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RESUMO 

 

A questão socioambiental apresenta-se como um grande desafio para a sociedade. 

Ao mesmo tempo em que se fala em desenvolvimento acelerado, expansão agrícola 

e utilização dos recursos naturais, em sua plenitude, esse movimento está 

relacionado diretamente a problemas ambientais severos que têm se apresentado 

cotidianamente. Assim, a Universidade, imbuída de sentimento de criação, reflexão 

e ação dos sujeitos envolvidos na sociedade, na perspectiva de construção do 

conhecimento, permanece, enquanto instituição científica, com a função social de 

promover o entrelaçamento desse saber com o cotidiano vivenciado. Esta pesquisa 

identificou as percepções que os acadêmicos de Pedagogia do 6.º período da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Câmpus de Vilhena, têm em relação à 

Educação Ambiental (EA), aos Recursos Naturais, à Sustentabilidade e à 

Responsabilidade Socioambiental.  A partir dessa realidade, o objetivo principal foi 

identificar como é concebida a educação ambiental no ensino superior e como ela 

pode ser significativa para o entendimento da interdependência entre os seres vivos 

e o seu ambiente, podendo colaborar na construção de intervenções e ações mais 

conscientes e coletivas na questão ambiental. O caminho metodológico escolhido foi 

da pesquisa-ação e, tratando-se de uma pesquisa qualitativa, foi aplicado um 

questionário de perguntas abertas e fechadas para identificar as concepções iniciais 

de EA dos acadêmicos para depois ser realizada uma oficina temática. Os dados 

levantados nesta pesquisa demonstraram que os sujeitos ainda percebem a 

natureza com o enfoque racionalista pois sugeriram   que o ser humano é apenas  

utilizador do ambiente. Constatamos, contudo, que a inserção da disciplina de EA no 

currículo do curso de Pedagogia da UNIR Câmpus de Vilhena é questão 

fundamental no mesmo para que os acadêmicos possam estar percebendo o 

ambiente natural de forma holística.  

 

 
Palavras-chave: Educação Superior. Educação Ambiental. Percepção Ambiental. 
Curso de Pedagogia do Câmpus de Vilhena-UNIR. 

 
 
 
 
 
 



CARDOSO, Adriana Gustavo. Enviromental education higuer education: a 
reflection methodology for pedagogy course of joining- Vilhena Câmpus.Porto 
Velho/RO. 2015. 113 p. Dissertation (Professional Master in School Education) – 
Graduate Program in School Education – UNIR, Porto Velho, 2016. 

 

 

ABSTRACT 

The environmental issue represents a major challenge to society. While fast 

development, agricultural expansion and the use of natural resources are iscussed, 

in its fullness, this movement is directly related to severe environmental problems 

that arise daily. This way, the University, imbued with a feeling of creation, reflection 

and action of those involved in society, aimed at constructing knowledge, remains, as 

a scientific institution, with the social function of promoting the intertwining of this 

knowledge with what is experienced every day. This study aimed at identifying the 

perception that Pedagogy students of the 6th semester at the Federal University of 

Rondônia (UNIR), Vilhena Câmpus, assume in relation to Environmental Education 

(EE), to Natural Resources, to Sustainability and to Environmental Responsibility. 

The objective of this study was, from this reality, identify how the environmental 

education is conceived in higher education and how it can be significant for 

understanding the interdependence of the organisms and their environment, possibly 

collaborating on the construction of more conscious and collective interventions and 

actions directed to the environmental issue. The chosen methodological approach 

was the action research and, as a qualitative research that this study is, a 

questionnaire with open and closed questions was applied in order to identify 

students‟ initial conceptions related to the EA and, after that, a thematic workshop 

was conducted. The data collected in the survey showed that subjects still perceive 

nature with the rationalist approach it suggested that the human being is just setting 

the user. We note, however, that the inclusion of the EA discipline in the UNIR 

Vilhena Câmpus Pedagogy course curriculum is fundamental in the same so that 

academics can be realizing the natural environment holistically. 

 

Keywords: Higher Education. Environmental Education. Environmental Perception. 

Pedagogy course of the Federal University of Rondônia – Vilhena Câmpus. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

A questão socioambiental apresenta-se como um grande desafio para a 

sociedade. Ao tempo em que se fala em desenvolvimento acelerado, expansão 

agrícola e utilização dos recursos naturais em sua plenitude este movimento está 

relacionado diretamente a problemas ambientais severos que tem se apresentado 

cotidianamente.  

Nesse sentido, a conservação e preservação ambiental, precisa estar 

cotidianamente presentes nas atitudes de uma sociedade consumista que se 

instalou ao longo de décadas e, a Educação Ambiental (EA) apresenta-se como uma 

forma de se vivenciar este processo de conscientização. 

De acordo com Demo (1993, p. 30), mais que deter conhecimento disponível 

sobre EA, trata-se de habilitar metodologicamente a pessoa a manejá-lo e a produzi-

lo. Assim, o conhecimento por si, não constrói sujeitos críticos, especialmente para 

uma conscientização ambiental, necessitam utilizar de seu conhecimento de 

pertencimento local e regional a fim de estar contribuindo com ações de 

sustentabilidade. O ensino nessa perspectiva, e a educação ambiental precisam 

estar dialogando qualitativamente e ambiguamente. 

Em 1988, foi elaborado o Relatório da Comissão Brundtland, neste relatório 

foi sugerida a convocação pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Rio de 

Janeiro em 1992, conhecida após sua realização por Rio-92. Este documento elenca 

uma série de medidas que precisam ser tomadas pelos países envolvidos para 

promover o desenvolvimento sustentável. Destacamos algumas delas: 

a) preservação dos ecossistemas e da biodiversidade; 

b) diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com 

uso de fontes energéticas renováveis; 

c) aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base 

em tecnologias ecologicamente adaptadas; 

d) atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia) 

(CMMAD, 1988)1. 

A questão ambiental nesse viés perpassa em nosso cotidiano, por isso se 

                                                             

1
 CMMAD – Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum. 

Fundação Getúlio Vargas: Rio de Janeiro, 1988. 
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entende que a educação tem um papel fundamental em um olhar crítico do uso dos 

recursos naturais num sentido maior que é o de preservar para a geração atual e 

para as gerações futuras. 

Há algum tempo o ambiente vêm sofrido substancialmente em função da ação 

antrópica de modo que esta ação tem degradado de forma prejudicial a natureza 

como por exemplo o desmatamento das florestas, o assoreamento dos rios e 

açudes, a mudança climática em prol cada vez mais da industrialização, etc. Deste 

modo, a percepção da sociedade diante da urgência de uma consciência ambiental 

é práxis emergente. Assim, no Brasil, a preocupação com o ambiente natural tem 

sido discutida cada vez mais. O processo de industrialização e a globalização 

planetária trouxeram um modelo econômico insustentável para o planeta. 

Leff (2009) entende que a crise ambiental problematiza o pensamento 

metafísico e a racionalidade científica, abrindo novas vias de transformação do 

conhecimento por meio do diálogo e hibridação dos saberes: 

 
A crise ambiental é uma crise da razão, do pensamento, do 
conhecimento. A educação ambiental emerge e se funda em um 
novo saber que ultrapassa o conhecimento objetivo das ciências. A 
racionalidade da modernidade pretende por à prova a realidade, 
colocando-a fora do mundo que percebemos com os sentidos e de 
um saber gerado na forja do mundo da vida (p. 18) 

 

A este respeito podemos compreender que em um ambiente natural, as 

questões ambientais podem ser evidenciadas pelo modo em que os educadores 

possam trabalhar a educação ambiental diante do ambiente natural como um espaço 

único de vivência dos seres e que dele necessitamos para sobreviver. Esta proposta 

de entrelaçamento de saberes evidenciada por ele nos incita a questionamentos  

respeito das políticas ambientais proposta por Leff (2001) que determinam a 

conservação e a regeneração dos recursos de uma determinação das atividades 

produtiva. É importante compreender que as políticas públicas precisam estar 

atreladas assim em um desenvolvimento que seja economicamente sustentável. 

Segundo Layrargues (2006), as sociedades se transformam, podendo estas 

transformações serrem profundas ou superficiais, lentas ou rápidas, graduais ou 

instantâneas e podem ser geradas por diversas causas como por exemplo de 

natureza social, econômica, tecnológica e inclusive natural, resultando num processo 

sempre de mudanças. 
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Neste contraponto, Barba (2011, p.14) considera que a construção do 

conhecimento frente à crise ambiental leva a refletir sobre o papel da ciência frente 

ao ser e ao agir do homem no mundo e nos leva, especialmente, a compreender a 

complexidade da temática ambiental na sociedade contemporânea. 

A educação nessa perspectiva é possível condutora de reflexões e ações 

sustentáveis podendo oportunizar à comunidade e aos acadêmicos que dela fazem 

parte projetos de pesquisa e extensão contributivos a demanda ambiental instalada 

atualmente. A sociedade necessita de instituições educacionais comprometidas com 

a questão ambiental, para o enriquecimento do processo individual e igualmente 

coletivo. 

Nesta perspectiva, concordamos com Reigota (1996) quando afirma que:  

 
[...] A educação ambiental deve ser entendida como educação 
política, no sentido de que ela reinvidica e prepara os cidadãos para 
exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão e 
ética nas relações sociais e com a natureza (REIGOTA, 1996, p. 10). 
 
 

Desse modo, a EA precisa ser compreendida e exercida com criticidade e 

responsabilidade diante da finitude dos recursos naturais, e a Universidade deve 

participar deste processo. 

A Universidade, por sua vez, formadora de profissionais em diferentes áreas, 

deve estar inserida nesse processo de apropriação do saber ambiental voltado à 

responsabilidade que todos devem ter em relação ao uso do ambiente. Nesse viés, 

Mathis (2001, p.17) corrobora quando afirma que: 

 
As universidades possuem uma função humanista e transformadora, 
podendo assumir papel de promotoras no processo de 
desenvolvimento local e regional. Isto se deve a sua alta capacidade 
de lidar com a complexidade e ao fato de terem condições de gerar 
integração para processar as ligações e interdependências que 
existem entre as várias dimensões do desenvolvimento (MATHIS, 
2001, p.17). 
 
 

Contudo, a Universidade imbuída de sentimento de criação, reflexão e ação 

dos sujeitos envolvidos na sociedade na perspectiva de construção do conhecimento 

permanece enquanto instituição científica com a função social de promover o 

entrelaçamento deste saber com o cotidiano vivenciado.  

De acordo com Cunha e Leite (1996, p. 82) as decisões sobre o que 
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ensinar/aprender mostram-se vinculadas às formas de controle que vão passando, 

numa perspectiva histórica, de geração para geração. Assim, o currículo da 

Universidade muitas vezes pode não ser construído por um coletivo, por isso é 

preciso se ouvir as falas de todos os sujeitos envolvidos no processo para se pensar 

um projeto pedagógico que seja voltado para as realidades locais e que seja 

proposto de maneira interdisciplinar. 

De todo modo, a Universidade enquanto espaço de reflexão configura-se na 

ideia de autonomia no sentido em que, enquanto instituição educacional deve ter 

caminhos percorridos em prol da sociedade em que está inserida numa prática de 

reflexão e predisposição autônoma no fazer pedagógico construtivo, contribuindo 

sobremaneira para o desenvolvimento e conscientização ambiental territorial local.  

 Ao trabalhar a EA enquanto problemática ambiental local e regional no 

currículo da universidade, se oportuniza discussões acerca de questões que estão 

no entorno dos afazeres pedagógicos da academia. A EA utilizada como instrumento 

de conscientização e ação, deve ser considerada a partir das concepções dos 

sujeitos envolvidos no processo acadêmico de ensino e evidencia-se o fato da 

existência da disciplina de EA no currículo do curso de Pedagogia da UNIR a ser 

ministrada no 8º período letivo do curso. 

Nesta dimensão, a formação de professores engajados com as questões 

ambientais nos parece fundamental, pois o professor em formação deve ser um 

profissional reflexivo não apenas nas questões metodológicas, mas também com as 

questões ambientais que o cercam. 

