabalho na escola, a gente tem que parar tudo, a gente realmente é
obrigado a parar para seguir  aquilo que eles querem, entendeu? Inclusive
teve  uma vez  aqui  que  veio  mais  uma moça  da  SEMA,  ela  começou  a
trabalhar com aquele negócio da coleta do óleo, não sei se vocês lembram
que teve uma moça que teve aqui, aí ela disse que era pra gente incentivar os
alunos na sala e tal que era pra arrecadar o óleo que é usado, é, e trazer pra
escola e tal. Eu só sei que esse negócio iniciou tão bonito e eles ficaram de
retornar e até hoje eu não vi mais a cara dessa pessoa. Entendeu? Então são
coisas  que eles  vem com aqueles projetos,  tudo lindo e maravilhoso,  né,
entendeu, e só começa, atrapalhar a vida da gente com o trabalho, entendeu,
e aquilo a gente não vê retorno apra escola, porque aqui o que começa não
termina.

A expressão de insatisfação da professora (P2) acerca da proposição da SEMA, por

intermédio do projeto Escola Mais Sustentável, é visível e reflete a maioria dos professores

presentes  no  Grupo  Focal.  A proposta  de  construção  da  horta  na  EMEF  Flamboyant  é

compreendida como mais um projeto descontextualizado da realidade da própria escola, com

ações rápidas e incapazes de fomentar a percepção das questões ambientais nos alunos, como

ressalta o professor (P1):

[...] SEMA só aparece na escola no dia do meio ambiente e querem fazer
uma palestra totalmente distorcida para o aluno, com slide tal e tal que não
chama  atenção  da  criança.  A criança  precisa  de  coisa  lúdica,  [...]  uma
palestra que talvez nem o aluno do segundo grau se adéque aquilo lá, cheio
de termos científicos,  inadequado.  Pessoas despreparadas para a ação. Eu
entendo que a educação ambiental vai ser construída ao longo do ano. Ao
longo do tempo, gradativamente, preciso trabalhar o ser, fazer com que ele
entenda qual é a relação dele com o meio ambiente.

Nesse  contexto,  ressalta-se  o  caráter  instrumental  que  as  práticas  educativas
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ambientais têm assumido ao longo dos últimos anos, ancorado em proposições pedagógicas

que negligenciam a construção coletiva e o entendimento de que o fazer educacional só pode

ser construído mediante a ação dialógica e democrática (KAWASAKI e CARVALHO, 2009).

Interessante destacar que o projeto Escola Mais Sustentável prevê em suas atividades

um planejamento em equipe e  o diagnóstico inicial  em relação aos problemas ambientais

enfrentados pelas escolas do município de Porto Velho (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018),  entretanto,  as manifestações  dos professores sugerem que houve

uma imposição velada em relação ao Projeto, sendo desconsideradas as dificuldades que são

inerentes  às  escolas  do  município.  De  acordo  com a  professora  (P1)  da  EMEI  Eduardo

Valverde:

[...] a SEMA tá com esse projeto da horta, mas acho que para nós aqui o
interessante seria a arborização porque é muito quente. Olha os cantos, não
tem  nada  de  sombra.  [...]  E,  assim  digo  mais  ainda,  a  nossa  escola,  os
projetos poderiam ser melhores. Mas como eu já falei antes e  ressalto agora.
Nós não temos uma equipe que nos dê suporte de orientação, supervisão,
coordenador, não temos tudo. Quem faz são os professores, então é muito
puxado para que a gente faça tudo porque a gente tem a sala de aula, a gente
tem os horários para compreensão de aula. Terminou a sala de aula a gente
tem que ficar aqui fora cuidando das crianças e até que elas vão embora
porque a gente não tem o apoio que fica aqui cuidando de outras crianças
para  que  a  gente  possa  fazer  o  nosso  planejamento.  Os  nossos
planejamentos,  às  vezes,  é  uma vez  ao mê,s  isso quando nós  não temos
alguns contratempos, tipo, amanhã seria o nosso dia de planejamento, mas
como nós ficamos dois dias sem aula por conta da falta de água já não vamos
fazer nosso planejamento de amanhã.  Entendeu, então? Isso é muito ruim.
Isso  dificulta  mais  ainda,  então  é  muito  puxado  uma  equipe  que  está
desfocada. Então a gente tem que fazer o nosso papel de professora e mais o
que nos falta [...]

De  acordo  com  Teixeira;  Tozoni-Reis  e  Talamoni  (2011)  a compreensão  dos

problemas ambientais na escola perpassa pelo entendimento de que as práticas educativas

ambientais  devem sinalizar  para  procedimentos  teórico-metodológicos  que  possibilitem a

participação da escola  em sua totalidade,  assim como devem garantir  a  continuidade dos

atores sociais no projeto pretendido.

O  destaque  atribuído  às  hortas  escolares  pelo  projeto  Escola  Mais  Sustentável

compromete as práticas educativas ambientais em dois sentidos candentes. O primeiro que diz

respeito à identificação dos reais problemas ambientais vividos na escola. As escolas, apesar

de estarem situadas no mesmo município, apresentam problemas distintos, relacionados às
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suas  comunidades  locais  e  vinculados  às  representações  sociais  que  são  construídas  de

maneira idiossincrásica.

O segundo, diversas vezes ressaltado nas falas dos respondentes, que indica a criação

da horta escolar apenas para suprir as demandas dos alimentos que serão consumidos pela

comunidade escolar, excetuando-se apenas uma escola participante dos Grupos Focais, cujo

entendimento situa a horta como um meio pedagógico para a problematização das questões

ambientais em nível local e global. À guisa de exemplo, destaca-se a fala da professora (P3)

da EMEIEF Rio Madeira, acerca da horta como projeto educativo ambiental:

    

Eu mesmo trabalho com eles em sala, nomeando cada produto que a gente
tem lá, para que serve, por que a gente não tem só verdura, a gente tem
remédios medicinais, então a gente fica explicando para que serve, aí tem
alguns que sabem alguns nomes também. Isso, por que a ideia não é só ter a
horta, não é só ter alimentos saudáveis. É poder os alunos vivenciarem, não
só em sala de aula, mas também aprender, pegar, ver a textura, ver a cor,
então isso que é o mais importante pra gente, não é só ter uma horta, pronto
e acabou. É isso tudo, é esse conjunto todo, que eu acho que é bem valioso
pro aluno. Tem aluno que não sabe o que é um pepino, nunca viu, até mesmo
porque em casa não tem. Não tem recurso pra comprar uma hortaliça, ou
alguma outra coisa. [...]  nosso viés aqui,  que a gente sempre tocou nesse
assunto, é que a horta seja um laboratório vivo, não só aprender ciências, não
só a alimentação saudável, mas todo o conjunto.

