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Introdução     

 

            Nos dias atuais, o acesso ao fluxo informacional de conhecimento representa tática 

política essencial entre os povos e as organizações da sociedade. O saber, mais do que em 

qualquer outro período da história da humanidade, representa a principal riqueza contemporânea. 

Nesta engrenagem a educação tem sido utilizada como mecanismo de controle, manipulação e 

poder na ordenação do mundo, e, assim, gerando um ambiente onde a produção do conhecimento 

tem-se processado de forma conflituosa e questionável. A especialização da produção científica 

contemporânea resultou na disciplinarização burocrática do conhecimento, o qual encontrou um 

terreno fértil no campo da educação escolar.  

              Podemos considerar a disciplinarização dos saberes como fruto da fragmentação da 

ciência moderna, que balizou a fundamentação para o estabelecimento das regras da organização 

social, política e econômica. Tal processo se estabelece na hierarquia do poder fragmentado, em  

que utiliza a educação como mecanismo de controle das relações entre as pessoas no seu 

cotidiano. Entretanto, a escola tem representado igualmente o lócus essencial para o acesso ao 

saber sistematizado e à cultura pública, condição para a emancipação humana.  

            A globalização vem explicitando, cada vez mais, a necessidade de romper as fronteiras 

do conhecimento. A urgência da transversalidade entre os campos do saber nos leva à 

substituição da visão mecanicista por uma visão mais orgânica dos conhecimentos. A 

hiperespecialização, herança da Revolução Industrial perde seu sentido, ante a diversidade de 

saberes e funções, do mergulho compartilhado na infinidade de saberes.  

Neste sentido, não só da criatividade, mas da ação política dependerá o delineamento de 

uma Educação colaborativa para outra dimensão das relações sociais. As ações 

multidimensionais na perspectiva de uma nova organização social estão no centro da idéia do 

equilíbrio nas relações ambientais. Assim, os conteúdos relacionados à economia, política, 

cultura e educação e às demais áreas não darão a devida contribuição à reconstrução do mundo 

se continuar afetos só a especialista. O eixo norteador é a dimensão ambiental.   



 

 

As questões que colocamos nesta breve introdução têm a intenção de provocar entre os 

educadores uma reflexão em busca de caminhos e estratégias para a sensibilização e a construção 

de uma consciência ambiental no cotidiano  escolar. Apesar das diretrizes nacionais, ainda existe 

uma distância entre a teoria e a prática da transversalidade de conteúdos no currículo escolar e na 

organização curricular do Projeto Político Pedagógico da Escola.    

 

 

1    A demanda para a educação ambiental na organização curricular 

 

A nova ordem requer uma prática educativa que se estenda ao longo da vida das pessoas. 

Recomendações que parecem contraditórias, diante do imediatismo de empresas e governos que 

evitam a efetivação de ações profundas para a preservação dos recursos ambientais naturais e 

artificiais. Contudo é inegável que as mudanças em uma perspectiva cultural e educativa, 

governantes e empresários são atores sociais indispensáveis para a o equilíbrio ambiental.  

           O Brasil, desde a década de 1990, vem acompanhando as tendências no estudo do campo 

curricular. Para isso, têm direcionado as atenções para os aspectos multiculturais, as 

transformações na sociedade, as relações sociais. Preocupação constante de pesquisadores, 

educadores e gestores em diferentes níveis e segmentos da educação, que efetivam abordagens 

transversais na tentativa da ruptura da visão disciplinar dos conteúdos.   

           Neste sentido, a efetivação da proposta da LDB no 9.394/96 é fundamental no 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs  

dispõem de um marco referencial para a organização pedagógica nas etapas da escolarização 

sugerindo flexibilidade e autonomia na diversidade curricular. Assim, requer dos educadores a 

inserção dos problemas sociais no cotidiano escolar. Os PCNs e os Temas Transversais (Ética, 

Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Religião e Meio Ambiente) visam desenvolver a 

capacidade reflexiva do aluno. Porém, na prática, os investimentos das políticas públicas para a 

educação não têm sido satisfatórios para o alcance de tais objetivos.     

A construção cultural de um projeto de currículo, implícito ou explícito, se efetiva nos 

espaços que congregam ações sociais, políticas, administrativas, institucionais, ao tempo em que 

criam as condições da modelagem (aprendizagem social) do tipo de homem que se forma nestes 

espaços. Para tanto, os conteúdos são selecionados dentro de um campo social, com contradições 

e condicionamentos culturais que estabelecem as relações entre seus membros.  