Importante salientarmos que, no processo de ensinar-aprender-ensinar, o 

professor deve cotidianamente refletir sobre o meio que está inserido, tornando 

assim sua prática reflexiva e crítica. O professor deve estar atento as constantes 

mudanças ocorridas na sociedade contemporânea visando sempre o bem estar 

coletivo enquanto sujeito educador e enquanto cidadão. 

Assim, esta pesquisa se faz relevante no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento da disciplina de EA oportunizando para a pesquisadora e alunos a 

construção coletiva dos conteúdos com um olhar reflexivo e crítico no âmbito dos 

conteúdos ambientais, propondo revelar também a importância desta disciplina no 

contexto curricular do curso e na Universidade. 

Pretendemos com esta pesquisa, identificar as percepções que os 

acadêmicos do 6º período do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
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Rondônia (UNIR) do Câmpus de Vilhena, têm em relação à Educação Ambiental 

(EA), Recursos Naturais, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental 

enquanto sujeitos constituintes de uma comunidade local e regional com as 

seguintes questões de pesquisa: 

a) Que concepções os acadêmicos do curso de Pedagogia da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia – Câmpus de Vilhena têm a respeito da 

educação Ambiental e como elas são percebidas para uma proposição de 

desenvolvimento da temática na Escola para que se dê maior atenção às formas de 

ver a natureza, provocando ações de manutenção crítica e reflexiva do meio em que 

se vive?  

b) Quais temas podem ser priorizados no ensino de EA para a formação de 

professores no curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia 

– Câmpus de Vilhena? 

c) Como o caminho de construção e conscientização da questão ambiental 

está sendo trilhado no ensino superior na perspectiva crítica de educação ambiental 

em especial no curso de Pedagogia- Câmpus de Vilhena? 

Deste modo, temos como objetivo geral identificar quais as concepções dos 

acadêmicos do curso de Pedagogia – Campus de Vilhena/UNIR tem sobre 

educação ambiental e como percebem se é importante ou não a EA na formação de 

futuros educadores.  

Os objetivos específicos foram assim definidos: 

- Analisar quais concepções os acadêmicos do curso de Pedagogia – 

Campus Vilhena/UNIR tem sobre educação ambiental e como estas são percebidas 

através de um questionário para uma proposição de desenvolvimento da temática na 

Escola para que se dê maior atenção às formas de ver a natureza, podendo 

colaborar na construção de intervenções e ações mais conscientes e coletivas na 

questão ambiental;  

- Identificar quais temas são priorizados no ensino de Educação Ambiental 

para a formação de professores no curso de Pedagogia da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia – Câmpus de Vilhena;  

- Compreender como o caminho de construção e conscientização da questão 

ambiental está sendo trilhado no ensino superior na perspectiva crítica da educação 

ambiental,  
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- Promover uma oficina sobre EA dos principais problemas levantados na 

pesquisa afim de se identificar as concepções dos acadêmicos frente a esta e sua 

importância para a confecção dos produtos finais propostos na pesquisa,  

- Propor a reelaboração do Plano de Ensino da disciplina de Educação 

Ambiental a partir das conclusões da pesquisa para servir de apoio no ensino e na 

extensão das temáticas ambientais como um espaço de reflexão e confecção de 

material didático-pedagógico para uso dos acadêmicos do curso de Pedagogia.- 

Câmpus de Vilhena. 

Assim, entendemos que a Universidade, é co-participante na construção de 

uma visão crítica e emancipadora de EA na consolidação de uma sociedade 

sustentável. Nesta questão, corrobora Zainko (1998, p. 72-73) quando diz que a 

vocação científica da Universidade depende da realização de projetos e programas 

de formação e de pesquisa, pois enquanto uma instituição social, a Universidade 

deve desenvolver em seu interior o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

Este texto está organizado em sete seções. Primeiramente, apresentamos a 

Introdução com considerações sobre a necessidade da consciência ambiental e o 

motivo desta preocupação, as questões de pesquisa, os objetivos propostos e a 

caracterização da cidade de Vilhena que é a localização de residência dos 

acadêmicos participantes da pesquisa. 

Na segunda seção, descrevemos o Delineamento da Pesquisa com o enfoque 

metodológico da Pesquisa-ação, procedimentos da coleta e da análise de dados.    

A Revisão de Literatura é apresentada na terceira e quarta seção com a 

abordagem dos autores da Educação Ambiental mais relevantes para a construção 

teórica abordando temas como a EA se insere no contexto educacional brasileiro e a 

inserção da EA na Universidade. 

A quinta seção está subdividida em quatro partes que compõem a 

caracterização da ocupação do Estado de Rondônia (RO) e seus decorrentes 

enlaces ambientais e históricos e a inserção da UNIR neste contexto ambiental, 

descrevendo um breve histórico da instituição e seus câmpus especificamente o 

Câmpus de Vilhena. Esta seção traz também um tópico sobre a importância e 

realização de oficinas de EA para a construção de um sujeito crítico e atuante, 

descrevendo a oficina realizada para coleta de dados. Nesta seção ainda, analisa os 

dados obtidos a partir da análise de conteúdo descrita por Bardin (1977) obtidos pelo 
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questionário aplicado e a oficina realizada. 

A sexta e sétima seção do estudo, respectivamente revelam uma proposta de 

plano de curso como produto final e a criação de uma Laboratório de Educação 

Ambiental como subproduto da pesquisa para o processo investigatório realizado e a 

reflexão sobre as considerações finais apresentadas.  
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2. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

2.1 A Pesquisa ação no processo investigatório 

 

A pesquisa no campo da Educação, segundo Tozoni-Reis (2010, p.1), “tem 

como principal objetivo a interpretação do fenômeno educativo, porque nós, 

educadores, necessitamos produzir conhecimentos sobre os fenômenos educativos 

presentes em nosso cotidiano”.  

Este processo está evidenciado pela pesquisa qualitativa que de acordo com 

Almeida Júnior (1997) atende as novas necessidades do reconhecimento acadêmico 

que podem ser atendidas no momento em que as escolas modifiquem suas ações e 

atuem conjuntamente com docentes e discentes, de maneira que ambos atualizem 

um espaço novo de ensino-aprendizagem em resposta às exigências sociais. Essa 

dinâmica que foi referida faz-se importante do diálogo constante entre o professor e 

o aluno, no processo de ensinar-aprender-ensinar. O professor universitário deve 

estar sempre atento a sua prática no sentido de ajustá-la de acordo com as 

demandas apresentadas e a realidade vivenciada o contexto da relação entre a 

teoria e a prática. 

Tal evidência pode ser compreendida pelo tripé ensino-pesquisa-extensão 

enquanto uma prática do universo pedagógico da universidade brasileira. É 

importante pensar em uma educação que entrelace estes sentidos acadêmicos com 

outros saberes. Assim, a extensão necessita estar atrelada ao ensino, que é o 

alicerce básico da formação acadêmica, e estas atividades à pesquisa qualitativa 

que enriquece e aprimora os conhecimentos e vivências no contexto no ensino. 

Assim, consideramos esta pesquisa como qualitativa caracterizada como um 

estudo de caso. De acordo com Ludke e André (1986, p.17) um estudo de caso, seja 

ele simples ou específico, deve ser bem delimitado e ter seus contornos claramente 

definidos no estudo.  

Assim, optou-se pelo estudo de caso caracterizado como pesquisa-ação 

como uma proposta metodológica de intervenção em uma turma do 6º período do 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, Câmpus de Vilhena e, 

que contempla em sua matriz curricular a disciplina de Educação Ambiental prevista 

para ser ministrada no 8º período dos cursantes.  
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A pesquisa propôs uma investigação da pesquisa ação sobre os 

conhecimentos e reflexões que podem ser construídas com acadêmicos do Curso 

de Pedagogia, pois estes são produtos das vivências dos sujeitos que investigam e 

dos sujeitos participantes da pesquisa proposta. 

Em relação a pesquisa-ação, usamos a contribuição de Thiollent (1988, p.9): 

 
A pesquisa-ação corresponde a um contexto empírico voltado para a 
descrição de situações concretas e para a intervenção ou a ação 
orientada em função da resolução de problemas efetivamente 
detectados nas coletividades pesquisadas.  

 

A pesquisa-ação neste estudo foi nossa escolha metodológica de percurso. 

Como sabemos, uma pesquisa-ação deve promover o envolvimento tanto dos 

sujeitos participantes como do próprio pesquisador afim deste poder modificar sua 

prática. A pesquisa-ação, neste sentido favorece esta prática e reflexão para a 

transformação da mesma. 

Neste aspecto, afirma Tozoni-Reis (2010, p. 48):  

 

A metodologia da pesquisa-ação articula a produção de 
conhecimentos com a ação educativa. Por um lado investiga, produz 
conhecimentos sobre a realidade a ser estudada e, por outro, realiza 
um processo educativo para o enfrentamento dessa mesma realidade. 

 

 A este respeito, entendemos que a metodologia da pesquisa-ação proposta 

por Tozzoni-Reis na Educação Ambiental foi fundamental para desenvolvermos as 

atividades educativas com os alunos do 6º período do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia, Câmpus de Vilhena, de modo que se pode 

investigar o aprendizado dos mesmos no campo educacional. 

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

De acordo com Duarte (2002) uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um 

relato de longa viagem empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares 

muitas vezes já visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo 

diferente de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de 

uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais. 

Inicialmente utilizou-se da pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica 
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explicitando e discutindo aspectos relevantes da temáticas embasadas 

principalmente em Loureiro (2000, 2012), Tozoni-Reis (2010) e Carvalho  (2001, 

2008). 

Na pesquisa descritiva, optou-se por utilizar os seguintes instrumentos de 

coleta de dados com os alunos do 6º período: a) um questionário com perguntas 

abertas e fechadas, b) a oficina partindo das demandas percebidas no questionário e 

c) o áudio da oficina em relação às falas dos participantes durante a discussão e 

reflexão das temáticas apresentadas. 

Neste estudo, revelaram-se questionamentos na oficina vivenciada 

permeando temáticas sobre a concepção de EA racionalista, ou seja, proposições 

de ações veiculadas pela mídia acerca do que é EA. Os questionamentos a este 

respeito foram definidos do seguinte modo: a) A importância da disciplina de EA no 

currículo da universidade pode contribuir com a sociedade? b) Que implicações tem 

para o coletivo concepções efetivas e reflexivas sobre a importância da preservação 

do meio ambiente? c) Que pontos e contrapontos existe entre os princípios e valores 

da universidade e da região?  

Os sujeitos participantes da pesquisa foram os acadêmicos do 6º período do 

curso de Pedagogia do Câmpus Vilhena da UNIR em um total de 21 que assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) submetido e aprovado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIR com o número de protocolo CAAE 

44833815.0.0000.5300. Propomos à turma a participação em uma oficina de EA 

realizada por esta pesquisadora para criar um espaço de discussão acerca da 

problemática ambiental e construção posterior do Plano de Curso da disciplina de 

EA. Considerando assim que a turma em tela deverá cursar a disciplina de EA no 

final do curso, pretendemos enriquecer e otimizar a prática desta disciplina 

envolvendo as concepções destes sujeitos na construção da mesma para uma 

consciência ambiental plena. 

Deste modo, a apropriação dos sujeitos envolvidos foi proposta nas atividades 

práticas.  

Propomos aos acadêmicos que respondessem um questionário com 

perguntas fechadas e abertas. Este questionário serviu como embasamento da 

proposição de uma oficina para podermos trabalhar as questões apresentadas nas 

respostas acerca sobre a concepção de educação ambiental.  
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O processo de realização do questionário foi em uma aula dentro do horário 

dos acadêmicos de semana letiva. O questionário propôs questões que pudessem 

estar realizando reflexões destes sobre suas percepções em relação à problemática 

ambiental atual, para além dos fatos que aparecem na mídia.  

De acordo com Gil (2008, p. 121) pode-se definir questionário como a técnica 

de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 

pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento 

presente ou passado.  