Em  seguida  a  professora  (P4),  ainda  sobre  utilização  da  horta  na  EMEIEF  Rio

Madeira, complementa:

Nós sabemos que na área de Geografia nós trabalhamos a questão do solo, e
trabalhando a horta, nós podemos trabalhar a questão de medidas, qualidade
do  solo,  nós  podemos  trabalhar  uma  série  de  situações  em  artes,  nós
podemos trabalhar, eu até comentei com a [...], tá tão maçante a apresentação
da  pirâmide  alimentar  para  eles,  mas  eles  não  sabem,  não  conhecem os
valores calóricos,  os valores nutricionais do pão,  da cebolinha,  do alface,
então vamos priorizar o que nós temos na horta, porque é muito comum,
você mostrar a pirâmide alimentar; isso é bom para saúde, isso não é bom,
então o que nós queremos é, a partir da horta a gente fazer com que o aluno
descubra não só o valor que tem aqui  dentro da horta,  mas quais são os
valores nutricionais da manga, que é um produto regional que todo mundo
tem, qual o valor nutricional da banana, do abacaxi, e até receitas que eles
possam estar aprendendo a fazer. Essa troca de experiência, eu penso que a
gente vai conseguir trazer mais perto à família, fazer esse Feedback a escola
e família, em relação a isso, porque a partir do momento que a professora
trabalhou  uma  receita,  ela  vai  trabalhar  em  matemática  também,  a
quantidade, vamos dobrar a receita, vamos triplicar a receita, vamos fazer
para  “tantas”  pessoas,  os  ingredientes,  de  onde  eles  vêm?  Como  são
produzidos?  Então  tudo isso  a  gente  pode  estar  trabalhando.  O início,  o
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pontapé inicial é na horta, mas usando isso daí a gente vai ter uma interação
mais, eu acredito que mais completa, mais interativa com o aluno.

É importante  ressaltar  que a  horta  desenvolvida na  EMEIEF Rio  Madeira  não foi

proposta pelo projeto Escola Mais Sustentável, mas foi incorporada ao Projeto por solicitação

da Coordenação da escola. De acordo com a professora (P5) “desde novembro de 2017 que a

gente já estava trabalhando com uma horta aqui na escola”, o que sugere a adoção de um

planejamento que surgiu do interesse da comunidade escolar envolvida.

A incorporação  da  horta  escolar  da  EMEIEF Rio  Madeira  ao  Projeto  da  SEMA,

segundo a professora (P5), ocorreu da seguinte maneira:

O projeto, não sei se você viu, a gente tem um livro ali porque foi pensado
pela nossa professora Maria de Jesus, que ela de iniciativa própria começou
a plantar, e aí a gente: Vamos fazer! Vamos fazer! Só que você sabe, a escola
sozinha não consegue, porque requer outros recursos, algumas técnicas que a
gente não sabe de tudo, e foi quando eu fui na SEMED, eu fui até saber
sobre o projeto de trânsito, aí ele me contou que tinha esse projeto da Escola
Mais Sustentável aí eu falei: então a gente quer participar desse projeto.

É perceptível que a escola quando assume a construção de seus projetos, intensifica a

representação  da  ideia  de  localidade,  tornando-se  todos  partícipes  de  um  processo  que

delibera  conjuntamente  a  necessidade  ou  não de  determinadas  estratégias,  ressignificando

suas ações a partir de novos olhares em relação ao objeto comum.

No caso da EMEIEF Rio Madeira, verificou-se que o desejo pela busca de alternativas

para  a  melhoria  do  projeto  tornou-se  a  meta  dos  professores,  ficando  evidente  a

ressignificação que cada professor faz da horta escolar para o ensino de seus conteúdos a

partir de uma perspectiva ambiental.

Os professores da EMEF Manoel Aparício Nunes, em relação ao projeto Escola Mais

Sustentável, manifestaram que até o momento da realização do Grupo Focal detinham apenas

o  conhecimento  do  que  se  tratava,  em função  da  reunião  em que  os  diretores  escolares

participaram com a SEMA, mas ainda não haviam iniciado nenhuma ação. Todavia, apesar de

não terem iniciado as ações previstas no projeto, alguns professores já tinham sido informados

que o foco de ação da SEMA na escola não seria a horta escolar, mas a continuidade de um

projeto que já estava em andamento, intitulado Escola Limpa.

O Projeto Escola Limpa tem como principal objetivo a conscientização da comunidade

escolar acerca da produção de resíduos, contribuindo assim para a manutenção da limpeza e
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da estética do espaço escolar. Conforme a professora (P1) houve a necessidade da criação de

um projeto que contribuísse para minimização das dificuldades que a escola vem enfrentando:

[...]  como  não  temos  servidores  suficientes,  então  isso  assim  vai  ajudar
bastante .  Por que as crianças ali,  se você orientar  de maneira adequada,
com certeza ela vai se adaptar ao que você orienta, ao que você ensina,  né?
[...] no ano de 2014 nós trabalhamos dessa forma e o incentivo para eles foi
as carinhas. As carinhas tristes indicavam que eles não contribuíram com a
limpeza. Já as carinhas alegres significavam que eles estavam ajudando com
a limpeza.

Em função do projeto Escola Mais Sustentável não ter iniciado até a data em que a

entrevista do Grupo Focal aconteceu, não foram identificadas ações tomadas para o problema

apresentado  pela  EMEF  Manoel  Aparício  Nunes,  mas  infere-se,  hipoteticamente,  que  as

práticas a serem delineadas pela SEMA, farão referência aos objetivos específicos do projeto

Escola Mais Sustentável quanto à  coleta seletiva do lixo, reaproveitamento e reciclagem de

garrafas plásticas (SEMA, PROJETO ESCOLA MAIS SUSTENTÁVEL, 2018).

Mais  uma  vez  encontra-se  a  imagética  naturalista  que  vem norteando  as  práticas

educativas ambientais do projeto Escola Mais Sustentável, cujas ações priorizam a mudança

de  comportamento  a  partir  de  ações  que  incentivam  a  coleta  de  garrafas  plásticas,

recolhimento  de  lixo  das  ruas  e  demais  campanhas  de  higienização  que  simplificam  a

perspectiva da problemática socioambiental (BOMFIM e PICCOLO, 2011).