 

 

           As relações de trabalho não se associam a “vontade” consciente dos sujeitos, mas á ação e 

aos objetivos de classe social. A não à concretização de uma educação como vetor de 

transformação, equilíbrio e sustentabilidade origina-se neste contexto de comportamento. A 

postura ingênua ignora “que o modelo cartesiano de pensar começa a esgotar as estratégias que 

moldaram, nos últimos séculos, um homem dolorosamente fraturado” (ALMEIDA, 2006, p. 23).       

As evidências apontam que as transformações históricas só se concretizam incorporadas 

ao modo de vida, a existência cotidiana vinculando o particular ao público, o microssocial ao 

macrossocial. O cotidiano não como rotina, mas, o espaço imediato de realizações do indivíduo. 

A cotidianidade representa o lugar ocupado e habitado, o ponto concreto do exercício da 

cidadania. É assim, articular a cotidianidade ao macrossocial, uma atuação política que gere no 

mesmo processo de transformação individual e coletiva. 

Neste processo, a dimensão didática toma os saberes da realidade como um conjunto de 

dados instáveis. A transversalidade do conhecimento implica possibilidades de a organização 

curricular se abrir para a construção, reconstrução e circulação de saberes. Mas, à educação 

escolar contemporânea, tem contribuído para a preocupação com as relações ambientais? A 

qualidade da educação que vem sendo oferecida tem contribuído com a formação crítica?  

De modo que enfocamos estes aspectos relacionados à proposição efetiva para a visão 

ambiental na escola, ante a constatação do risco de um colapso das riquezas naturais, ao lado das 

desigualdades e da pobreza, decorrentes do desenvolvimento centrado no acúmulo de riquezas 

em detrimento da qualidade de vida no planeta. Para Assmann (2004, p. 21), “a lógica da 

exclusão se enraizou nas instituições do mundo de hoje”. O homem, principal causador de 

mudanças ambientais, tanto em níveis globais, quanto locais põe em perigo não só a sua própria 

como as futuras gerações.  

           Defrontamo-nos com o desafio da compreensão dos “estudos culturais no/do cotidiano 

para ampliação do entendimento a respeito de alguns processos sociais que foram negligenciados 

pelo fazer científico, na modernidade” (ALVES, 2003, p. 65). Como exercitar a transversalidade 

de conteúdos quando, historicamente nos foi negado um debate crítico no espaço de formação e 

trabalho? Desta forma, a pesquisa tem o propósito de desencadear a reflexão em relação à 

inserção dos problemas sociais no cotidiano da escola da Educação Básica.  

          Por outro lado, reconhecemos que a visão fragmentada dos saberes deve-se à herança da 

organização “disciplinar” dos currículos para formação de professores. Geralmente, conteúdo 



 

 

descontextualizado, sem nexo entre a teoria e a prática. Portanto, faz-se necessário conhecer a 

origem da fragmentação, o contexto da produção e disseminação do conhecimento de modo a 

rever o cartesianismo, a indução ao exercício da fragmentação, o que separa aquele que pensa 

daquele que faz e tem reforçado a hierarquização da produção capitalista.        

          Segundo  Guimarães (2001), alguns educadores vêem o capitalismo como algo positivo, 

que basta a correção de distorções comportamentais. De fato, há um reforço em prol da atitude 

voluntarista das pessoas, responsabilizando-as por tendências estruturais que são desenvolvidas 

por políticas institucionais. A concepção ingênua não questiona o padrão civilizatório vigente. 

Entretanto, faz uso de metodologias idealizadas, simplistas, o discurso da eficiência, da 

tecnologia limpa, da qualidade total, do privado, do  paliativo da inclusão, enquanto que o 

diagnóstico ambiental pode gerar conteúdos significativos no cotidiano da escola.  

Para André (1992, p. 70), “conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de 

aumento na dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia-dia, apreendendo as 

forças que a impulsionam ou que a retém”. Na perspectiva das inclusões, “educadores que, por 

diversos motivos, não colaboram com a preparação de alunos (as) para esta nova sociedade, 

consciente ou não contribuem para o aumento ou manutenção da exclusão social” (ASSMANN, 

2000, p. 92). Ainda, nesse sentido, “desrespeitar a educação ou não mostrar sinais de 

socialização implica invariavelmente em algum tipo de reprovação social e mesmo de mal-estar 

pessoal” (FERREIRA, 2004, p.14). 