Assim, as questões propostas no questionário, foram voltadas as concepções 

dos sujeitos sobre EA. O quantitativo de participantes foi 21 sujeitos. Dentre estes, 

perguntamos inicialmente, sobre a idade e o gênero com a finalidade de identificar 

dados sociodemográficos dos mesmos. A idade levantada a partir da questão sobre 

a idade apresentou uma média de 20 a 42 anos. O roteiro do questionário completo 

encontra-se no Apêndice. 

As demais etapas da pesquisa, após a aplicação do questionário foram o 

levantamento das principais temáticas pontuadas neste, a organização de uma 

oficina de educação ambiental com 21 (vinte e um) acadêmicos da turma do 6º 

semestre do Curso de Pedagogia que aceitaram estar participando da atividade.  

Desse modo, realizarmos a oficina de EA com a seguinte sequência de 

atividades: 

a) Introdução da importância da temática ambiental dentro da Universidade 

oralmente realizada pela pesquisadora, a proposição de exibição do documentário 

“A História das Coisas”, 

b) discussão sobre o documentário e identificação das temáticas que se 

realçaram no mesmo, 

c) atividade do saco da reciclagem juntamente com a lixeira da coleta seletiva, 

discussão sobre as cores internacionais de coleta seletiva a partir de um cartaz 

confeccionado previamente pela pesquisadora com as dez cores relacionadas e 

suas destinações,  

d) distribuição de um material pré-organizado com as cores internacionais da 

coletiva seletiva com a finalidade de gerar reflexões e percepções para os 

participantes que nem tudo o que é produzido pode ser descartado e reciclado e a 

confecção em grupo de cartazes com a formulação do conceito de EA com a 
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contribuição de todos do grupo e após estes conceitos foram socializados no grande 

grupo formando um cartaz único com os conceitos, a proposição de um plantio de 

mudas de modo que os sujeitos percebessem a importância do reflorestamento para 

o restabelecimento da fauna silvestre local.  

A oficina, em sua essência foi planejada a partir das reflexões e percepções 

dos acadêmicos. Alguns tópicos apareceram mais nos questionários e respostas 

apresentadas como sustentável, cuidado com o planeta de forma generalizada, 

legislação ambiental, destinação do lixo e reciclagem. Devemos destacar que a 

reciclagem foi a que mais pontuou entre as respostas dadas. A partir destes olhares 

a oficina foi planejada de modo que oportunizasse maiores reflexões e contato com 

materiais concretos dentro das temáticas identificadas no questionário.  

No caso específico desta pesquisa, a oficina, para além da construção de 

conceitos vazios e longínquos de suas realidades. Assim, o pesquisador ao utilizar-

se da pesquisa qualitativa possui mais clareza e completude do que o sujeito 

participante espera e trás para a contribuição coletiva de conceitos ambientais na 

perspectiva do fazer metodológico aliado a sua prática cotidiana. 

Para análise dos Dados, utilizou-se a Análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1977): 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas 
marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 
campo de aplicação muito vasto: as comunicações. Documentos e 
objectivos dos investigadores, podendo ser bastante diferentes os 
procedimentos de análise [...] (p.31). 

 

As categorias de análise identificadas nas categorias das respostas 

apresentadas nas respostas dos participantes expostas no questionário foram 

obtidas por diferentes instrumentos embasados nas informações prestadas pelos 

sujeitos pesquisados. 

As questões foram analisadas de acordo com a Análise de Conteúdo (AC), 

descrita por Bardin (1977) e foram propostas dentre outras, concepção sobre EA, 

sustentabilidade, currículo da Universidade e a inserção da EA neste, dados 

sóciodemográficos dos sujeitos participantes e a importância da EA para a 

consciência ecológica.  

Optou-se pelas categorias de análise propostas por Sauvé (2005), a partir da 
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análise dos relatos da oficina e do questionário proposto primeiramente é que 

identificamos algumas categorias de análise. 
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3. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

3.1 contexto histórico da Educação Ambiental no Brasil 

 

O planeta vem sofrendo com o processo de globalização que gerou um 

desenvolvimento global, danoso ao ambiente natural. Sabemos, pois que quanto 

maior o consumo maior é o descarte de materiais e a produção de lixo. 

Na obra “A Implantação da Educação Ambiental no Brasil” (1998) publicada 

pela Coordenação de Educação Ambiental do Ministério de Educação e Desporto 

trouxemos uma citação que expressa claramente esta problemática:  

 
Chegamos aos dias de hoje. Visualize uma criança que nasceu e 
sempre viveu em situação confortável, numa cidade grande. Para 
ela, o abrigo está nas casas; os alimentos e os outros produtos vitais 
para a sobrevivência vêm das lojas; a água lhe chega, já tratada, 
pelas torneiras; o lixo deve ser recolhido para ser levado aonde os 
olhos não vêm; água usada vira esgoto que se vai por um cano para 
dentro do solo, e a maior parte do solo foi recoberto por asfalto ou 
cimento, evitando a “sujeira”. Para esta criança, a natureza está lá 
longe [...] Por outro lado, a palavra „poluição‟ (do ar, da água, ou do 
solo) lhe será familiar. A cidade é seu ambiente e a não ser que tenha 
aprendido e compreendido que há uma relação de dependência 
entre o meio urbano e o rural – ela nem imaginará que cidades 
modernas são “parasitas do ambiente rural”, como já escreveu o 
importante ecólogo Eugene Odum, ao lembrar que, da maneira pela 
qual a cidade é administrada, quase tudo vem de fora: a energia, os 
alimentos e os outros materiais orgânicos, como a madeira e demais 
matérias primas. Além disso, a cidade não purifica o ar e recicla 
pouca ou nenhuma água ou materiais inorgânicos (BRASIL, MEC, 
1998, p. 22). 
 
 

Nesse sentido, é necessário mudar a configuração ambiental local e mundial. 

Não é tarefa fácil, mas devemos enquanto educadores em formação refletir atuar na 

contramão do desequilíbrio ambiental. A sociedade precisa repensar seu papel junto 

à natureza para além da sobrevivência. É preciso, existir uma intervenção política e 

cultural na perspectiva de conscientização da necessidade de preservação do 

ambiente. 

 As transformações que vêm ocorrendo em nosso planeta são emergentes. 

Várias ações vem sendo feitas a favor de uma mudança comportamental em relação 

ao uso dos recursos naturais, mas acreditamos que ainda são poucas e morosas na 

contramão do que se pudesse estar realizando. O que queremos dizer é que 
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sabemos que as tecnologias vêm acompanhadas de desenvolvimento e este afeta 

de alguma forma o ambiente natural na medida em que sobrecarrega o ambiente 

com construções de estradas,  

Podemos afirmar que a preocupação com o ambiente é recente, mas nem por 

isso deixamos de registrar alguns movimentos que ocorreram em função desta 

preocupação. 

Na década de 60, a obra de Rachel Carson2 já alertava sobre os efeitos 

danosos que as ações do homem poderiam provocar no ambiente. No Brasil, cria-se 

em 1965 o Código Florestal Brasileiro, regido pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, este como primeira tentativa de preservação ambiental em solo brasileiro. 

 A década de 70 do século XX foi marcante com a proposição da Conferência 

das Nações sobre o Ambiente Humano em Estocolmo.  A Declaração de Estocolmo 

propõe que tanto as gerações futuras como a presente tenham em seu cotidiano um 

ambiente sustentável. Em 1972, é criado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) um organismo denominado Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – (PNUMA), sediado em Nairobi.  

O PNUMA tem entre seus principais objetivos, manter o estado do meio 

ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre 

problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar medidas para melhorar a 

qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais 

das gerações futuras. No Brasil, trabalha para disseminar, entre seus parceiros e a 

sociedade em geral, informações sobre acordos ambientais, programas, 

metodologias e conhecimentos em temas ambientais relevantes da agenda global e 

regional e, por outro lado, para promover uma participação e contribuição mais 

intensa de especialistas e instituições brasileiras em fóruns, iniciativas e ações 

internacionais. O PNUMA opera ainda em estreita coordenação com organismos 

regionais e subregionais e cooperantes bilaterais, bem como com outras agências 

do Sistema ONU instaladas no país (ONU, 2015). 

Em 1975, no Brasil, o Conselho Federal de Educação tornou obrigatória a 

disciplina de Ciências Ambientais em cursos universitários de Engenharia. (MMA, 

2015, p. 1). Ainda neste ano, foi elaborada a Carta de Belgrado que propõe temas 

que falam que a erradicação das causas básicas da pobreza como a fome, o 

                                                             

2
 Livro “A Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, escritora e bióloga americana, publicado em 1962. 
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analfabetismo, a poluição, a exploração e dominação, devam ser tratados em 

conjunto. Nenhuma nação, nesses aspectos deve se desenvolver as custas de outra 

nação, havendo necessidade de uma ética global. A reforma dos processos e 

sistemas educacionais é central para a constatação dessa nova ética de 

desenvolvimento. A juventude deve de acordo com o documento receber um novo 

tipo de educação que requer um novo e produtivo relacionamento entre estudantes e 

professores, entre escolas e comunidade, entre o sistema educacional e sociedade. 

Finaliza com a proposta para um programa mundial de Educação Ambiental.(MMA, 

2015) 

Já em 1977, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) organiza a Conferência Intergovernamental de Educação 

Ambiental em Tbilisi. Nesta conferência, foram debatidos os objetivos, as 

características da EA, assim como as estratégias pertinentes no plano nacional e 

internacional.  

 A década de 80 é marcada pela declaração da Constituição da República 

Federativa do Brasil que dedicou o Capítulo VI ao Meio Ambiente e no Art. 225, 

Inciso VI, determina ao “[...] Poder Público, promover a Educação Ambiental em 

todos os níveis de ensino [...]”. Realizou-se também neste ano, o Primeiro 

Congresso Brasileiro de Educação Ambiental no Rio Grande do Sul e a  realização 

do Primeiro Fórum de Educação Ambiental promovido pela CECAE/USP, que mais 

tarde foi assumido pela Rede Brasileira de Educação Ambiental. (MMA, 2015 ) 

O movimento maior com a preocupação do ambiente natural foi promovido a 

partir dos anos 80, do século XX 

Segundo Morales (2009) a EA, no Brasil, emerge na década de 1980 com a 

crescente institucionalização no cenário das políticas públicas, podendo ser 

destacadas: a Lei Federal n. 6.938/81, que estabelece a Política Nacional do Meio 

Ambiente, em que a educação ambiental é situada como um dos componentes que 

contribui na solução dos problemas ambientais e ofertada em todos os níveis de 

ensino (EA formal) e na comunidade (EA não-formal), consolidando a política 

ambiental do País e a Constituição Federal de 1988, que destaca, no Artigo 225, 

capítulo VI, o meio ambiente, abordando a promoção da educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente. 

 A década de 90 por sua vez, é marcada por fatos importantes relativos à 
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questão ambiental. No ano de 1990, a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, aprovada na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jontien, Tailândia, 

de 5 a 9 de março de 1990, reitera: “confere aos membros de uma sociedade a 

possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar e desenvolver a 

sua herança cultural,  e espiritual, de promover a educação de outros, de defender a 

causa da justiça social, de proteger o meio ambiente....” (MMA, 2015, p.2). 

 Em 1991, o MEC, determina que a EA deveria ser contemplada no currículo 

escolar em todas as modalidades de ensino.  No ano de 1992, acontece importante 

Conferência realizada pela ONU, no Rio de Janeiro, denominada RIO-92 com o 

objetivo de socializar os resultados das experiências nacionais e internacionais de 

EA, discutir metodologias e currículos. Do encontro resultou a Carta Brasileira para a 

Educação Ambiental (MMA, 2015, p. 3).  

A partir da ECO-92 elaborou-se e promoveu-se mais encontros reflexivos e 

ações voltadas a questão ambiental, tanto governamentalmente quanto nas 

instituições educacionais.  