A EMEF Antônio Ferreira da Silva fazia parte das instituições que aderiram ao projeto

Escola Mais Sustentável, porém, em conversa com o grupo de professores, constatou-se que

eles desconheciam a existência do projeto, tampouco sinalizavam para alguma reunião com a

SEMA.

Nesse sentido, optou-se pela continuidade da aplicação do Grupo Focal com o objetivo

de identificar a existência de projetos educativos ambientais na escola, assim como identificar

o entendimento do grupo em relação aos problemas ambientais experienciados no interior da

instituição.

Em relação aos projetos ambientais a EMEF Antônio Ferreira da Silva, que não está

desenvolvendo nenhum projeto no momento, existe, apesar disso, um entendimento coletivo

da necessidade de criação de projetos que discutam as questões ambientais de maneira mais

profunda.  Segundo  a  professora  (P1),  o  diálogo  sobre  a  escassez  da  água,  por  exemplo,

poderia contemplar projetos mais amplos:
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Eu acho que hoje uma grande preocupação na nossa sociedade que é o uso
da  água  nas  escolas.  Porque  assim,  a  gente  vê  que  a  água  é  como um
problema mundial na linha que a gente trabalha, a gente trabalha na sala de
aula, mas na verdade a gente tem que fazer um projeto mais amplo, como o
uso  da  própria  água  dentro  da  escola,  entende?  As  crianças  têm  que
participar disso tudo, do ambiente, da água, e fazer com que isso seja uma
coisa viva, uma coisa positiva, não pensar em teoria. A gente sabe que eles
precisam disso, né? [...] É uma coisa mais na prática, claro que através de
uma teoria, mas que a gente use no dia a dia, porque senão são palavras ao
vento.

A identificação  dos  problemas  ambientais,  por  parte  dos  professores,  suscitou  o

questionamento sobre a viabilidade dos projetos ambientais que estão sendo construídos nas

escolas, uma vez que esses, segundo os professores respondentes, não abordam questões que

incentivam a degradação ambiental. De acordo com a professora (P2):

[...] eu acho que a grande questão hoje também no Brasil e no mundo, é a
questão do consumo. A gente sabe que a gente vive na era do consumo,
nessa  colonização  principalmente  né?  Então  a  gente  usa  muito,  hoje,  o
descartável que eu acho que a gente tem que se preocupar, o plástico ainda é
um dos grandes vilões nesse quesito, e eu acho que o consumo ainda é o
grande vilão nesse século.

A assertiva  da  professora  em relação  ao  consumo intensifica  o  debate  acerca  dos

modelos  de  desenvolvimento  pautados  pelo  adestramento  das  relações  sociais,  cujas

manifestações impõem necessidades que nem sempre são úteis  ou ambientalmente válidas

para a sociedade contemporânea (DIAS, 1992).

Os projetos ambientais construídos por intermédio de uma postura crítica em relação

ao  consumo,  inevitavelmente  confrontarão  os  mecanismos  responsáveis  pela  degradação

ambiental  e,  consequentemente,  serão  responsáveis  pela  percepção  de  outras  formas  de

relação com a condição humana e não humana, pensando e agindo a nível planetário (COSTA

e LOPES, 2013).

Em relação ao questionamento realizado durante a  análise  do projeto Escola Mais

Sustentável,  acerca  do  porquê  a  SEMA assume  o  processo  de  promoção  da  Educação

Ambiental nas escolas do município de Porto Velho, a Diretora do Departamento de Gestão de

Políticas Públicas Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPAMC), Adirleide Dias dos Santos,

esclarece as funções do Departamento:

[...] desde a pesquisa até a formulação políticas públicas, o foco do nosso
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trabalho é propor políticas públicas não só para a Educação Ambiental mas
para a qualidade ambiental. Temos três gerências, a gerência de Programas
de Desenvolvimento Sustentável, temos a gerência de Qualidade Ambiental,
essa gerência praticamente tem a função inclusive dentro no nosso Código
Municipal do Meio Ambiente, a Lei 138/2001 que define que nós temos que
dar publicidade as ações que a Secretaria vem desenvolvendo em relação ao
meio ambiente [...] e a gerência de Educação Ambiental que perpassa por
tudo isso, inclusive nos outros setores da Secretaria.

Nesse contexto, a Lei Complementar no 138, de 28 de Dezembro de 2001, que institui

o  Código  Municipal  de  Meio  Ambiente  no  município  de  Porto  Velho,  referenciada  pela

Diretora  do  Departamento  de  Gestão  de  Políticas  Públicas  Ambientais  e  Mudanças

Climáticas, corrobora no art. 34 e no art. 127 a competência da SEMA sobre a promoção da

Educação Ambiental nas escolas de Porto Velho:

Art. 34 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, criada pela Lei
Complementar  nº  119,  de  30  de  abril  de  2001,  é  o  órgão  executivo  do
Sistema  Municipal  de  Meio  Ambiente,  tendo  por  finalidade  coordenar,
controlar e executar a política municipal de meio ambiental do Município de
Porto Velho,  estando atribuídas  a  ela  as  matérias  de proteção,  controle  e
restauração do meio ambiente e a educação ambiental.
Art.  127 As  Secretarias  Municipais  de  Meio  Ambiente  e  de  Educação
deverão elaborar programas de Educação Ambiental para serem executados
em  todos  os  níveis  de  ensino  da  rede  municipal,  respeitando  as
especificidades de cada escola.

A Lei Complementar no 138/2001 esclarece o porquê da assunção da  Subsecretaria

Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  no  desenvolvimento  dos

projetos ambientais para as escolas do município de Porto Velho. Segundo Adirleide Dias dos

Santos, a Secretaria desenvolve diversos projetos ambientais, sendo que:

Os principais projetos que a Secretaria está desenvolvendo no momento são:
a  campanha  de  queimadas  que  a  gente  inclusive  está  escrevendo   um
programa,  no  ano  passado  a  gente  mobilizou  mais  de  trinta  e  cinco
instituições envolvidas, inclusive as escolas, a gente entende que apesar da
Educação Ambiental os resultados serem subjetivos e a longo prazo, a gente
precisa  trabalhar  a  Educação Ambiental  em todas  as  fases,  inclusive  nas
escolas.  Então  o  projeto  Escola  Mais  Sustentável  foi  implantado no  ano
passado mas está  mais  organizado este  ano,  então  as  escolas,  nós  temos
algumas atividades a serem desenvolvidas nas escolas.  Nós definimos 17
escolas  pilotos,  inicialmente  eram  dez,  mas  acabamos  aumentando  na
Semana  do  Meio  Ambiente  do  ano passado que  foi  pedido.  Mas  o  foco
dessas  escolas  era,  a  priori,  é  que  elas  já  tinham  alguma  atividade  da
Educação Ambiental desenvolvida na escola, então a gente deu prioridade as

https://leismunicipais.com.br/a/ro/p/porto-velho/lei-complementar/2001/11/119/lei-complementar-n-119-2001-cria-a-secretaria-municipal-de-meio-ambiente-sema-e-da-outras-providencias
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escolas que já tinham definido no Projeto Político Pedagógico.