Para Capra (1998), o equilíbrio ambiental constitui-se uma das tarefas mais urgentes,  

uma abordagem que contemple os processos cíclicos da natureza e o sistema de valores de uma 

determinada cultura. Assim, a perspectiva transversal aponta para uma provocação aos 

professores no sentido de redirecionar atividades para a formação dos alunos recorrendo à 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como estratégia intersubjetiva na associação de 

conhecimentos “científicos” e não científicos; racional com o intuitivo; cognitivo com o 

sensorial, rompendo assim, a visão cultural compartimentada.    

Nesse sentido, urge uma relação da objetividade com a subjetividade no trato com os 

valores culturais. Assim, para Loureiro (2004, p.118), “A Educação Ambiental transformadora 

não é aquela que visa interpretar, informar e conhecer a realidade, mas que busca compreender e 

teorizar na atividade humana, ampliar a consciência e revolucionar a totalidade que constituímos 

e pela qual somos constituídos”.   



 

 

            De modo que, a organização curricular na perspectiva da transversalidade dos conteúdos 

envolve reflexão e avaliação de posturas e valores. “A herança cultural não é optativa, não se 

pode rechaçar ou desconhecer, mas é a partir dela e nela que encontramos os problemas e 

propomos mudanças” (GARCIA, 2003, p.27). A herança cultural e a abrangência das questões 

ambientais entrelaçam-se no processo de articulação da organização curricular. 

           Portanto, nesta abordagem partimos do pressuposto de que o trato com as questões 

ambientais no ambiente escolar envolvem uma complexidade de aspectos que historicamente, 

são marcados por movimentos de acomodação e resistência, construídos pelos sujeitos no espaço 

das atuações. Que a complexidade dos saberes perpassa as relações possibilitando a revisão de 

posturas e valores; questionando o consumismo; posicionando-se como porta voz do resgate da 

cultura originária das comunidades na defesa de que homem e ambiente são inseparáveis.  

 

 

1.1  A transversalidade das relações sócio-ambientais no currículo escolar 

         
 

            O principal desafio para colocar em ação às questões ambientais no currículo escolar implica 

a interpretação crítica da diversificada cultura brasileira. Implícita e explicitamente, a 

transversalidade dos saberes permeia a reflexão acerca da construção deste trabalho. Na busca do 

conhecimento da cultura de cada povo, vale lembrar que “a história é um complexo de ordem, 

desordem e organização. Obedece ao mesmo tempo a determinismos e aos acasos em que 

surgem incessantemente, o ‘barulho e o furor’. Ela tem sempre duas faces opostas: civilização e 

barbárie, criação e destruição, gênese e morte” (MORIN, 2004 p. 83). 

           A separação homem-ambiente resulta da característica de pensamento que tem 

prevalecido no mundo ocidental, uma ambigüidade herdada da exploração científica do século 

XVIII que sucedeu à exploração marítima do século XVI. Para Latouche (1994) está incluso no 

empreendimento colonial, o projeto de domínio da natureza, de padronização do imaginário, 

onde a técnica tornou-se um artigo de fé universal e a ciência uma nova divindade que passa a 

representar a própria cultura do ocidente. O homem não tem utilizado a técnica como um recurso 

de sobrevivência e libertação.   

           Para Garcia (2003, p.13), “partimos da prática, vamos à teoria a fim de a compreendermos 

e à prática retornamos com a teoria ressignificada, atualizada, recriada, dela nos valendo para 

melhor interferirmos na prática”. Desse modo, aprender não é apenas aprender isto ou aquilo, é o 



 

 

pensar e o fazer diferente; a ressignificação do cotidiano com o percurso concebido pela pesquisa 

para a produção de novos saberes com o aprender contextualizado nas lógicas de partida e de 

chegada. Assim, há a expectativa de um “retorno do investimento” individual e coletivo, a não 

separação do homem de seu ambiente natural. 

           Para Almeida (2006, p. 35), na perspectiva da complexidade “natureza e cultura estão 

definitivamente ligadas pelo eixo comum das estruturas sistêmicas das trocas abertas, trocas 

estas que se dão a partir de um mapa generativo comum a toda matéria”. Um pensamento 

voltado para a complexidade passa pela intervenção da realidade, pelo domínio dos próprios 

conteúdos e dos recursos utilizados para identificação e seleção destes.    

 Mas, o que realmente entendemos na escola como saber ambiental? São aspectos para  

reflexão enquanto pesquisadores com pretensões de perceber a concepção e a forma de inserção 

das questões ambientais na organização curricular. Nesse sentido, para Gauthier (1998, p. 334) 

na transversalidade “o saber se opõe à dúvida, ao erro e à imaginação e se diferencia igualmente 

dos outros tipos de certeza que são, por exemplo, a fé, ou as idéias preconcebidas”. O saber não 

se reduz aos sujeitos pensantes, mas ao fruto da interação entre os sujeitos num determinado 

contexto, para o qual se torna indispensável o rigor e a ética. 