Finalmente, em consonância com a preocupação de se debater a questão 

ambiental nos currículos escolares de modo interdisciplinar foi promulgada em 1999, 

a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), tornando explícita o conceito de EA:  

Art. 1o Entendem-se 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, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 
1999, p. 1). 

 Nos artigos 2º e 3º da referida lei, o comprometimento de todos os segmentos 

da sociedade para a preservação ambiental e severidade desta problemática que 

estes sujeitos devem perceber: 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 
em caráter formal e não-formal. 
Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm 
direito à educação ambiental, incumbindo: 
I – ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição 
Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
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ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação 
e melhoria do meio ambiente; 
II – às instituições educativas, promover a educação ambiental de 
maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 
III – aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 
Sisnama, promover ações de educação ambiental integradas aos 
programas de conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente; 
IV – aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira 
ativa e permanente na disseminação de informações e práticas 
educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental 
em sua programação; 
V – às empresas, entidades de classe, instituições públicas e 
privadas, promover programas destinados à capacitação dos 
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo 
produtivo no meio ambiente; 
VI – à sociedade como um todo, manter atenção permanente à 
formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação 
individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a 
solução de problemas ambientais (BRASIL, 1999, p. 1). 
 

 

Percebemos que é necessário o envolvimento de toda a sociedade em prol da 

preservação do ambiente, pois os discursos solitários, não adiantam se não tivermos 

uma ação conjunta para a prática do cuidado e da consciência ambiental. 

 Depois de muitos debates e embates da sociedade brasileira, em 2012 é 

promulgada a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que cria o Novo Código 

Florestal Brasileiro. No mesmo ano, ele foi alterado pela Lei nº 12.727, de 17 de 

outubro de 2012. O novo código regula os limites de uso da propriedade, proteção 

da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a 

exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem 

dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 

instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 

Os Projetos de Colonização para a Amazônia, como SUDAM–SUDENE – 

BASA– PIN – PROTERRA – INCRA – I e II PND da Amazônia; POLOAMAZONIA–

POLONOROESTE– PLANAFLORO - PROJETO CALHA NORTE que foram 

pensados dentro de um processo evidenciado pelo capitalismo multinacional que 

tinham como finalidade assegurar a produção da nova fronteira agrícola no norte do 

país que fora determinada pelos produtos industrializados no Centro–Sul, mantendo 

o poderio econômico da região. 

A criação do Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 
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(POLONOROESTE)3 foi feita pelo Decreto Nº 86.029, de 27 de maio de 1981  que 

dispunha este programa e teve como objetivos de acordo com o decreto: concorrer 

para a maior integração nacional; II - promover a adequada ocupação demográfica 

da região-programa, absorvendo populações economicamente marginalizadas de 

outras regiões e proporcionando emprego; Ill - lograr o aumento significativo na 

produção da região e na renda de sua população; IV - favorecer a redução das 

disparidades de desenvolvimento, a níveis inter e intra-regionais; e V - assegurar o 

crescimento da produção em harmonia com as preocupações de preservação do 

sistema ecológico e de proteção às comunidades indígenas(BRASIL, 1981, p.2). 

Em Rondônia, o movimento ambientalista teve ascensões e quedas. De 

acordo com Almeida (2009): 

 
Nos anos anteriores a década 70 o sistema de produção 
empregados no estado de Rondônia estava fincada sobre o 
extrativismo da borracha, da castanha e de outros produtos 
regionais, mas ao longo dos últimos trinta anos, foi palco de 
profundas transformações, inúmeros projetos foram implantados 
visando à organização e à integração do espaço geográfico 
rondoniense, a política pública federal para esta região visava 
especialmente à indução do povoamento e foi promotora do 
deslocamento de milhares de migrantes. Fundada na necessidade de 
aliviar a pressão demográfica dos centros de maior densidade 
populacional do país, ligada à política excludente de acesso a terra e 
calcada no modelo de produção de grãos para exportação (p. 5). 
 
 

O estado de Rondônia sofreu substancialmente em função justamente da 

proposta de colonização da época, principalmente na década de 70. 

 Outro momento que não podemos deixar de registrar em nosso trabalho é 

afirmação de Almeida (2009) que enfatiza que com a criação da SEMARO4 e, por 

conseguinte do Departamento de Educação Ambiental constituiu-se num avanço 

significativo para o estado, uma vez que passou a fiscalizar, controlando e 

informando todas as atividades relacionadas ao Meio Ambiente. 

O projeto COM VIDAS5, que é um projeto em parceria com as escolas e o 

                                                             

3
 Compreendeu a área de influência da ligação rodoviária Cuiabá - Porto Velho, abrangendo o oeste e 

o noroeste do Estado de Mato Grosso (municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do 
Livramento, Poconé, Cáceres, Mirassol d'Oeste, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Vila Bela da 
Santíssima Trindade, a parte a Oeste do rio Roosevelt, no Município de Aripuanã) e o Território 
Federal de Rondônia. 
4
 Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Rondônia. 

5
 A COM-VIDA é uma nova forma de organização na escola e se baseia na participação de 

estudantes, professores, funcionários, diretores, comunidade. Quem organiza a COM-VIDA é o 
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MMA, é outra alternativa que o estado de RO possui para que conscientize os jovens 

e crianças dentro dos espaços escolares na busca de uma consciência crítica entre 

o espaço escolar e a responsabilidade socioambiental e ajudando a formular a 

Agenda 216.  

Nesse viés, conforme Almeida e Gallo (2006) apesar da colonização ter sido 

danosa do ponto de vista ambiental, houve algumas práticas de EA em Rondônia: 

 
[...]Pode-se dizer que a EA em Rondônia passou a existir de fato nas 
políticas estaduais a partir do PLANAFORO7 que apesar dos desvios 
de recursos, gastos excessivos com máquinas governamentais e nas 
obras de infra-estrutura, desmatamento e conflitos pela terra, entre 
outros, financiou experiências interessantes em EA como programas 
de rádio cursos de capacitação de professores e encontros com 
comunidades do entorno das unidades de conservação.[...] Outro 
aspecto positivo para o estado de Rondônia foi em 1981, que 
 através do Decreto 3782, de 14.06.88 criou a primeira aproximação 
do Zoneamento Sócio –Econômico- Ecológico do Estado de 
Rondônia, pois reconheceu que os projetos governamentais e as 
atividades produtivas devem se adaptar às características ambientais 
locais e que nos planos de desenvolvimento regional deve ser 
considerada a presença de populações tradicionais.(2006, p. 4) 

 

Destarte, Almeida (2009) contribui relacionando a importância da criação da 

CIEARO8 para o estado de RO, pois essa comissão foi um ponto estratégico para a 

articulação de um fórum de discussão de política pública em EA no Estado de 

Rondônia, mas não teve muito êxito nem muita visibilidade por ter passado pelo 

controle de diversos órgãos e nunca ter sido institucionalizada, o que está 

                                                                                                                                                                                              

delegado ou a delegada e seu suplente da Conferência de Meio Ambiente na Escola, com o apoio de 
professores. O principal papel da COM-VIDA é contribuir para um dia-a-dia participativo, democrático, 
animado e saudável na escola, promovendo o intercâmbio entre a escola e a comunidade. Por isso, a 
COM-VIDA chega para somar esforços com outras organizações da escola, como o Grêmio 
Estudantil, a Associação de Pais e Mestres e o Conselho da Escola, trazendo a Educação Ambiental 
para todas as disciplinas. . Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/com-
vida.pdf. Acesso em 20 mar.2016 
6
 A Agenda 21 é um plano de ação aprovado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, realizada no Rio de Janeiro. Na Agenda 21 estão definidos 
os compromissos que 179 países assinaram e assumiram de construir um novo modelo de 
desenvolvimento que resulte em melhor qualidade de vida para a humanidade e que seja econômica, 
social e ambientalmente sustentável. Desde 2002, o nosso país tem uma Agenda 21 Brasileira, feita 
com a participação de milhares de pessoas. Disponível em 
http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/com-vida.pdf. Acesso em 20 mar.2016. 
7
 PLANAFORO (Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia), concebido para dar seguimento e 

aperfeiçoar programas especiais de investimento, a exemplo do Poloamazônia, e procurando corrigir 
os impactos ambientais negativos do Polonoroeste, bem como realizar grandes investimentos 
públicos em infraestrutura e fortalecimento institucional do setor público e de setores não-
governamentais.(FERREIRA, ARAUJO E MARQUES, 2006, p.1) 
8
 Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de Rondônia. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/com-vida.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/com-vida.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/com-vida.pdf
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acontecendo agora com o decreto e a definição do regulamento, por nunca ter 

havido uma sede não existe um registro histórico da comissão (ALMEIDA, 2009, 

p.9). 

O município de Vilhena, também participou do COM-VIDAS com o 

engajamento de algumas escolas, pois possui dentro de sua Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED)9 um Departamento de Educação Ambiental o qual nos informou 

que algumas escolas possuem projetos de EA. Identificamos no município também, 

a existência da SEMMA10 (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) que tem como 

objetivos principais: 

 
A SEMMA tem a função de operacionalmente planejar, formular, 
coordenar e acompanhar a execução e avaliação da política 
ambiental e da conservação dos ecossistemas do município, com 
ênfase na proteção do meio ambiente e combater a poluição urbana, 
de efetuar o licenciamento ambiental das atividades previstas em lei; 
orientar, fiscalizar e aprovar atividades que potencialmente causem 
agressão ambiental; conservar as espécies ameaçadas ou raras ou 
em perigo de extinção, inclusive apreensão de animais e plantas 
silvestres capturadas ilegalmente; elaborar projetos e definir 
prioridades de recuperação e conservação de áreas de preservação; 
operar o aterro sanitário e os locais de destinação de resíduos 
especiais; educação ambiental; produzir, através do viveiro 
municipal, mudas para utilização em ajardinamento e arborização de 
vias e espaços públicos e para a distribuição à população em geral 
em determinados eventos (VILHENA, SEMMA, 2016, p.1, grifo 
nosso). 
 
 

 Consideramos extremamente, a existência da SEMMA na cidade de Vilhena 

no sentido de mostrar que possui previsão de ações relativas à conservação do 

ambiente do município.  

Desse modo, as legislações que hoje vigoram sobre a questão ambiental e a 

necessidade de preservação, perfazem um caminho de comprometimento de todos 

os sujeitos da sociedade diante da geração de conflitos sociais, pois como nos 

afirma Berté (2009): 

 
Também na área ambiental, a ideia de conflito está associada ao 
controle de recursos, que hoje se sabe, são limitados e não podem 
ser usados indiscriminadamente, pois o uso intensivo dos recursos 

                                                             

9
 Secretaria Municipal de Educação. Disponível em 

http://vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=91ea5f2a59sv91&id=2510. Acesso em 30 mar.2016. 
10

 Disponível em http://vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=d35ef008e2svd3&id=2523. Acesso em 25 
de mar.2016. 

http://vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=91ea5f2a59sv91&id=2510
http://vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=d35ef008e2svd3&id=2523
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ambientais tem provocado tanto sua escassez quanto o 
comprometimento da qualidade ambiental. Situação que tem 
suscitado uma série de campanhas que motivam a sociedade a evitar 
o desperdício – estamos, pois na era do “reutilizar”, do “reciclar”, do 
“dar destinação adequada”, do “evitar certos consumos” (sacolas 
plásticas, desperdício de água e luz, etc) e do “identificar os produtos 
que possibilitam uma melhor qualidade de vida” (p. 64, grifos do 
autor). 

 

 A EA neste sentido propõe embasamento teórico-reflexivo que ações efetivas 

de busca na sustentabilidade planetária sejam realizadas, não apenas com ações 

individuais, mas que esta consciência se torne coletiva na medida que tenha a maior 

abrangência possível de interação desta tanto em nível local como global.  Não 

queremos dizer com isso que as ações individuais não são importantes, pelo 

contrário. É destas ações que podemos, enquanto sujeitos inseridos em uma 

sociedade para que possamos estar contribuindo para uma melhor compreensão do 

alto risco que o ambiente está correndo neste uso irracional dos recursos naturais. 