De acordo com Adirleide Dias dos Santos, o projeto Escola Mais Sustentável destaca-

se  pela  metodologia  diferenciada,  uma  vez  que  a  proposta  centra-se  no  processo  de

observação das questões ambientais pela experiência dos próprios alunos e pela flexibilidade

no desenvolvimento das atividades: 

As atividades que prevê no projeto Escola Mais Sustentável não obriga a
escola a desenvolver todas as atividades, a proposta é que a escola possa
elencar quais atividades que ela vai desenvolver lá, por exemplo, tem umas
escolas que nós vamos desenvolver só educação em sala de aula, mas a ideia
não  é  só  sala  de  aula,  é  levá-los  para  o  pátio  [..]  sempre  vinculados  as
temáticas  que estão sendo desenvolvidas em sala de aula. A sala de aula
sempre é muito presa, muito formal, a ideia é que a gente leve essas crianças
para  o  pátio  com  o  intuito  deles  sozinhos  identificarem  o  que  mais  se
relaciona com o meio ambiente.

As  atividades  propostas  aproximam-se  da  macrotendência  conservacionista,

apresentada nos modelos político-pedagógicos da Educação Ambiental brasileira, construído

por  Layrargues  e  Lima  (2014),  cujas  práticas  desenvolvem-se  por  intermédio  de

sensibilizações ao ar livre e a busca de uma conscientização ambiental.

A ausência de reflexão acerca da dinâmica de poder que comumente está imbricada

nos  processos  degradadores  do  meio  ambiente  é  a  principal  crítica  que  estas  práticas

enfrentam,  geralmente  descontextualizadas  dos  aspectos  políticos,  econômicos  e  sociais

(LAYRARGUES e LIMA, 2014).

A ideia de sustentabilidade, adotada no projeto Escola Mais Sustentável, evidenciou-se

a partir das atividades propostas no projeto, cujas ações sinalizam para a aplicação de oficinas

socioeducativas que têm como objetivo principal a superação de práticas que degradem o

meio ambiente. Conforme destacado pela SEMA, Projeto Escola Mais Sustentável (2018, p.

05), a noção de sustentabilidade ressalta-se a partir de:

[...]  atividades  socioeducativas  por  meio de oficinas  (confecção de sabão
sustentável, papel reciclável e horta orgânica); Realizar seminários temáticos
interdisciplinares;  Despertar  a  responsabilidade  social:  Perceber  como  os
problemas  causados  pela  poluição  atingem  diretamente  a  sociedade;
Promover coleta seletiva em parceria com Marquise;  Estabelecer diversas
parcerias com entidades, órgãos públicos e empresas privadas para ampliar
os trabalhos e projetos desenvolvidos na Escola; Sensibilizar e capacitar os
alunos como agentes multiplicadores dos princípios de reaproveitamento e
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reciclagem  de  garrafas  pets,  de  modo  a  estimular  a  preservação  e
conservação  dos  recursos  naturais;  Mobilizar  os  alunos  e  a  comunidade
sobre a responsabilidade de todos para a modificação de atitudes nocivas ao
meio ambiente; Propiciar às crianças o despertar da consciência ecológica;
Melhorar a qualidade de vida da população; Estimular a separação do lixo:
Estimular os alunos a proteger o meio ambiente: TAREFA O material a ser
coletado será garrafas “PET” de refrigerantes; de qualquer cor, de qualquer
tamanho. Qualquer outro tipo de pet será desconsiderado.

Todavia, apesar de o projeto situar a relevância da sustentabilidade por intermédio das

práticas propaladas, inferiu-se que as atividades não expressavam com a clareza necessária à

concepção teórica que sustentou a premissa adotada. Para tanto, buscou-se nos Grupos Focais

a percepção das escolas em relação ao conceito de sustentabilidade do projeto, assim como o

entendimento dos entrevistados acerca do tema.

Em  conversa  com  os  professores  da  EMEIEF  Areal  da  Floresta,  em  relação  ao

conceito de sustentabilidade, destaca-se a compreensão da professora (P4):

[...] a sustentabilidade para mim é viver em harmonia com o meio ambiente,
não  degradar,  você  poupar  a  água,  quando  for  tomar  um  banho,  não
desperdiçar a água. Existe a ideia de água nunca irá acabar, por exemplo São
Paulo  e  o  nordeste  que  estão  sofrendo  com  a  seca,  enquanto  muitos
desperdiçam e nem sabem o valor da água. Felizmente a gente ainda tem
muita, mas a gente tem que pensar na geração futura.

A assimilação da professora em relação à  preservação das  gerações futuras,  assim

como a necessidade de viver em harmonia com a natureza a fim de não degradá-la, imprime

uma  característica  relevante  na  dinâmica  da  construção  da  sustentabilidade  ambiental,

sugerindo um equilíbrio ambiental a partir da relação entre o homem a natureza com vistas à

justiça social (JACOBI, 2003). 

Na  EMEF Manoel Aparício Nunes o sentimento de preservação do meio ambiente,

como  característica  principal  da  sustentabilidade,  é  exaltado  nas  falas  dos  respondentes,

indicando a crescente destruição na natureza.  De acordo com a professora (P5), emerge a

necessidade de uma mudança de comportamento por parte da sociedade, uma vez que:

[…] tudo que a gente fizer a gente tem que pensar no meio ambiente, pois
aquilo  que  é  favorável  para  o  meio  ambiente  será  favorável  para  gente
também, até porque nos dias de hoje está difícil, a gente vê muito pouco
verde na cidade, pouco se planta e muito se destrói, muito se queima, então,
acho que tudo que a gente fizer para evitar a destruição do meio ambiente,
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pensaremos na sustentabilidade.