 Portanto, não podemos pensar a transversalidade dos conteúdos sem a perspectiva de um 

currículo que envolva a complexidade da natureza; as implicações filosóficas, reconhecendo que 

o estudo ambiental não resvala nas simplificações que tem contribuído para aumentar os danos 

ao ambiente. Portanto, a fonte para as respostas não está nos discursos e recomendações oficiais, 

mas na história à luz das pesquisas com senso crítico.  

Portanto, é nesta perspectiva que destacamos as questões norteadoras para o 

desenvolvimento desta pesquisa: como o professor do Ensino Fundamental articula, no cotidiano 

da organização curricular, os diferentes saberes (conteúdos) permeando a questão ambiental? O 

projeto político pedagógico da escola, como a referência para a atuação dos professores em suas 

práticas, contempla as questões ambientais? O planejamento, os recursos, a prática em sala de 

aula evidenciam visão crítica global, ou visão ingênua, reducionista e, sobretudo, descritiva 

diante das questões ambientais?  

           Para tanto, ante as inquietações com o foco deste trabalho, escolhemos o município de 

Santo Antônio de Jesus/BA, para efetivação desta pesquisa considerando que seu espaço 

territorial agrega às riquezas naturais, uma série de problemas ambientais e projetos educacionais 



 

 

que carecem de diagnósticos e estudos. Os procedimentos metodológicos delineados para a 

pesquisa partem da percepção de que, na cultura do planejamento em educação, a  teoria sofre 

modificações na realidade concreta da sala de aula. 
 

 

 

 

2   Construções metodológicas e estratégias para as abordagens 

 

 

            As concepções que nortearam os encaminhamentos e estratégias nas construções 

metodológicas deste trabalho estão relacionadas à pesquisa qualitativa e para isto recorremos ao 

estudo do cotidiano escolar para as abordagens no espaço da pesquisa. Para André (1992), a 

pesquisa no cotidiano escolar é fundamental para a compreensão do desempenho socializador da 

escola. Socialização que se efetiva na transmissão de conteúdos e na veiculação de crenças e 

valores, impressas nas ações, nas interações e nas relações da vivência escolar.    

           Os interlocutores desta pesquisa são professores do Ensino Fundamental com participação  

espontânea nas atividades investigativas entre maio de 2005 a novembro de 2007. Dentre as 

abordagens questionamos: quais as dificuldades para inserir a questão ambiental na prática 

cotidiana da escola? Este questionamento norteou a discussão dos pré-encontros com os 35 

professores inscritos no Curso de Extensão, programado como contrapartida colaborativa. Para 

esta atividade contamos com a participação de 06 professores do Colégio Estadual F. F. de 

Almeida em 03 reuniões de Coordenação Pedagógica (AC) com 02 horas semanais, destinadas 

ao planejamento. O quadro a seguir apresenta recortes das falas dos professores. 

No item 01 as professoras ponderam que não há grandes dificuldades para trabalhar as 

questões ambientais, ressaltam a importância dos temas transversais para o currículo escolar. Em 

seguida, desabafam diante dos equívocos da política educacional, que cria leis para revolucionar 

a educação, mas na prática mantém estruturas que não passam de fábricas de analfabetos. 
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Professoras: 

 Maria Conceição, Núbia, Sandra, Rosa, Marizete  e Radnéia 

1) “Não há grandes dificuldades” 
2) “Falta de tempo para planejar e estudar” 
3) “Falta o apoio de um coordenador pedagógico” 
4) “Falta de uma boa formação” 
5) “Depende muito da disciplina e do conteúdo” 
6) “Falta de tempo para a pesquisa” 
7) “Faltam recursos pedagógicos” 
8) “Não ter acesso a internet e outros meios” 
9) “Existem serias dificuldades, mas, o professor 
      consciente busca superar os obstáculos”. 
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    Quadro 01. Quais as dificuldades para inserir a questão ambiental no cotidiano da escola* 
     *Para perceber a concepção das questões ambientais no planejamento cotidiano do professor.  

 

 

As professoras registraram também a falta de tempo para estudar e a ausência de um 

coordenador pedagógico, um articulador que facilitasse a organização dos conteúdos, do 

planejamento. O foco desta pesquisa a todo instante nos remeteu à necessidade de reflexão. Não 

haveria coerência em analisar o discurso do professor fora da realidade das condições de trabalho 

em que estão sendo efetivadas. 