 

3.2  Características e Tendências da Educação Ambiental  

 

A educação ambiental, no contexto mundial, afirma e reafirma a necessidade 

de se considerar as diversas dimensões, tornando-se visível a abordagem 

interdisciplinar e sistêmica que impera nesse novo saber ambiental (MORALES, 

2009, p. 4). Ainda hoje percebemos que existe um discurso defensionista de EA. 

Diante deste fato podemos comprovar nos discursos e documentos que vêm ao 

longo tempo construir uma EA crítica. Não é tarefa fácil, pois os atores sociais 

perpetuam uma visão fragmentada e utilitarista de natureza. 

Segundo Layrargues (2004), a educação ambiental é promotora e resultante 

de várias relações em cada contexto histórico e, ao mesmo tempo em que permite a 

mudança, pela ação problematizadora, pode, dependendo de como está estruturada 

e de qual finalidade cumpre na sociedade, ser um meio de reprodução de formas 

excludentes, opressoras e dicotômicas de se viver (LAYRARGUES, 2004, p. 77). 

Esta relação a qual o autor aborda, especificamente no contexto histórico, 

compreendem ser relevante, pois é no espaço histórico-social que os indivíduos se 

constituem como cidadãos. 

 Nesta perspectiva, surgem algumas correntes que ao longo deste tempo 

foram surgindo afim de que se possa entender a EA como uma necessidade urgente 
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e como o cidadão inserido na sociedade compreende esta necessidade. 

 Segundo Sauvé (2005) coexistem diversas tendências em EA. Para a autora 

a noção de tendência refere-se à perspectiva teórico-metodológica, ou seja, uma 

maneira geral de conceber e praticar educação ambiental.  

Desta forma, apresentamos abaixo um quadro comparativo de acordo com 

Sauvé, sobre estas correntes, no sentido de visualizar os diferentes modos de se 

conceber a EA como forma de entender o significado de ambiente: 

Quadro 1 – A tipologia das concepções sobre o ambiente na EA  

Ambiente Relação Características Metodologias 

Como 
natureza 

para ser 
apreciado e 
preservado 

natureza como catedral, ou 
como um útero, pura e 
original 

• exibições;  
• imersão na natureza 

Como recurso para ser 
gerenciado 

herança biofísica coletiva, 
qualidade de vida 

• campanha dos 3 R; 
• auditorias 

Como 
problema 

para ser resolvido ênfase na poluição, 
deteriorização e ameaças 

• resolução de 
problemas; 
• estudos de caso 

Como lugar 
para viver 

EA para, sobre e 
no para cuidar do 
ambiente 

a natureza com os seus 
componentes sociais, 
históricos e tecnológicos 

• projetos de 
jardinagem; 
• lugares ou lendas 
sobre a natureza 

Como 
biosfera 

como local para 
ser dividido 

espaçonave Terra, “Gaia”, a 
interdependência dos seres 
vivos com os inanimados 

• estudos de caso em 
problemas globais; 
• estórias com 
diferentes 
cosmologias 

Como projeto 
comunitário 

para ser 
envolvido 

a natureza com foco na 
análise crítica, na 
participação política da 
comunidade 

• pesquisa 
participativa para a 
transformação 
comunitária; 
• fórum de discussão 

Fonte: SAUVÉ, 2015.  

 

 Estas tipologias estão norteadas por uma prática que pode ser evidenciada 

nas dimensões do saber. Destarte, nossa pesquisa partiu da premissa que trabalhar 

uma EA Crítica faz, com que os sujeitos percebam seu entorno e nele possam estar 

intervindo de forma crítica e reflexiva em relação ao ambiente que habitam e que 

possam , como educadores, poderem estar contribuindo com a comunidade escolar 

que estiverem incluídos.  

Assim, a tendência de educação ambiental adotada pelo sujeito representa de 
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um modo geral a sua prática, incorporando uma pluralidade de ações e uma 

diversidade de proposições. Por outro lado, uma mesma proposição pode 

corresponder a duas ou três tendências, segundo o ângulo sob o qual é analisada. 

Assim, em cada uma das correntes apresenta um conjunto de características 

específicas que a distingue das outras, as correntes não são, no entanto, 

mutuamente excludentes em todos os planos: certas correntes compartilham 

características comuns (SAUVÉ, 2005, p. 17).  

 Optamos em nossa pesquisa, trabalharmos com três das tipologias descritas 

por Sauvé (2015) que se compactuam com a perspectiva crítica em nosso 

entendimento que são o ambiente como lugar para viver, o ambiente como biosfera 

e o ambiente como projeto comunitário.  

Desta forma, o ambiente como lugar para viver é percebido como algo 

antropocêntrico em algumas respostas encontradas nos questionários aplicados. 

Aqui, a autora nos reserva a visão de que o ambiente é um lugar de se viver com 

sustentabilidade e que as pessoas precisam conceber o ambiente de forma holística, 

não apenas como um lugar que se tira recursos naturais para sobreviver. 

 Na questão do ambiente como biosfera a preocupação foi em trabalhar o 

planeta de forma que os sujeitos se sentissem parte dele e que dele necessitam 

para viver. A importância desta perspectiva envolve uma visão macro do planeta 

quando percebemos a necessidade de preservação deste para a sobrevivência e 

não ao contrário. O ambiente como projeto comunitário envolve as duas visões no 

sentido de que o ser humano precisa entender que o ambiente necessita o cuidado 

de todos e não apenas de ações isoladas. Não que estas não sejam importantes, 

pelo contrário, é que a visão macro da inserção coletiva de ação ambiental deve ser 

perseguida por todos os seres e estes precisam se sentirem parte do planeta e com 

responsabilidade sobre o mesmo para o bem de todos. 

Acreditamos que estas três tipologias vão ao encontro da prática do professor 

a partir das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, instituídas pela 

Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 2015 e trás em seu artigo 7º, inciso XI :   

 
XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os 
estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar 
e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre 
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propostas curriculares e sobre organização do trabalho educativo e 
práticas pedagógicas, entre outros (BRASIL, MEC, 2015, p. 8). 
 
 

 Nesse contexto, a tipologia de EA apresentadas por Sauvé (2005) traz 

perspectivas concebidas pela autora. Entendemos que algumas podem fundir-se na 

mesma proposição visto que, trazem em sua essência a utilização do ambiente 

como recurso e por isso, o homem precisa cuidá-lo e preservá-lo. Acreditamos que 

um cidadão efetivamente preocupado com a natureza enquanto ambiente deve estar 

se apropriando de conceitos que perpassem esta concepção reducionista, no 

sentido que o sujeito de sentir-se parte do ambiente natural e que dele depende para 

a sobrevivência de ambos. 

A este respeito Sauvé (2005, p. 319) entende que: 

 
No correr dos anos, um número cada vez maior de atores da 
educação ambiental introduziu uma dimensão de pesquisa ou de 
reflexão em suas intervenções no terreno da prática. Desenvolveu-
se, assim, um “patrimônio pedagógico” que contém rica diversidade 
de proposições teóricas, de modelos e de estratégias, capaz de 
estimular a discussão e de servir de inspiração para os que 
trabalham na prática. A análise dessas proposições permite 
identificar uma pluralidade de correntes de pensamento e de prática 
na educação ambiental: naturalista, conservacionista, solucionadora 
de problemas, sistêmica, holística, humanista, crítica, bio-regional, 
feminista etc. (Sauvé, 2002), que correspondem a outros tantos 
modos complementares de ligar-se ao meio ambiente [...]  

 

 Deste mesmo modo, entendemos que a intenção de Sauvé é o de demonstrar 

as relações das proposições que envolvem a realidade da educação ambiental no 

contexto das tendências relacionadas a educação ambiental em uma perspectiva 

relacionada a teoria e a prática.  

Diante disso, pensamos uma EA crítica perpassa uma organização tradicional 

de ação e pensamento, conforme afirma Loureiro (2012, p. 52): 

 

 

Entender os modos de pensar e fazer a educação que refutem as 

premissas pedagógicas tradicionais de: organização curricular 

fragmentada e hierarquizada; neutralidade do conhecimento 

transmitido e produzido; e organização escolar e planejamento do 

processo de ensino e aprendizagem concebidos como “pura 

racionalidade” (grifo do autor), pautados em finalidades pedagógicas 

desinteressadas quanto às implicações sociais de suas práticas (p.52). 
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O discurso da EA crítica necessita confundir-se com o cotidiano dos cidadãos. 

É necessário pois, difundir e aprofundar-se sobre os problemas ambientais para 

reduzi-los e até mesmo amenizá-los. Ademais, um cidadão crítico é aquele que 

participa, propõe soluções e atua para que a sociedade em que vive seja cada vez 

melhor. Um cidadão crítico preocupado com as questões ambientais, como 

destinação do lixo, desmatamento, alterações climáticas, está sempre apto e atento 

para participar de ações tanto individuais ou coletivas para a manutenção do 

equilíbrio ambiental.   
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4  A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE 

 

4.1 A Universidade no contexto brasileiro 

 

De acordo com Cunha e Leite (1999) as instituições de ensino superior no 

Brasil só surgem em 1808. Antes, o ensino superior era ministrado pelos colégios 

jesuítas. Com a expulsão desta ordem religiosa do reino português, em 1759, os 

conventos franciscanos substituíram os colégios jesuítas no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, pois a igreja católica era, então, uma instituição privada que se mesclava 

ao Estado pelo regime do padroado.  

De acordo com Oliven (2002): 

 
[...] durante o período da Regência, foram criados, em 1827, dois 
cursos de Direito: um em Olinda, na região nordeste, e outro em São 
Paulo, no sudeste. Além destes cursos, a Escola de Minas foi criada 
na cidade de Ouro Preto, que como o nome sugere situava-se na 
região de extração de ouro (p. 32). 

 

Já no período da República Velha temos a criação da primeira universidade 

brasileira, como afirma Oliven (2002): 

 
A primeira universidade brasileira foi criada em 1920, data próxima 
do centenário da independência (1922). Resultado do Decreto nº 
14.343, a Universidade do Rio de Janeiro reunia, 
administrativamente, Faculdades profissionais pré-existentes sem, 
contudo, oferecer uma alternativa diversa do sistema: ela era mais 
voltada ao ensino do que à pesquisa, elitista, conservando a 
orientação profissional dos seus cursos e a autonomia das 
faculdades (p. 33). 

   
 

Desta forma, concordamos com Chauí (2003, p. 5) quando afirma que a 

Universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira determinada a 

estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. Tanto é assim 

que vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e 

projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade. Essa 

relação interna ou expressiva entre universidade e sociedade é o que explica, aliás, 

o fato de que, desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma 

instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no 

reconhecimento público de sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de 

diferenciação, que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais, e 
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estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e 

legitimidade internos a ela. (CHAUÍ, 2003). 

A Universidade, nesse ponto precisa se apropriar do local onde está inserida 

articulando saberes, vivências e conhecimento. O espaço acadêmico precisa estar 

além de textos científicos, se fazendo presente nos momentos de construção 

coletiva da sociedade para o bem maior que é o bem comum.  Desse modo, a 

formação do acadêmico para a vida e inserção na sociedade deve prepará-lo para a 

sociedade globalizada que trás cotidianamente uma avalanche de informações e 

inovações, e estas, devem estar afinadas com um desenvolvimento socioambiental 

crítico.  

Desse modo, Pimenta (1985) orienta como uma universidade deveria ser 

conduzida dentro de seu espaço de localização, como segue: 

 
Não é nosso objetivo, seria um despropósito, delinear, aqui, as 
grandes forças que definiriam inserção das universidades no espaço 
urbano em que se enraízam. É suficiente chamar a atenção para um 
importante problema; compreender a história e o funcionamento de 
uma Universidade significa, em grande medida, estar atento às 
formas de entrelaçamento que vieram a estabelecer no contexto das 
cidades em que se fixaram. (p.81) 
 
 

Assim, mais do que a perpetuação da Universidade em um determinado local 

é a contribuição desta à sociedade que está inserida seu objetivo principal. Esta 

contribuição não pode ser delimitada apenas na formação acadêmica de quem tem 

vínculo com algum curso, mas, também a comunidade de entorno que dela deve 

estar introduzida e contemplada no seu desenvolvimento. 