Os relatos obtidos por intermédio do Grupo Focal realizado na EMEF Maria Izaura da

Costa  Cruz,  sinalizam  para  a  importância  de  sensibilizar  os  alunos  em  relação  à

sustentabilidade.  Segundo  a  professora  (P6),  é  necessário  que  os  alunos  entendam que a

questão do lixo é um dos maiores entraves para a constituição da sustentabilidade:

[...] você pode ver as mesas aqui da sala não são riscadas, porque a gente
está sempre orientando os alunos. Têm outras escolas que a gente vê que a
coisa  bem  complicada,  né?  Lixo,  eu  sou  chata  mesmo,  se  eu  vejo  um
papelzinho eu já estou lá. Paro a aula e digo, vamos pegar o papelzinho e
jogar no lixo, então eles já sabem que é o efeito mesmo. É formiguinha, você
vai perceber mais quando eles chegam lá no 5ª ano, eles já vão praticar. Eu já
tive uma atividade com outras turmas aqui, a gente fez um trabalho uma vez
essa questão do lixo, e a gente pegava mesmo a turminha e saía ao redor da
escola, recolhendo mesmo o que eles viam, vamos analisar o que vocês estão
vendo aqui. É errado ter lixo demais, então vamos recolher o lixo. O que
vocês acham que não deveriam estar aqui?

A imbricação atribuída entre o lixo e a sustentabilidade torna-se coerente a partir dos

impactos que os resíduos trazem para o meio ambiente, contudo, entende-se que as práticas de

sensibilização voltadas ao recolhimento e sem a reflexão dos constituintes responsáveis pelos

modelos de produção, referendam uma leitura individualista da questão ambiental, como se os

problemas socioambientais fossem relacionados ao comportamento dos indivíduos (LIMA,

2009).

A EMEIEF Rio Madeira associa a questão da sustentabilidade à área rural, ressaltando

a  existência  de  um  discurso  governamental  que  precisa  ser  alterado,  uma  vez  que  a

sustentabilidade, segundo a professora (P3), parece contradizer as necessidades básicas dessas

comunidades, tratando-se de um:

[..] discurso que nós temos que contornar... Ah! Os recursos sustentáveis, as
famílias  que  têm  que  trabalhar,  tem  que  entender  a  questão  da
sustentabilidade, principalmente na área rural. Poder público fala mas não
procura orientar e dar suporte para aquelas famílias, por que eu entendo que
a sustentabilidade, digamos que eu planto a macaxeira, planto o necessário
para consumir, a minha família e para quem está próximo de mim, mas eu
preciso também ter recursos além disso para que eu possa comprar roupa,
calçado, medicamentos [...]

Apesar de a  EMEIEF Rio Madeira distinguir-se das demais escolas entrevistadas no
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que tange às práticas ambientais, a questão da sustentabilidade não configura uma atenção

especial  nas  discussões  em relação às  atividades  desenvolvidas.  É perceptível  ainda,  uma

incongruência conceitual que restringe as práticas sustentáveis às comunidades rurais.

O diálogo sobre a  sustentabilidade torna-se fundamental  para a  análise  do projeto

Escola Mais Sustentável, uma vez que o título sugere o entendimento de que as escolas não

têm sido sustentáveis, entretanto, tanto as falas dos respondentes, como o delineamento das

atividades  propostas  no  projeto,  não  anunciam proposições  que  situem a  sustentabilidade

como prerrogativa candente.

Nas escolas entrevistadas não foram identificadas práticas educativas que pudessem

explicitar no projeto Escola Mais Sustentável ações socioambientais que sinalizassem para um

entendimento de sustentabilidade que sinalizasse, por exemplo, a superação das disparidades e

desigualdades sociais, comumente ligadas aos modelos de desenvolvimento (ROSA, 2011).

As práticas educativas ambientais e o conceito de sustentabilidade do projeto Escola

Mais Sustentável corroboram uma concepção de Educação Ambiental conservacionista, cujas

ações  entendem  os  recursos  como  objetos  que  devem  ser  ressignificados.  Atividades  de

reciclagem;  coleta  seletiva  de  lixo;  sensibilização  ambiental;  conscientização  ambiental,

desvinculadas dos modelos de desenvolvimento e dissociados dos aspectos políticos e sociais

caracterizam as práticas ambientais conservacionistas (KAWASAKI e CARVALHO, 2009).

Em conversa com os professores da EMEF Flamboyant, a concepção de Educação

Ambiental conservacionista destaca-se nas falas dos respondentes. O professor (P3), acerca da

concepção de Educação Ambiental, enfatiza:

[..]  nós  deveríamos trabalhar  a  conscientização e  a  reutilização,  se  perde
muita  coisa,  isso  deve  ser  trabalho  de  forma  com oficinas  da  Educação
Ambiental,  porque  dentro  dessa  oficina  dá  de  fazer  isso  né?  Se  passa
informações, não aquelas informações escritas não, mas durante as ações se
passa aquelas informações que são essenciais,  certo? E campanhas,  fazer
campanhas com mural: vamos conservar o meio ambiente limpo, não vamos
deixar a torneira pingando, enfim, vários murais,  né? Com as crianças de
maneira lúdica, por exemplo, forma de teatro né? Teatro de boneco, como as
meninas disseram, com as primeiras séries com temáticas ambientais e aí
depois de toda essa conscientização, ou junto com isso, vai fazendo o que eu
gosto de chamar de projeto de serviço; que seria a horta, um viveiro de uva,
uma  composteira  para  reaproveitar  o  material  da  cozinha.  [...]  Procurar
primeiro conscientizar o meu aluno para diminuir essa quantidade de lixo,
porque  a  partir  do  momento  que  começa  se  falar  dessa  reutilização  e
reaproveitamento essa diminuição né, a sala vai ficar limpa e vai também
diminuir essa carga de serviço para essas senhoras e esses senhores que estão
trabalhando.
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O grupo de professores da EMEF Manoel Aparício Nunes referenda a concepção de

Educação  Ambiental  proposta  no  projeto  Escola  Mais  Sustentável,  uma vez  que  um dos

grandes problemas ambientais enfrentados na escola, segundo os respondentes, é a questão do

lixo. De acordo com a professora (P4):

 [...]  o  problema aqui  de  Educação Ambiental  é  com relação a  limpeza,
porque nós não temos servidores eficientes para manter essa organização,
essa limpeza na escola. Então isso interfere na forma de hoje porque temos
momentos que entramos na sala de aula e estão sujas só que um servidor
para  limpar  toda  essa  escola  tem  um  tempo  que  a  gente  tá  pedindo  a
colaboração  dos  professores  né  a  estarem  conversando  com  as  crianças
vamos manter a sala limpa os papéis jogar na lixeira assim nesse sentido essa
conscientização, então é isso, então eu creio que isso é um problema sério
também, assim para a gente é um pouco difícil ser resolvido no momento
porém a gente espera a solução da secretaria.