        Consideramos a falta de condições de trabalho a que as professoras se referiram como 

um reforço à ênfase que temos dado, durante a elaboração desse trabalho, à importância da 

postura fundamentada em princípios éticos no trato com as questões da educação. A tão alegada 

falta de tempo para a organização dos conteúdos a serem trabalhados consideramos um dos 

aspectos que contribuem para o desvirtuamento das finalidades da educação. 

        Neste sentido, se quisermos que o professor promova situações em que o aluno estruture 

suas idéias, analise seus próprios processos de pensamento, resolva problemas, é necessário que 

o professor, em sua trajetória de formação, também tenha vivenciado estas experiências. Para 

Gauthier (1998, p. 36), “a determinação de um repertório de conhecimentos específicos ao 

ensino, através da especificação dos saberes da ação pedagógica, constitui atualmente um 

problema crucial que merece ser séria e demoradamente considerado”. 

        O professor que não tem acesso à formação de qualidade dificilmente reunirá condições 

para superar uma leitura medíocre do mundo. A problemática ambiental remete o professor a 



 

 

considerar a complexidade dos conteúdos em questão, “incita a dar conta dos caracteres 

multidimensionais de toda realidade estudada” (MORIN, 2005, p. 334).  A visão ingênua não 

percebe que, em nome da cientificidade, do rigor teórico metodológico na pesquisa, se tem 

justificado a prática de manipulação e dominação do ambiente natural. Quem defende a 

neutralidade da ciência não vê a ciência como um saber não dissociado dos homens, uma relação 

de interdependência. É como se a “consciência viesse de fora” (GUIMARÃES, 2004, p. 57).  

Para Macedo (2005, p.14), as práticas curriculares e suas “urgentes demandas de 

compreensão e interferência político-pedagógica, bem como a necessidade do argumento 

competente sobre o instituído e o instituinte desse campo, não mais legitimam reduções, 

pulverizações e concepções a-críticas”. Considerando que a educação do homem não se dissocia 

do ambiente, a demanda para a inserção de conteúdos significativos é urgente. 

Historicamente, o primeiro espaço sócio-ambiental organizado para a formação do 

homem tem sido a família, onde a criança se faz um ser social a partir do cuidado que recebe. 

Para Barcelos (2004, p.42), “não por acaso a palavra ecologia queria dizer em suas origens o 

estudo da casa, das relações entre as pessoas e demais componentes do ambiente em que vivem. 

É na relação com os familiares que a criança adquire respeito por si próprio”. 

            A partir da família, toda experiência acumulada e todo aprendizado na convivência com a 

comunidade compõem a formação dos indivíduos e da coletividade, em consonância com o que 

acontece em suas interações e relações cotidianas. Não podemos admitir sem questionamento, 

propostas de currículos que se desenvolveram em outras comunidades, em outros países. Assim, 

a inserção das questões cotidianas ao currículo é tardia, mas essencial. 

No item 03, quando as professoras se queixam da falta de um coordenador pedagógico, 

atribuem à figura do coordenador a capacidade para interagir e mediar com os professores de 

outras disciplinas. Ao mesmo tempo alegam falta de uma boa formação para desenvolvimento do 

assunto. Sugerimos que a formação continuada pode ser efetivada através de um projeto de 

pesquisa com o objetivo de buscar as origens da organização disciplinar dos conteúdos. 

Vale ressaltar que, quando os professores se referem à necessidade de uma boa 

formação, não aparece nas falas à explicitação da histórica crise da formação de professores no 

Brasil. Percebe-se o desconhecimento dos princípios ideológicos impregnados nas elaborações e 

práticas curriculares,  da ideologia que (e povoam as mentes) perpassa os interesses de formação 



 

 

do indivíduo e, ao mesmo tempo, consolida-se nos segmentos que detêm poder de decisão, o 

empoderamento político nas definições do saber curricular. 

       Por outro lado, é evidente na cultura brasileira que nada acontece com a equipe de 

trabalho de uma escola onde até mais de 40% dos alunos são reprovados; não se enfatizam nas 

avaliações institucionais os prejuízos que isso representa para a formação da cidadania. Não 

existem demissões ou perda de diploma para profissionais que improvisam as atividades no 

cotidiano da escola, não existe rigor no cumprimento das políticas públicas. 