Diante disso, concordam Dourado e Catani (1999, p.8) quando afirmam que 

as transformações do mundo contemporâneo redimensionam o papel social da 

educação e das instituições educativas, uma vez que questionam, particularmente, o 

papel da escola como agência de formação para o mundo do trabalho e para a vida 

societária. Ademais, a sociedade é constituída por um coletivo diverso de opiniões e 

vivências, é neste coletivo que precisamos buscar a consciência ambiental urgente 

que o planeta necessita, e a educação, tem um papel fundamental nesse sentido. 

Desta forma, Loureiro (2012, p.55) entende que estamos, contudo diante de 

uma sociedade consumista baseada na aceleração da produção de riquezas 

materiais alienadas para permitir a reprodução e acumulação do capital. A este 
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respeito é importante ressaltar a importância de desenvolver um currículo baseado 

em conteúdos que tratem a respeito de refletir e promover uma consciência crítica 

em que se possa pensar a natureza e o meio ambiente com um bem da 

humanidade. 

 

 

4.2 A inserção da Educação Ambiental no currículo das Universidades 

 

Ao revisitarmos a história da educação brasileira, nos deparamos com várias 

etapas de elaboração de construção e propostas curriculares nos diferentes 

períodos. 

De acordo com Lopes e Macedo (2005, p.13), as primeiras preocupações 

com o currículo, no Brasil, datam dos anos 20. Desde então, até a década de 1980, 

o campo foi marcado pela transferência instrumental de teorizações americanas. 

Essa transferência centrava-se na assimilação de modelos para elaboração 

curricular, em sua maioria de viés funcionalista, e era viabilizada por acordos 

bilaterais entre os governos brasileiro e norte-americano dentro do Programa de 

Ajuda a América Latina. 

A Educação Ambiental foi instituída como proposta de reflexão no currículo 

escolar a partir de 1997 com a constituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) no ensino fundamental mais especificadamente, possibilitando assim a 

oportunidade de discussão desta temática de forma transversal, ou seja, de que 

fosse tratada e discutida no contexto das disciplinas previstas nos currículos das 

escolas. Este contexto deveria ser trabalhado interdisciplinariamente e não como 

uma disciplina exclusiva da temática ambiental. 

Não podemos deixar de destacar a importância que os PCN tiveram para o 

embasamento curricular da educação brasileira como documento norteador de 

propostas curriculares e metodológicas tanto com as disciplinas elencadas no 

currículo bem como os temas transversais previstos neste documento. Desse modo, 

encontramos no documento introdutório os princípios e a finalidade da proposta dos 

PCN em relação a qual educação deva ser realizada na escola voltada 

principalmente à promoção da qualidade do ensino. Infelizmente, ainda não 

percebemos em sua totalidade a promoção da educação ambiental nas escolas de 

forma articulada ao currículo escolar. Encontramos ainda projetos pontuais, 
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importantes sim, mas que não trazem em seu contexto a participação de toda 

comunidade escolar. 

Os temas transversais trazem em sua proposta um currículo interdisciplinar 

para além daquele que vêm sido trabalhado de forma fragmentada nas escolas e 

traz à tona temáticas emergentes inseridas em nossa sociedade que antes na 

maioria das vezes não era contemplada nos livros e materiais didáticos. Desse 

modo, entendemos que o currículo proposto nas instituições educacionais deva 

discutir problemáticas relativas à realidade do aluno, colocando este sujeito à frente 

de discussões relacionadas ao seu cotidiano e como este pode estar modificando 

sua práxis. 

Nesse contexto, a temática ambiental prevista nos PCN, vêm para oportunizar 

a discussão dos problemas ambientais de forma interdisciplinar. Não implica em 

acrescentar uma disciplina denominada Educação Ambiental nos currículos e sim 

trabalhar interdisciplinariamente de forma contínua e integrada as questões 

pontuadas de forma local à global de modo que os sujeitos percebam que a 

sustentabilidade planetária está em questão e é urgente a mudança de hábitos e 

posturas. 

O MEC, desse modo, ao implantar os PCN para as escolas brasileiras propôs 

que fosse trabalhado a inserção no mundo do trabalho e do consumo, o cuidado 

com o próprio corpo e com a saúde, passando pela educação sexual, e a 

preservação do meio ambiente são temas que ganham um novo estatuto, num 

universo em que os referenciais tradicionais, a partir dos quais eram vistos como 

questões locais ou individuais, já não dão conta da dimensão nacional e até mesmo 

internacional que tais temas assumem, justificando, portanto, sua consideração” 

(MEC, PCN 1997, p. 27). 

Após a publicação dos PCN, em 1999 foi instituída a Lei 9.795 que 

estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental- PNEA (BRASIL, 1999), 

tornando obrigatória a inserção da educação ambiental em todos os níveis e 

modalidades de ensino, como encontramos no Artigo 9º e 10º: 

 

Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar a 
desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino 
públicas e privadas, englobando: I – educação básica: a. educação 
infantil; b. ensino fundamental e c) ensino médio; II - educação 
superior; III - educação especial; IV- educação profissional; V – 
educação de jovens e adultos 
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Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 
educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 
modalidades do ensino formal. § 1º A educação ambiental não deve 
ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. § 2º 
Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao 
aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer 
necessário, é facultada a criação de disciplina específica. (BRASIL, 
1999, p.3 ). 

 

Deste modo, por meio da Política Nacional de Educação Ambiental, esta não 

pode ser oferecida como disciplina específica no ensino. Assim, a forma como o 

currículo vem sendo tratado nas universidades deve inserir temas que possam 

discutir as desigualdades sociais, ética, justiça ambiental, biodiversidade, 

espacialidade, multiculturalismo ambiental, enfim, entre outros temas que reforçam a 

temática ambiental nos cursos de formação de professores. 

Faz-se necessária a reflexão, da problemática ambiental em todas as 

disciplinas dos cursos. Por conseguinte, quando afirmamos isso, estamos 

defendendo a interdisciplinaridade como proposta de reflexão sobre ambiente 

natural e a finitude de seus recursos. Especificamente nesta questão, a disciplina de 

Educação Ambiental, quando é ofertada na Universidade por meio do currículo, 

colabora com a reflexão em que se busca uma harmonia entre a ação antrópica e o 

meio ambiente.  

A este respeito Grun (2012, p. 115), entende que esta perspectiva de 

compreensão quando afirma que questões como a preservação de culturas 

tradicionais, que como sabemos hoje, são condições sine qua non da preservação 

da biodiversidade, ficam completamente inviabilizadas de serem trabalhadas como 

conteúdo educacional, pois houve um processo de “varredura” de saberes do 

currículo. Ainda de acordo com Grun (2012, p.116 grifos do autor) outro típico caso 

de área de silêncio do currículo é a tradicional descrição do método científico 

sempre presente nos livros de ciência e de como estas descrições não se refere de 

maneira alguma à natureza. 

No documento denominado “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental” aprovado pela Resolução nº 14 de 2012, são apontados os 

princípios a serem realizados em seu artigo 15: 

 

Art. 15. O compromisso da instituição educacional, o papel 
socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, 
etnia, raça e diversidade que compõem as ações educativas, a 
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organização e a gestão curricular são componentes integrantes dos 
projetos institucionais e pedagógicos da Educação Básica e da 
Educação Superior; 
§ 1º A proposta curricular é constitutiva do Projeto Político-
Pedagógico (PPP) e dos Projetos e Planos de Cursos (PC) das 
instituições de Educação Básica, e dos Projetos; Pedagógicos de 
Curso (PPC) e do Projeto Pedagógico (PP) constante do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) das instituições de Educação 
Superior (BRASIL, 2012, p.5) 
 

 
Percebemos assim, o papel da Universidade propor, para além da oferta de 

inclusão de uma disciplina de Educação Ambiental em seu currículo, a efetiva 

problematização e vivência dos problemas regionais e locais em que está inserida 

numa perspectiva de conscientização e avanço nas discussões feitas. O 

compromisso desta deve ir além da formação e qualificação de sujeitos para o 

mercado de trabalho. A Universidade precisa compreender seu papel 

desenvolvimentista de EA necessitando propor ações e reflexões na busca de um 

desenvolvimento sustentável e na formação de sujeitos críticos nesta questão. 

O sujeito em formação deve estar preparado para refletir sua realidade, o 

mundo que o cerca, pensando e agindo sobre ele. Pensarmos uma EA crítica no 

currículo propõe um engajamento de todos os componentes curriculares de forma a 

pensar o ambiente como essencial para a vida. 
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5 A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
UNIR CÂMPUS DE VILHENA 

 

O campo da formação de professores têm sido uma temática bastante 

discutida há algum tempo no Brasil. Com a extinção do curso Normal Magistério, de 

nível médio, que habilitava os professores a trabalharem com crianças dos anos 

iniciais do ensino fundamental, antigamente denominado 1ª a 4ª série, os cursos de 

Pedagogia tornaram-se definitivamente os formadores, além de outras habilitações, 

o curso que formaria os professores para se trabalharem com estes anos.  

Podemos comprovar a questão acima com um fragmento da Resolução do 

CNE Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura que diz: 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 
(BRASIL, 2006, p.3 ). 
 

 A docência dos professores é compreendida, de acordo com esta resolução, 

“como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em 

relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 

princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 

conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a 

processos de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no 

âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo” (BRASIL, 2006). 

 Nesta seção, trataremos sobre o estado de Rondônia e consequentemente a 

inserção da UNIR com os vieses do curso de Pedagogia sobre as questões 

ambientais. 

 

5.1 O estado de Rondônia e a inserção da UNIR no contexto ambiental 

 

O Brasil, ao iniciar o projeto de integração da Amazônia ao restante do país 

nos meados da década de 60/70, fortaleceu aos olhos preservacionistas o princípio 
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da devastação ambiental territorial da região no sentido que a proposta era quem 

conseguisse desmatar suas terras seria o proprietário destas. Na época não existia a 

preocupação com o ambiente nem tampouco se pensava que os recursos naturais 

são finitos.  

A finalidade principal desta ocupação na época, era utilizar os espaços não 

habitados para que houvesse a massificação desta ocupação na região norte e esta 

fosse envolvida num desenvolvimento igual aos das outras regiões do país 

consideradas avançadas. Segundo Coelho (2010), em 1970 surge o primeiro grande 

plano de desenvolvimento para a região, chamado de Plano de Integração Nacional 

(PIN), que promoveu a abertura e construção de estradas, tais como: 

Transamazônica (BR 319), Belém-Brasília (BR 153) e a Cuiabá-Santarém (BR 163). 

Através de um processo de incentivos fiscais procurou atrair investidores para a 

região, incentivando a agricultura, pecuária, extração de madeira e minerais, 

agroindústria. Isto gerou a formação de grandes latifúndios em paralelo com 

assentamentos de pequenos agricultores, ocasionando um aumento expressivo da 

população. 

De acordo com o IBGE (2015) a Amazônia Legal foi criada inicialmente como 

área de atuação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia (SPVEA), em 1953. Atualmente, ela corresponde à área dos Estados da 

Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), 

acrescidos da totalidade do Estado de Mato Grosso e dos municípios do Estado do 

Maranhão situados a oeste do meridiano 44º O.  

A região amazônica teve por base a concepção de integração regional ao 

esperado desenvolvimento oportunizando a concessão de terras e a abertura de 

estradas no sentido de colonizar numa região que antes era considerada 

intransitável. A região vem sofrendo há muito tempo com a ocupação humana 

relacionadas principalmente as suas atividades de agricultura que habitualmente são 

organizadas a partir da prática de queimadas. 