A associação da Educação Ambiental  à questão do lixo é recorrente nas falas dos

entrevistados, sinalizando a necessidade de uma reflexão acerca do constructo histórico em

que a Educação Ambiental emerge. A professora (P5) da EMEF Maria Izaura da Costa Cruz,

acerca da compreensão em relação a Educação Ambiental, assevera:

[...] o que a gente mais bate em relação é a questão realmente do lixo, nisso
que a gente mais trabalha com os alunos,  discute a relação, essa questão
mesmo essa educação que eles têm que ter o cuidado com a limpeza, eu acho
que é o foco maior nosso aqui,  manter cuidado com a escola em geral o
prédio de uma maneira em geral, limpeza, parede, cuidado de mesa. Lixo ao
redor, embora a gente observa, nem sempre dá para fazer algo, mas eu acho
que a questão maior seria essa, para eles entenderem isso de não jogarem
lixo na rua, ter o cuidado com a sua rua, com os bueiros, essa orientação,
então eu acho que vai se partindo daí.

A Educação Ambiental conservacionista está intimamente ligada às práticas educativas

comportamentalistas, cujas aprendizagens situam-se a partir  da construção de projetos que

focalizam o problema a partir da imagética final. Como a questão do lixo é um problema

emergente no mundo, as práticas ambientais conservacionistas negligenciam os mecanismos

políticos  que  estão  diretamente  ligados  ao  modelo  produtivo  e,  consequentemente,

responsabilizam os pobres pela crise ambiental (AURÉLIO SOBRINHO, 2008).

A EMEI Eduardo Valverde ressalta a importância da Educação Ambiental na escola,

porém, os projetos ambientais desenvolvidos fazem parte de um cronograma de atividades
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que é organizado no início do ano letivo e são aplicados em datas específicas. Conforme a

professora (P2):

[...]  a  gente  não  faz  esses  debates,   a  gente,  como foi  colocado,  já  tem
semiprontos  onde a  gente  trabalha de acordo com as  datas.  Em março é
sobre a água em junho que é sobre o meio ambiente, a gente já fala mais um
pouquinho e esse ano nós tivemos palestras, o que a gente não teve nos anos
anteriores, sobre a questão do lixo, a reciclagem, sobre as lixeiras, sobre as
cores delas, então nós tivemos um pouquinho mais voltado a reciclagem e ao
lixo.

A restrição da Educação Ambiental na escola às datas comemorativas ligadas ao meio

ambiente simplifica a percepção em relação à problemática ambiental, reduzindo a capacidade

dialógica dos professores em refletirem sobre os problemas ambientais a partir de sua gênese,

o que afasta qualquer possibilidade de articulação política a partir das lutas sociais que devem

constituir o pensar ambiental na contemporaneidade (SATO, 2001).

A vinculação da Educação Ambiental às datas comemorativas relacionadas ao meio

ambiente  faz  parte  do  plano  de  ação  proposto  no  projeto  Escola  Mais  Sustentável,

representando  uma  das  sete  dimensões,  cujas  ações  destacam-se:  semana  da  água;  dia

nacional  da  conscientização  sobre  mudanças  climáticas;  dia  do  ruído;  semana  do  meio

ambiente;  dia  da  árvore;  dia  mundial  dos  animais  (SEMA,  PROJETO  ESCOLA MAIS

SUSTENTÁVEL, 2018).

A EMEF Antônio Ferreira da Silva elucida que a Educação Ambiental na escola não

pode  ficar  restrita  somente  ao  espaço  escolar,  uma  vez  que  as  práticas  ambientais

necessariamente  devem  cumprir  uma  finalidade  social.  Conforme  a  professora  (P3),  a

Educação Ambiental está diretamente ligada ao ambiente natural:

[...] os projetos que foram desenvolvidos não precisariam ficar só na escola,
mas que tivesse no ano um dia X para que a gente pudesse plantar árvores
fora  daqui.  Eu acho que seria  interessante,  igual  à  gente  vê nos grandes
centros, igual São Paulo, Rio de Janeiro. A gente podia sim fazer um dia com
as crianças para sair num parque, num local que a gente pudesse adquirir
essas mudas, que tem um lugar que a gente consegue e fazer esse trabalho
com a criança de conscientização, e a nossa cidade ela precisa de árvores, e
não ficar só na escola.

 Mais uma vez a questão ambiental vinculada às práticas conservacionistas emerge nas

falas dos entrevistados, sugerindo uma perspectiva conceitual que em momento algum destaca
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a  questão  política,  econômica,  social  ou  ética  como  categorias  que  estão  intimamente

relacionadas à Educação Ambiental escolar.

A EMEIEF Areal da Floresta, em função do público que é restrito à Educação Infantil,

elucida  as  dificuldades  em  trabalhar  a  questão  ambiental  na  escola.  As  atividades  são

adequadas conforme a faixa etária das crianças, geralmente associadas à utilização de cores,

quantidade, letras e textura. A professora (P5), acerca da horta escolar proposta no projeto

Escola Mais Sustentável, assevera:

É  que  nossos  projetos,  todos  aqui  se  preocupam  em  adaptar  a  nossa
realidade, ou seja, falar a linguagem da criança por que aqui é quatro, cinco e
seis anos, então não vamos usar a linguagem de um adolescente. Então, a
história  é  outra,  isso  aí  facilita  também  o  sucesso  dos  nossos  projetos.
Voltando na história da horta, o que se pode trabalhar lá? Cores, quantos
tomates, textura, a letra, por exemplo tem alface, qual é a primeira letra da
alface?

As declarações dos entrevistados da EMEIEF Areal da Floresta indicam outro desafio

para  a  execução  do  projeto  Escola  Mais  Sustentável:  além  de  superar  a  perspectiva

conservacionista de Educação Ambiental, entende-se a premente necessidade de criação de

metodologias que oportunizem práticas ambientais críticas para a Educação Infantil.

É  importante  ressaltar  que  não  se  pretende  imputar  a  responsabilidade  de  pensar

metodologias para a construção de projetos educativos ambientais à SEMA, mas destacar que

os projetos ambientais devem emergir da materialização de um processo reflexivo acerca das

questões  ambientais,  o  que  perpassa,  primeiramente,  a  dimensão do fazer  pedagógico  do

professor.