      A prática da pesquisa na formação continuada propicia um suporte para o desempenho 

pedagógico e a qualidade de vida, na escola e fora dela. Todo ser humano no exercício da 

profissão necessita de uma educação que norteie o processo de como a natureza sustenta a vida, 

através da interligação dos diferentes recursos disponíveis e indispensáveis para a manutenção de 

todo o ambiente. O não acesso do professor, a estas teorias considera-se um aspecto negativo 

para as relações ambientais e o manuseio dos recursos naturais. 

Nesse sentido, identificam-se com a natureza os conceitos essenciais que descrevem 

padrões e processos pelos quais a vida se sustenta. Para Capra (2006, p. 51), os conceitos que 

originam a criação de comunidades sustentáveis podem ser “os princípios da ecologia, princípios 

da sustentabilidade, princípios da comunidade ou mesmo de fatos básicos da vida. Precisamos de 

currículos que ensinem às nossas crianças esses fatos básicos da vida”. De orientações à 

comunidade com base nos parâmetros do tripé: analisar, refletir e agir.  

            Nos últimos anos a pesquisa em educação tem-se intensificado com objetivos sempre 

associados às condições concretas em que os professores se situam. Conforme Gauthier (1998, p. 

341), “a fim de alcançar seus objetivos pedagógicos inerentes à sua tarefa, o professor toma 

decisões conforme o contexto no qual se encontra. E como tomar decisões implica julgar, o 

professor julga [...] sua ação depende da capacidade de julgar a situação”. 

            Um olhar globalizado da concepção filosófica e da produção do conhecimento é papel do 

professor, individual e coletivamente. Significa a postura do educador inserida no mundo da ação 

e da reflexão, o ir além das quatro paredes da sala de aula. Supõe o professor atuando como 

sujeito da sua práxis, de intelectual crítico; implica compreensão do seu papel e compromisso 

político-pedagógico junto aos interesses da sua comunidade. 

Nos itens, faltam recursos pedagógicos e não ter acesso a internet e outros meios, 

constantes do quadro, a interpretação depende da concepção de quem faz a leitura do texto: o 



 

 

ambiente não oferece condições de trabalho; ou o professor é acomodado. A acomodação, 

geralmente, se associa a uma postura de dependência, atrelada à cultura da formação, que induz a 

decorar, copiar, e como conseqüência, tem gerado profissional sem autonomia sem criatividade 

para a provocação de troca de experiências.  

           Assim, é indispensável que a seleção dos conteúdos curricular passe pelo processo de 

vinculação destes à produção cultural de cada época. Acreditamos não ser tão importante definir 

os saberes e a competência, mas, se aliado a esses saberes o professor usa suas habilidades e 

potencialidades para discernir o que melhor convém a cada momento de sua atuação na 

comunidade onde suas ações pedagógicas estão inseridas. 

Quando o professor diz que o professor consciente supera os obstáculos, é uma 

afirmativa que explicita uma concepção reducionista dos problemas da escola a uma questão 

vinculada à histórica alienação cultural de reforçar argumentos que culpam a escola e o professor 

pelo insucesso das reformas educativas. Portanto, a qualidade da educação e, 

 

o sucesso da mudança está para além do esforço individualizado e abnegado de 
alguns, em particular dos docentes, impõe dupla tarefa: por um lado, superar o 
discurso da hiper-responsabilização do professor pela qualidade do ensino, bem 
como o enfoque “pedagogizante” da escola e da atuação de seus profissionais; 
por outro atribuir ao professor a condição de sujeito, produto e produtor das 
experiências vividas no contexto em que se encontra, o qual delimita 
potencialidades, circunstancias e limitações (FARIAS, 2006, p. 90)  

 

 

           Neste sentido, a visão crítica quanto à organização dos conteúdos a serem trabalhados na 

escola envolve também reflexão em torno da prática abusiva de manipulação dos recursos da 

natureza, de atentar para a sua funcionalidade na sociedade. A percepção do ambiente não é 

homogênea. Os diferentes signos, com as expectativas que lhes são atribuídas denotam visões 

diferentes, particulares e coletivas dentro de um mesmo espaço ou extensão territorial, e, a visão 

fragmentada é que nos induz a uma compreensão parcial da realidade. 

               Segundo Haguette (2000), interessa ao pesquisador a descoberta de certos parâmetros: a) 

como a sociedade tem-se estruturado, tem-se transformado e os mecanismos que interagem com 

macro e as microestruturas; b) a historicidade da ação humana; c) os fatores que constroem a 

dinâmica da história; d) responder a estas questões levantadas. Interessa, no exercício deste e de 

qualquer outro tema de pesquisa que envolva as questões sociais /ambientais, a qualidade da 



 

 

leitura e da análise dos fatores que geram os desequilíbrios e as desigualdades no ambiente e não 

tanto o domínio de métodos para análises.  