Ademais, sabemos que o uso contínuo dos recursos naturais conduz ao seu 

esgotamento e o homem, ainda assim, não parece preocupado com o rumo que o 

ambiente está tomando. Dados como esses apenas nos fazem refletir sobre esta 

preocupação mas deve também levar a efetivas ações de sustentabilidade. É 

possível, no sentido de que devemos todos caminhar para um ambiente 

economicamente sustentável. 
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Segundo levantamento do INPE (2014), mais de 5 mil quilômetros de mata 

foram destruídos na região brasileira entre agosto de 2012 e julho de 2013.  

O estado de Rondônia foi Território do Governo Federal até 1981 quando foi 

instalado como estado. Sua capital é Porto Velho, localizada às margens do Rio 

Madeira. De acordo com dados do IBGE (2014) em sua extensão, o estado de 

Rondônia tem 237.590,547 km² e sua população em 2014 era de 1.748.531 

habitantes.  Assim, apesar de existirem ações de combate à degradação ambiental 

em RO, constatamos que esta luta deva persistir e insistir cada vez mais na busca 

de soluções para o crescimento do estado conjuntamente com a sustentabilidade do 

estado. 

Um estudo realizado por Ferreira (2009, p. 13) vinculado à Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM-RO) em que se foi proposto o Plano 

de Prevenção, Controle e Alternativas Sustentáveis ao Desmatamento de Rondônia 

(Período 2009-2015) acusa que os agentes do desmatamento em Rondônia 

continuam sendo pequenos produtores rurais – assentados, migrantes e sem-terra -, 

pecuaristas, “lavoureiros´´ madeireiros (desmatamento oculto)11. O estudo constata 

também, segundo Ferreira (2009, p. 13) que os fatores que mais contribuem para o 

crescimento das taxas nas regiões de avanço da fronteira interna são o crédito – 

PRONAF e FNO, a abertura de estradas, os investimentos públicos associados às 

obras de infraestrutura, o crescimento do rebanho bovino, a expansão da agricultura 

mecanizada, a migração da indústria madeireira para as áreas de fronteira e a 

grilagem de terras. A falta de regularização fundiária em algumas áreas do estado 

contribui de forma significativa para o aumento do desmatamento, onde os agentes 

de proteção ambiental dificilmente conseguem identificar os infratores (FERREIRA, 

2009, p.13 grifos do autor).  

Segundo Sachs (2009, p. 29-30) de certo modo, todas as principais 

civilizações do passado foram civilizações fundamentadas na biomassa, uma vez 

que dependiam quase que exclusivamente de produtos da biomassa para sua vida 

material: alimentos e ração animal (como é o caso até hoje), e também combustível, 

fibras para vestimentas, madeira para construção de abrigos e mobiliários, plantas 

curativas.  O homem vem utilizando massivamente o ambiente como se esse fosse 

inesgotável.  

                                                             

11
 Refere-se ao desmatamento irregular, não controlado. 
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Nesse sentido, o crescimento das cidades no estado de Rondônia  demonstra 

a cada dia um falso desenvolvimento pois o ambiente é visto como apenas um lugar 

de exploração e obtenção de lucros. Precisa-se urgentemente encontrar um 

caminho de desenvolvimento que seja sustentável para a região e não mais a 

criação de cidades e abertura de mais estradas, impactando assim os recursos 

naturais existentes. 

Nessa perspectiva, Fearnside e Laurance (2012, p.8)  afirmam que: 

A noção de que projetos como rodovias e hidrovias melhorarão a situação 
dos amazônidas pobres é pouco realista. Estes projetos são projetados 
principalmente para transportar mercadorias como a soja, elaborados por 
empresas agroindustriais intensivas de capital, e geram muito pouco 
emprego (Fearnside, 2001a). Por exemplo, no Maranhão uma média de 
167 ha de soja é necessária para criar um emprego, de acordo com um 
levantamento feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 
EMBRAPA (Carvalho, 1999). A soja está sendo, frequentemente, produzida 
em cerrados, e é transportada por rodovias, hidrovias e estradas de ferro 
que passam pelas áreas de floresta. Nas próprias áreas de floresta, a 
pecuária bovina é o principal uso de terra que rapidamente domina a 
paisagem em áreas que foram abertas ao transporte. A pecuária beneficia 
uma elite rica e fornece uma quantidade mínima de emprego (Fearnside, 
2001c). No caso de exploração madeireira, o emprego gerado 
provavelmente será temporário porque a maior parte da exploração 
madeireira na Amazônia é insustentável (Cotton e Romine, 1999). Uma vez 
que muito da infraestrutura está justificada pela exportação de soja, uma 
cultura com benefícios sociais mínimos,é difícil imaginar a construção de 
uma rede de infraestrutura volumosa para apoiar a produção de soja sob a 
rubrica de “desenvolvimento sustentável. 

 

O estado de RO também possui em seu território jazidas de mineração. De 

acordo com estudo realizado por Lima (2009) em seu Relatório Técnico acerca dos 

minerais de estanho as reservas brasileiras de cassiterita estão cerca de 92% 

localizadas nos estados do Amazonas e Rondônia. Também esses estados agregam 

a quase totalidade da produção, adensada em três minas: Mina do Pitinga, Mina de 

Bom Futuro e Mina de Santa Bárbara. O restante da produção ocorre em áreas de 

Concessão e de Lavra Garimpeira, outorgadas a cooperativas, e em operações de 

alguns mineradores independentes em processo de legalização, predominantemente 

em Rondônia, conclui o autor em seu relatório.  

Com essas atividades extrativistas de minérios e a produção agrícola 

aumentando, ainda mais com o avanço das tecnologias nessa área, o aumento das 

rodovias parece, nas percepções destes sujeitos envolvidos nessas práticas a 

solução mais eficiente e rápida de realizar o escoamento destes produtos. Contudo, 
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ao mesmo tempo em que se abrem estradas no meio da floresta, mais esta está 

sendo alvo de exploração. 

A UNIR, criada em 1982, é a única Universidade Pública no estado de 

Rondônia. Possui 8 (oito) Câmpus localizados nas cidades de Ariquemes, Cacoal, 

Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. 

Neste aspecto, é considerada uma Universidade Multicampi, sua sede fica em Porto 

Velho onde estão a Reitoria e suas Pró-Reitorias e tem como princípios e valores 

como se refere o quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 – Princípios e Valores da UNIR 

PRINCÍPIOS VALORES 

Desenvolvimento 
Humano 

Respeito e valorização do ser humano 
Foco nas pessoas e na qualidade de vida 
Condições adequadas de higiene e segurança do trabalho 
Desenvolvimento dos talentos humanos 
Solidariedade 

Eficiência, Eficácia e 
Efetividade 

Delegação coordenada 
Geração de valor 
Simplificação e gestão integrada de processos 
Aperfeiçoamento contínuo 
Atitude proativa 
Meritocracia 

Sustentabilidade 
Institucional 

Planejamento sistêmico 
Foco nos propósitos e objetivos 
Foco nos resultados e na qualidade 
Defesa dos princípios e valores 
Formação de lideranças para governança 

Cooperação e Integração 

Valorização do trabalho em equipe 
Gestão participativa 
Liderança integradora 
Alinhamento e convergência de ações 

Integração Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Interdisciplinaridade 
Aplicabilidade dos estudos da UNIR 
Educação superior inclusiva 

Transformação Social 

Promoção do desenvolvimento regional 
Foco na missão e visão institucional 
Permanente atuação nas políticas estratégicas do Estado 
Defesa dos direitos humanos 
Defesa da diversidade étnica, cultural e da biodiversidade 
Proatividade frente aos anseios da sociedade 

Transparência e 
Moralidade 

Inovação, monitoramento e avaliação permanentes 
Responsabilidade Social 
Visibilidade da produção da UNIR 
Coerência nas atitudes e práticas 
Zelo pela imagem e patrimônio da UNIR 
Compartilhamento de informações e conhecimento 
Garantia do interesse coletivo 

FONTE: Adaptado de www.unir.br, 2016. 

http://www.unir.br/
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Acreditamos, por conseguinte que a UNIR, a partir de seus valores e 

princípios institucionais apresentados, precisa estar contribuindo com a 

conscientização ambiental promovendo discussões em seus componentes 

curriculares sobre a problemática instaurada tanto a nível local como regional. O 

curso de Pedagogia está presente na UNIR nos Câmpus de Porto Velho, Vilhena, 

Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Guajará-Mirim.  

A Universidade, dentro de seu papel de transformação de realidades e 

formadora de opiniões, deve preocupar-se com o compromisso de abertura de 

espaços de discussão, propostas de ações e reflexões para além de um discurso 

academicista. 

 

5.2 O Contexto da Pesquisa: a Cidade de Vilhena  

 

Nesta perspectiva, nos parece importante caracterizarmos a localidade de 

residência dos participantes da pesquisa e igualmente sede do Câmpus da UNIR 

que é a cidade de Vilhena-RO. Julgamos importante no sentido de podermos 

visualizarmos onde foi feita a pesquisa, em que localidade, cidade que os sujeitos 

participantes residem, trabalham e estudam. 

A cidade de Vilhena – RO, onde situa-se o Câmpus da UNIR, é considerada 

média e uma das mais promissoras do estado, situada às margens da BR 364. 

Segundo o IBGE (2015), possui em extensão cerca de 11.518,913 Km² e sua 

população é estimada em 91.801 pessoas.  

A cidade de Vilhena é conhecida como Portal da Amazônia12. Possui um clima 

agradável na região norte do país, localizando-se estrategicamente à 700 Km de 

Porto Velho, Capital do Estado e à 725 Km de Cuiabá, capital do Estado do Mato 

Grosso, inserida em uma zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Vilhena é 

considerada importante para o desenvolvimento do estado, pois fica localizada num 

eixo estratégico de via de acesso à região norte do país.  

Na figura 1 na sequência , mostra como foram os primórdios da colonização no 

município: 

 

                                                             

12
 O município é chamado regionalmente como Portal da Amazônia por ser o primeiro município de 

entrada do estado de Rondônia na divisa com o estado do Mato Grosso. 
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Figura 1 – Cidade de Vilhena/RO - 1968 

 

FONTE:   Cidade de Vilhena-Ro, 1968 – Site IBGE
13

 

  

A região que está localizada no estado é denominada Cone Sul, pois o 

município está situado na região sudeste de RO e esta é composta pelos municípios 

de Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cabixi e Pimenta Bueno e o 

Noroeste de Mato Grosso, cidades essas que dependem de seus vários serviços. 

Seu processo colonizatório é constituído em sua maior parte de migrantes do sul do 

país.  

De acordo com Brasil (2000, p.1) devido à altitude, o município de Vilhena se 

posiciona como uma importante área de disposição de águas, com diversas 

nascentes ao longo de seu percurso territorial. O autor afirma ainda, que o município 

se estende por uma área com topografia naturalmente plana, constituída por leves 

declives em direção às nascentes e cursos d‟água e um relevo ligeiramente 

acidentado (BRASIL, 2000, p.2). 

Em relação à origem do nome do município de Vilhena, segundo Silva (1984) é 

que o notável sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, teria locado a estação 

telegráfica em 1910 batizando-a com o nome de Vilhena em homenagem a seu ex-

Chefe Álvaro Coutinho de Melo Vilhena (SILVA, 1984, p.81). 

Destaca-se, a seguir o município de Vilhena-RO e seu entorno: 

 

                                                             

13
 Cidade de Vilhena (1968). IBGE- Disponível em 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/fotos.php?lang=&codmun=110030&search=||-fotos. Acesso em 10 
mar. 2016. 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/fotos.php?lang=&codmun=110030&search=||-fotos
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Figura 2 - Estado de Rondônia e a localização do município de Vilhena 

 

Fonte: Adaptado Site Mapas Blog, 2006.
14

 

 

Corroborando nesta esteira, de acordo com Andrade e Guarnieri (2012, p.2) a 

primeira hipótese é de que a ocupação do território onde está instalada a cidade de 

Vilhena ocorre por uma política de ocupação realizada pelo Estado Brasileiro, tendo 

em vista os trabalhos da “Missão Rondon”15, responsável em grande parte pelos 

desdobramentos que levaram aos desenvolvimentos posteriores na região. Desse 

modo, os autores falam do movimento migratório para a cidade pesquisada na 

afirmação que sucede: 

 
Constituída no Sudeste de Rondônia, Vilhena se apresenta como 
integrante, econômica e socialmente, do chamado Cone Sul deste 
estado. De características acentuadamente sulistas, se comparada 
ao restante de Rondônia, tem sua história marcada por dois grandes 
períodos: o das primeiras incursões motivadas pelo projeto nacional 
de integração do norte do País, destacando-se as linhas telegráficas 
estendidas pela Comissão Rondon, e num segundo momento pela 
ocupação efetiva e desenvolvimentos trazidos pela construção da 
Rodovia BR 029, atual 364 (ANDRADE E GUARNIERI, 2012, p.3). 
 