Entende-se que as práticas de Educação Ambiental que estão sendo delineadas pelas

escolas da Rede Municipal de Porto Velho, vinculadas ao projeto Escola Mais Sustentável,

não alcançam a transformação do espaço escolar num ambiente questionador dos modelos de

desenvolvimento,  tampouco  trazem  à  tona  os  sentimentos  acerca  de  uma  educação  que

questione as desigualdades sociais que estão diretamente ligadas à degradação ambiental.

É  interessante  o  destaque  ao  fato  de  que  as  escolas  percebem  que  as  práticas

ambientais  desenvolvidas apresentam-se insipientes, mesmo quando as práticas ambientais

vinculam-se  às  ações  de  uma  Educação  Ambiental  preservacionista.  De  acordo  com  a

professora (P5), da EMEF Flamboyant as práticas ambientais:
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[...] que nós estamos fazendo não está surtindo muito efeito. Não adianta a
gente falar tanto do lixo, do lixo e parece que no ano seguinte nada mudou.
Não adianta falar da limpeza da escola, nada mudou. E fazer um jardim lindo
ali. Vai lá no sol quente e lasca, mas parece que no ano que vem se soltar
eles vão lá e destroem tudo. Então não tá acontecendo, não sei, não funciona.
É nadar contra a maré. Eu acredito que é isso que está acontecendo dentro
das  escolas.  Não  estamos  conseguindo  trabalhar  para  valer  a  questão  da
Educação Ambiental, nós não estamos formando crianças que realmente vão
saber cuidar do nosso ambiente no futuro.

Dessa  maneira,  como  as  informações  obtidas  por  intermédio  dos  Grupos  Focais

começaram a repetir-se a partir da oitava escola entrevistada, não acrescentando elementos

relevantes  para  a  pesquisa,  utilizou-se  o  critério  de exaustão  (Fontanella,  Ricas  e  Turato,

2008) com o objetivo de evitar a redundância na análise dos dados.

Após a análise das práticas de Educação Ambiental desenvolvidas pelo projeto Escola

Mais  Sustentável,  optou-se,  à  guiza  de  conclusão,  pela  apresentação  de  uma síntese  que

evidencia,  por  intermédio  das  categorias  de  análise,  a  concepção de  Educação Ambiental

utilizada pela  Subsecretaria  Municipal  do Meio Ambiente  e  Desenvolvimento Sustentável

(SEMA).

Quadro 6. Síntese das categorias de análise do projeto Escola Mais Sustentável

Práticas educativas ambientais  Sustentabilidade Concepção de Educação
Ambiental

1. Oficinas de reciclagem de papel e 
plástico
2. Construção de horta na escola
3. Produção de adubo
4. Coleta seletiva de lixo
5. Arborização nas escolas
6. Passeios ao ar livre
7. Práticas de sensibilização
8. Aplicação de oficinas socioeducativas
9. Comemoração da semana da água
10. Comemoração do dia nacional da 
conscientização sobre mudanças climáticas
11. Comemoração do dia do ruído
12. Comemoração da semana do meio 
ambiente
13. Comemoração do dia da árvore
14. Comemoração do dia mundial dos 
animais.

1. Superação da 
degradação ambiental
2. Responsabilidade 
social:
3.Viver em harmonia com 
o meio ambiente
4. Não desperdiçar a água
5. Evitar a crescente 
destruição da natureza
6. Evitar a produção do 
lixo
7. Conscientização 
ambiental

1. Conservacionista
2. Naturalista

3. Comportamentalista

Fonte: Elaboração do autor (2019)
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A concepção de Educação Ambiental adotada no projeto Escola Mais Sustentável foi

singular para o entendimento das práticas educativas ambientais desenvolvidas pela SEMA,

corroborando a assertiva de Carvalho (2004) quando enfatiza a incapacidade da Educação

Ambiental  em superar  a  crise  ambiental  enquanto  houver  práticas  desconectadas  de  uma

educação política e integradora de valores éticos.

As  práticas  educativas  ambientais  do  projeto  reforçam  as  aprendizagens

comportamentalistas acerca da Educação Ambiental,  sugerindo atividades que imputam os

problemas socioambientais ao comportamento dos indivíduos, desconsiderando os modelos

econômicos responsáveis pela produção da miséria e da degradação ambiental (LIMA, 2009).

Nas práticas educativas do projeto, não ficaram evidenciadas ações que indicassem o

delineamento de uma pedagogia que envolvesse a comunidade escolar a partir da reflexão

acerca da relevância da culturalidade local como condição singular do pertencimento e da

aproximação do homem com a natureza (LESTINGE, 2004).

Por  último,  entende-se  que  a  compreensão  de  sustentabilidade  do  projeto  ficou

comprometida em função da ênfase dada às práticas educativas que direcionaram para uma

concepção  de  Educação  Ambiental  conservacionista/naturalista/comportamentalista,  o  que

impossibilita uma reflexão profunda sobre as disparidades sociais acarretadas pela concepção

de um desenvolvimento alicerçado unicamente na perspectiva econômica (ROSA, 2011).

Diante das considerações realizadas, entende-se que o objetivo geral da pesquisa foi

alcançado,  sendo  possível  analisar  as  práticas  de  Educação  Ambiental  desenvolvidas  no

projeto Escola Mais Sustentável, aplicado pela Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável (SEMA) nas escolas do município de Porto Velho.

Contudo, tem-se a clareza de que os resultados apresentados em pesquisas qualitativas

não se encerram em si mesmos, mas constituem aproximações da realidade a partir de um

determinado  contexto  que  é  mutável,  portanto,  sempre  sujeitos  a  ressignificações,  o  que

significa  dizer  que  os  sentidos  e  os  significados  atribuídos  à  questão  ambiental  dos

profissionais pesquisados jamais poderão ser estigmatizados por esta investigação.

A próxima  seção,  denominada  Considerações  finais:  uma jornada inacabada está

calcada nos apontamentos finais sobre esta tese, sinalizando os sentimentos do pesquisador

quanto  à  relevância  da  pesquisa  realizada,  aos  impactos  científicos  pretendidos  e  ao

delineamento de pesquisas futuras.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA JORNADA INACABADA

Nesta  última  seção,  denominada  Considerações  Finais:  uma  jornada  inacabada,

optou-se pela perspectiva do inacabamento a fim de elucidar os sentidos e os significados

construídos ao longo do trabalho, sinalizando para uma jornada que se encerra nesta tese, mas

que almeja a continuidade a partir de pesquisas futuras acerca da constituição da Educação

Ambiental crítica no município de Porto Velho.