Nesse sentido é que, na organização mais ampla desta pesquisa, inicialmente os contactos  

foram direcionados para a Secretaria de Educação do Município, diretores e coordenadores. Em 

seguida aplicamos os questionários com o objetivo de obter conhecimentos preliminares das 

escolas e do perfil de professores (voluntários) do Ensino Fundamental, envolvendo doze escolas 

das áreas, urbana e rural. Aprofundamos as atividades de abordagem com oficinas pedagógicas, 

encontros sistematizados com propostas de extensão e certificação possibilitando a 

espontaneidade dos professores nos diferentes contatos  

  A escolha da estratégia de abordagem possibilitou um incremento significativo para a 

obtenção de dados, a caracterização do espaço, a realidade do objeto de pesquisa e a 

especificação das análises. Assim, sinalizamos que investigações de credo positivista vêm sendo 

confrontadas por “um pluralismo metodológico e teórico que permitiu um enriquecimento 

extraordinário das ciências sociais e humanas como um todo atenuando a pressão exercida pelos 

fundamentalistas científicos” (IÑIGUEZ, 2004, p. 37). Nesta experiência, o foco de investigação 

interessou e despertou interesse entre os participantes.    

 Todavia, ainda é comum ouvirmos entre os professores as expressões: na minha sala 

mando eu; dentro das quatro paredes ninguém se mete com o meu trabalho. Tal postura é fruto 

da herança cultural, sempre omissa ao que se passa no interior da sala de aula. Segundo Alves 

(2003), esta situação pode ser comparada a uma caixa preta, onde a intervenção no sistema tem-

se dado sobre planos de entrada, realimentados com dados da avaliação dos indicativos 

fornecidos pelos resultados de saída na finalização do processo.  

  Em todo processo de investigação percebemos o quanto é fundamental a negociação com 

os interlocutores desde o inicio, para que se estabeleça um ambiente favorável às trocas entre 

pesquisador e pesquisado e que prevaleça o respeito pelo outro em todo o percurso. Para tanto, 

objetivos devem ser explicitados evidenciando as vantagens e custos / benefícios para ambos os 

lados. A criação de estratégias com retorno para os envolvidos, e desse modo, não ser 

considerado um “incômodo”. Diante da situação institucional da escola, a contrapartida no 

processo favorece o elo entre o pesquisador e os interlocutores. 

  E, assim, não se deve deixar de ressaltar em todo o processo: pesquisando para quê? Fazer 

o que com a energia dispensada a este trabalho? E o investimento público? O que fazer com os 



 

 

resultados frente à comunidade? A comunidade deve inteirar-se da essência da pesquisa para que 

seja revertida em benefício da população local, bem como a disseminação e divulgação do 

trabalho para outras comunidades, para o mundo. 

  Destacamos aspectos essenciais para as relações entre o pesquisador e seus interlocutores: 

honestidade, habilidade, ética, sabedoria para superar as seduções que emergem das relações 

institucionais. Tudo isso e mais a disponibilidade do pesquisador para a contrapartida que pode 

ser “a partir da própria pesquisa, parecem-nos alguns pontos importantes para se conseguir um 

acesso capaz de possibilitar uma etnopesquisa densa e válida, enquanto estudo em profundidade 

de uma realidade” (MACEDO, 2004, p. 149). 

  E assim, obtivemos na contrapartida qualidade e validação da pesquisa. O ambiente  

favoreceu a exposição natural e espontânea dos professores. Desse modo, colocamos em prática 

a pesquisa etnográfica penetrando nos meandros cotidianos da prática educativa. Para Macedo 

(2004, p. 148), “é fundamental a disponibilidade das pessoas para informar, deixar-se observar, 

participar ativamente da pesquisa, e até mesmo para co-construir o estudo como um todo”. 

  Neste entendimento, a contrapartida dada à instituição onde se realizou a pesquisa mais 

ampla considerou no diagnóstico as dificuldades que permeiam a teoria e a prática na realização 

das atividades pedagógicas dos (as) professores (as) envolvidos com a pesquisa. Na perspectiva 

de fundamentar a percepção de inserção das questões ambientais na organização curricular da 

Educação Básica de Santo Antônio de Jesus no Estado da Bahia contamos ainda com uma breve 

caracterização envolvendo o aspecto sócio econômico e cultural do município. 

              Ressaltamos que os procedimentos metodológicos resultaram em contrapartida, em nível 

individual e coletivo, um estímulo à possibilidade de um maior comprometimento dos 

professores com as atividades cotidianas da escola, a continuidade efetiva dos contatos e trocas 

de experiências. Na perspectiva de análise da prática  cotidiana da escola reconhecemos a 

importância de um olhar crítico sobre a dimensão, histórica, filosófica, epistemológica, 

institucional, organizacional, instrucional / pedagógica.  

 

 

 Evidências e considerações.  
  

Inicialmente questionávamos a viabilidade de pesquisar um tema aparentemente banal, 

ante os apelos da mídia e a obviedade acadêmica. Entretanto,   nesta caminhada de investigações 



 

 

teóricas e práticas, de reflexões sobre os saberes, os conteúdos, a educação, o ambiente, as 

práticas pedagógicas no cotidiano da escola, aprofundamos o estudo em torno de percepção de 

transversalidade das questões ambientais na organização curricular da Educação Básica.  

Durante o percurso da pesquisa, a impressão inicial de coisa óbvia foi se configurando 

em sensação de impotência ante a complexidade de conteúdos, progressivamente fomos 

reconhecendo que os dados só falam por meio de mediação e interpretação. A partir da 

caracterização do espaço aprendemos que, os passos de uma pesquisa é que caracterizam a 

definição e a construção das categorias, do método, da metodologia, ao longo de todo processo.  

            Os discursos dos professores, falados e escritos, evidenciaram as carências materiais no 

ambiente da escola e que a construção de um currículo capaz de gerar uma sociedade sustentável 

não desconsidera investimentos em bibliotecas; construções adequadas; salários compatíveis 

com a carga de trabalho do professor e escolas para atender à demanda da comunidade.   

            Internalizamos que a escola ao diagnosticar a situação de seus alunos na comunidade, não 

pode perder de vista: como vivem os alunos da minha comunidade? Onde moram? Como se 

alimentam? Trabalham ou não? O nível real escolaridade; as exigências do mercado de trabalho; 

renda familiar. Estes aspectos ambientais são significativos para o processo ensino-aprendizagem 

e fazem a diferença nas tomadas decisões em relação à organização institucional na comunidade.        

           Não foi perceptível a transversalidade das questões ambientais nos currículos das escolas 

estudadas. Prevalecem práticas pontuais, a exemplo de palestras, advertências e desenvolvimento 

de temas como: não jogue papel no chão, não deixe a torneira ligada enquanto escova os dentes, 

cuidado! O buraco na camada de ozônio. Vamos reciclar o lixo! Vamos fazer a campanha de 

plantio da árvore, A arborização da rua é importante. 

            Com as evidências detectadas urge um redimensionamento do conjunto das funções 

responsabilizadas à instituição para a transformação da práxis educativa com investimento em 

recursos materiais e humanos. O que direciona a importância da Educação Ambiental (EA) na 

capacitação do professor, a inserção da EA nos programas de formação de professores nos cursos 

de Pedagogia e das Licenciaturas. Que para a efetivação da inserção da EA no currículo escolar 

não bastam às recomendações das autoridades econômicas e governamentais.  

             Diante das evidências, questionamos a recomendação documental, a exemplo da LDB, 

sem outras providências. Assim, as reflexões são norteadas por uma grande contradição: o 



 

 

desafio de trabalhar na perspectiva da complexidade dos saberes, diante de uma formação  

balizada em currículos com conteúdos em estruturas disciplinares.  

           Contudo, a preocupação da EA parecera bem instalada nas representações de professores 

e estudantes, ainda que o planejamento seja precário na organização curricular do ensino no 

Município de Santo Antônio de Jesus, Bahia, os professores, gestores e estudantes estão 

sensibilizados sobre a relevância histórica da discussão ambiental. Porém, ainda não conseguem 

uma articulação crítica e consistente na interpretação dos problemas e a inserção destes no 

cotidiano da escola.                  

            Portanto, urge a desconstrução da vertente onde a natureza é considerada ao mesmo 

tempo: lugar da luta de todos contra todos, da lei da selva; de saúde e equilíbrio, de harmonia e 

bondade. O homem pode criar a partir do cotidiano, e assim desfazer a compreensão fragmentada 

da vida. O saber ambiental se extrai da revisão e reconstrução do mundo através de estratégias 

conceituais e políticas com base em princípios, desconstruindo conceitos que consideram o 

mundo natural, como impurezas do considerado desenvolvimento da sociedade. 
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