Ressaltou-se em vários momentos da tese que não se teve a pretensão de construir um

glossário  restritivo  que  situa  a  Educação  Ambiental  a  partir  de  mecanismos  rígidos  e

incongruentes, mas de oportunizar um instrumento norteador que pode auxiliar os professores

no processo de reflexão sobre as práticas ambientais escolares.

A pretensão da pesquisa em examinar  as práticas de Educação Ambiental  que são

realizadas na escola surge da necessidade de compreender as posturas acríticas relacionadas à

crise socioambiental, sugerindo como resolução à questão posta a Educação Ambiental crítica

como alternativa de superação das aprendizagens comportamentalistas.

Defendeu-se, durante os diálogos realizados com os autores utilizados, que a Educação

Ambiental crítica oportuniza o estabelecimento de espaços políticos que subvertem a mera

transmissão de conhecimentos, suscitando práticas que questionam as desigualdades sociais e

ressaltam o comprometimento da sociedade civil na busca de caminhos sustentáveis baseados

na perspectiva do Desenvolvimento Local.

Enfatizou-se,  ainda,  que o campo da Educação Ambiental  Formal  agrega  em seus

contornos uma pluralidade de concepções que nem sempre são congruentes, implicando em

práticas  que  refletem um fazer  ambiental  na escola  desprovido do pensamento  ambiental

crítico.

Diante desse contexto em que as práticas educativas ambientais caracterizam-se por

uma pluralidade epistêmica, é evidente a necessidade de identificar a concepção de Educação

Ambiental  que  a  escola  ancora  suas  ações,  com  vistas  a  articulação  de  estratégias  que

possibilitem a emergência de uma Educação Ambiental crítica.

Para tanto,  enfatizou-se a relevância que os projetos educativos ambientais críticos

têm no processo de percepção da crise ambiental, tornando o espaço escolar um ambiente de

problematização dos modelos de desenvolvimento, aspirando a superação das aprendizagens

comportamentalistas, comumente propaladas nos projetos de Educação Ambiental. 
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Entender  a  Educação  Ambiental  a  partir  de  uma  perspectiva  crítica,  inspira  o

delineamento de práticas ambientais que não se limitam às ciências naturais, uma vez que os

horizontes do debate alargam-se para todas as áreas do conhecimento, integrando percepções

de mundo que aproximam-se de forma interdisciplinar.

Compreende-se que a Educação Ambiental crítica, por meio do Quadro de Referência

proposto, sugere caminhos que permitem a ressignificação dos projetos educativos ambientais

na escola, uma vez que as categorias epistêmicas apresentadas não dicotomizam o homem da

natureza. Isto significa dizer que as questões sociais, políticas e culturais passam a fazer parte

do debate ambiental, o que geralmente não acontece nos projetos de Educação Ambiental na

escola.

A partir  da inserção das questões sociais, políticas e culturais no debate ambiental

escolar, indiscutivelmente emergem os questionamentos que situam o sentido da preservação

da condição humana, ou em outras palavras, o sentimento de que a sociedade faz parte dessa

natureza e que também precisa criar mecanismos de autopreservação. 

Nesse viés, a constituição da sustentabilidade na escola perpassa pela prática reflexiva

de se propor estruturas que superem toda e qualquer manifestação de subjugação humana e

não humana, ou seja,  de construção de uma ética ambiental  que subverta  a percepção da

natureza como recurso inesgotável, assim como a ideia de uma sociedade que condiciona sua

razão de existência no consumo desordenado.

A introdução das questões ambientais na escola traduz um desafio complexo a ser

enfrentado pelos professores, por isso destaca-se o desejo de que este trabalho contribua para

a ressignificação das práticas educativas ambientais nas escolas de Porto Velho, suscitando

posturas societárias que caminhem em direção à sustentabilidade ambiental como condição

singular de preservação da vida.

Contudo, compreende-se que o diálogo ambiental na escola ganha força à medida que

é apresentado aos professores novos caminhos, mesmo que iniciais, para o entendimento da

questão ambiental escolar, por isso, corrobora-se a imbricação entre a Educação Ambiental e

o Desenvolvimento Local como proposta de ruptura com as práticas ambientais que defendem

os modelos de desenvolvimento que pautam-se unicamente na perspectiva econômica.

A imbricação entre a Educação Ambiental e o Desenvolvimento Local intensifica a

dinâmica  problematizadora  dos  modelos  econômicos  que  baseiam-se  na  concepção  de

ocupação e urbanização, cujos resultados, em sua grande maioria, negligenciam os aspectos
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idiossincrásicos  das  comunidades  que  sofrem  diretamente  as  consequências  de  projetos

desenvolvimentistas que apregoam a modernidade e o progresso.

 Outrossim,  buscou-se,  a  partir  da  narrativa  dos  principais  ciclos  econômicos  que

fizeram  parte  da  constituição  do  estado  de  Rondônia  e  do  município  de  Porto  Velho,

demonstrar  que  os  modelos  de  desenvolvimento  que  são  regidos  prioritariamente  pela

perspectiva econômica, suplantam a preocupação com as questões ambientais e culturais das

comunidades envolvidas.

Nesse  olhar,  a  Educação  Ambiental  crítica  conectada  ao  Desenvolvimento  Local,

identifica os modelos de desenvolvimento que pautam-se na subjugação da condição humana

e reage dialogicamente em relação aos discursos que responsabilizam a sociedade civil pela

crise  ambiental  mundial,  dando novo sentido  à  participação  societária  a  partir  do  campo

político e cultural.

Outro  ponto,  cabível  de  destaque  nestas  considerações  finais,  é  a  ênfase  à

provisoriedade dos saberes produzidos, indicando que os resultados da pesquisa empreendida

na Subsecretaria  Municipal  do Meio Ambiente e  Desenvolvimento Sustentável  devem ser

compreendidos a partir de um tempo e espaço que vão se redefinindo. 

Por fim, salienta-se que os objetivos pretendidos na tese foram alcançados, todavia,

como enfatizou-se no início desta seção, trata-se de um constructo inacabado que precisa ser

apropriado pelas  escolas  conforme suas  necessidades.  Em outros  termos,  espera-se  que a

publicação dos resultados trazidos neste trabalho possibilite a apreensão de novos significados

acerca da questão ambiental no município de Porto Velho.
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