 

                                                             

14
 Disponível em http://mapasblog.blogspot.com.br/2012/01/mapas-de-rondonia.html. Acesso em 15 

fev. 2016. 
15

 A chamada “Missão Rondon” foi chefiada pelo Oficial de Engenharia Militar Marechal Cândido 
Mariano da Silva Rondon, nomeado para a Comissão que chefiava a construção das Linhas 
Telegráficas que atualmente hoje coaduna com a extensão da BR 364. 

http://mapasblog.blogspot.com.br/2012/01/mapas-de-rondonia.html
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 Nesse olhar, percebemos a constituição dos habitantes de Vilhena em sua 

grande maioria por migrantes do sul e sudeste inclusive constatamos a existência na 

cidade de um Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Há de destacarmos também 

migrantes de outros estados que chegaram à região em função da política migratória 

da época como destaca Silva (1984): 

 
Vilhena era apenas uma casa construída por Rondon e mais 
algumas palhoças e barracões improvisados pelas empresas que 
construíram a rodovia naquele tempo [...] Nela vive uma população 
de migrantes de todos os quadrantes do país, principalmente de 
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo 
(SILVA, 1984, p.82). 

 
 

 Apesar da política de ocupação promovida pelo governo em oferecer terras às 

pessoas que delas pudessem estar se apropriando para iniciar as atividades de 

agricultura, o assolamento com a vegetação local ocorreu na mesma proporção e de 

forma danosa. Parece-nos, que não houve na época a preocupação com a 

modificação danosa ao ambiente. Todavia, também sabemos que o movimento 

ambientalista no Brasil e em especialmente um olhar preservacionista sobre a 

Amazônia é algo recente em nossa história. 

Desde a ocupação, o desmatamento na região foi o alicerce para a entrada da 

agricultura e criação de gado sem uma política ambiental adequada como assevera 

Almeida (2009): 

 
Nos anos anteriores a década 70 o sistema de produção 
empregados no estado de Rondônia estava fincada sobre o 
extrativismo da borracha, da castanha e de outros produtos 
regionais, mas ao longo dos últimos trinta anos, foi palco de 
profundas transformações, inúmeros projetos foram implantados 
visando à organização e à integração do espaço geográfico 
rondoniense, a política pública federal para esta região visava 
especialmente à indução do povoamento e foi promotora do 
deslocamento de milhares de migrantes. Fundada na necessidade de 
aliviar a pressão demográfica dos centros de maior densidade 
populacional do país, ligada à política excludente de acesso a terra e 
calcada no modelo de produção de grãos para exportação (p. 5). 
 
 

 Entendemos, portanto, que o avanço da migração do restante do país à 

região em estudo com o passar do tempo, somente asseverou os problemas 

ambientais além de proporcionar o chamado desenvolvimento da região que tinha 
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como lema do governo federal de “Integrar para não entregar” devido aos problemas 

de percepção e posse de território. 

 

5.3 A Educação Ambiental no Curso de Pedagogia da UNIR no Campus de 
Vilhena 

  

Antes de falarmos a respeito do curso de Pedagogia do campus de Vilhena, 

convêm explicarmos a respeito dos cursos de Pedagogia o Brasil.  

De acordo com Vieira (2009), o início dos cursos de Pedagogia no Brasil 

percorreu alguns trajetos até chegarmos o que hoje denominamos Licenciado em 

Pedagogia: 

O Curso de Pedagogia foi criado pelo Decreto-Lei n. 1190, de quatro 
de abril de 1939, por ocasião da organização da Faculdade Nacional 
de Filosofia, parte da Universidade do Brasil – projeto do então 
Ministro da Educação Gustavo Capanema, no governo de Getúlio 
Vargas – na qual se transformou a Universidade do Distrito Federal, 
encerrada no mesmo ano. Foram criadas quatro seções, secção de 
filosofia, secção de ciências, secção de letras e secção de 
pedagogia, entre as quais se distribuíam os cursos regulares de 
Filosofia, Matemática, Química, Física, História Natural, Geografia, 
História, Ciências Sociais, Letras, Pedagogia e Didática. Inicialmente, 
o Curso de Pedagogia formava bacharéis, respeitando o “padrão 
federal” curricular num esquema chamado 3 + 1, no qual o bacharel, 
formado em um curso com duração de três anos, que desejasse se 
licenciar completaria seus estudos com mais um ano no Curso de 
Didática. Os Bacharéis em Pedagogia atuariam em cargos técnicos 
de educação no Ministério da Educação e os licenciados, ao 
concluírem o Curso de Didática, estariam habilitados ao magistério 
no ensino secundário e normal (p. 2). 
 
 

 Nesse contexto, percebemos que o curso de Pedagogia até tornar-se 

Licenciatura levou algum tempo, no contexto educacional brasileiro. Assim, quem 

almejava dar aulas deveria estar acrescentando um ano a mais de estudos para 

tornar-se habilitado ao magistério.  

 A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4024/61, 

o Conselho Federal de Educação (CFE) aprovou o Parecer 251/62 que proporcionou 

a reformulação do curso de Pedagogia para quatro anos. Contudo, as 

especificidades para o Bacharelado e a Licenciatura permaneceram as mesmas que 

habilitava para o magistério quem cursava a Licenciatura e as funções de gestão os 

bacharéis. 
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As discussões a respeito do currículo nos cursos de Pedagogia devem ser 

pensadas de modo a integrar os valores éticos, estéticos, políticos e do 

conhecimento para que se possa desenvolver um currículo integrado com os 

problemas locais deve estabelecer esta relação de integridade com a realidade dos 

sujeitos. A EA como forma de estabelecimento de reflexões dentro das instituições 

escolares, tanto na educação básica como no ensino superior, deve fortalecer estas 

discussões, ainda mais numa sociedade globalizada em que estamos inseridos.    

 Com a nova LDB que temos em vigor atualmente, a Lei nº 9394/1996, a 

estrutura do ensino brasileiro passou a ter dois níveis: o da Educação Básica o qual 

abarca o ensino fundamental e o ensino médio e o da Educação Superior. A partir 

desta lei, a formação de professores para se trabalhar com os anos iniciais do 

ensino fundamental, está sujeita à conclusão obrigatoriamente ao curso de 

Pedagogia em nível superior, tornando assim em extinção os cursos voltados à 

formação de professores de nível médio, denominado Curso Normal Magistério, 

anteriormente já discutido neste estudo. 

 A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, trouxe em seu bojo em 

seu artigo 6º, nesse sentido, as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia 

que vêm tratar também das questões ambientais e que estas deverão estar 

previstas nos currículos dos cursos de Pedagogia. Destacamos abaixo no artigo, o 

que é relativo à questão ambiental: 

Art. 6º: 
[...] 
§ 2º O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, 
investigação e reflexão crítica, propiciará: 
I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 
II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre 
outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o 
antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o lingüístico, o 
sociológico, o político, o econômico, o cultura (BRASIL, 2006, p. 3, 
grifo nosso). 
 
 

A questão da valorização da sustentabilidade na sociedade contemporânea 

precisa ser debatida e trabalhada incansavelmente nas escolas e nos curso de 

formação de professores, pois estes que estarão convivendo com sujeitos que 

estarão atuando nos espaços escolares tanto formais quanto espaços não-formais 

de educação. 
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Diante disso, a Resolução nº 2 de 01 de julho de 2015 define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada: 

 
 
XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os 
estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar 
e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre 
propostas curriculares e sobre organização do trabalho educativo e 
práticas pedagógicas, entre outros (BRASIL, 2015, p.11)  
 
 

 Devemos pensar em um sujeito capaz de torna-se crítico de sua realidade 

sociocultural como a resolução nos traz, quando percebido que está inserido em um 

coletivo. Os diferentes meios culturais revelam diferentes meios ambientais, pois a 

sociedade é composta de inúmeras concepções sociais. Desta forma, qual ambiente 

é o mais adequado para se viver? Qual ambiente devemos mostrar ao nosso aluno? 

O ensino que outrora foi trabalhado, e o é, ainda em algumas realidades, é 

aquele que infelizmente lembra do ambiente de quando se tem uma data 

comemorativa. Nossos alunos precisam estar atentos desde a educação infantil para 

as questões ambientais e delas estarem se apropriando com criticidade para 

poderem estar atuando desde pequenos como educadores ambientais e sujeitos 

participantes da sociedade. 

A sociedade está em constante mudança, desvelando novos valores a cada 

dia, assim, neste aspecto, o curso de Pedagogia precisa preparar os sujeitos em 

formação com as demandas apresentadas no cotidiano, ainda mais falando-se em 

questões ambientais, tão emergentes. Desse modo é preciso pensar qual sujeito 

estamos formando para poder estar transformando a realidade do ambiente natural 

o qual hoje este se encontra? Portanto, percebemos a importância que foi dada à 

questão ambiental no sentido de contemplar esta temática inserida nas Diretrizes 

Curriculares do Curso de Pedagogia.  

A questão da valorização da sustentabilidade na sociedade contemporânea 

precisa ser debatida e trabalhada incansavelmente nas escolas e nos curso de 

formação de professores, pois estes que estarão convivendo com sujeitos que 

estarão atuando nos espaços escolares tanto formais quanto espaços não-formais 

de educação. 
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O Câmpus da Universidade Federal de Rondônia, sediado no município de 

Vilhena, criado em 1989, oferece, atualmente, 05 (cinco) cursos de ensino superior, 

em nível de graduação: Licenciatura em Letras, Bacharelado em Ciências 

Contábeis, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Administração e 

Bacharelado em Comunicação Social, objetivando atender principalmente a 

demanda do município e das cidades limítrofes do Cone Sul de Rondônia. 

O curso de Pedagogia, do câmpus de Vilhena objeto da pesquisa conta hoje 

com 4 turmas: 2 turmas no turno da manhã e 2 no noturno. Seu PPC está em 

reformulação, vigorando ainda o que foi feito e aprovado nas instâncias que lhe 

cabem em 2012 está em consonância com as diretrizes curriculares do MEC dos 

cursos de Pedagogia do Brasil. 

De acordo com seu PPC, O Licenciado em Pedagogia deverá, com base nas 

experiências adquiridas, redimensionará a formação docente para o exercício da 

docência na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão 

Escolar, com base nas contribuições das pesquisas no campo educacional e nas 

diretrizes da Resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE/CP n° 1, de 15 

de maio de 2006 (UNIR/VILHENA, 2012, p. 8). 

Desse modo, Barba (2011) defende sobre o contexto histórico-filosófico da 

temática ambiental quando diz: 

O contexto histórico-filosófico constituído desde a antiguidade até os 
dias atuais, ora apresentado, permitiu analisar como a temática foi 
sendo inserida no Ensino Superior. Entende-se que a inserção da 
temática ambiental Universidade é um aspecto importante para a 
discussão a respeito da ciência e da organização do conhecimento 
quanto ao estudo das relações entre homem, sociedade e natureza 
(p. 61) 
 
 

Contudo, devemos nos perguntar que tipo de educadores queremos formar? 

Na perspectiva de um racionalismo ambiental seria um sujeito que percebe a 

natureza como algo utilitário.  

Na dimensão crítica, queremos sujeitos que pensem sobre sua realidade, 

dialoguem, reflitam e percebam a natureza como parte de si e que dela necessita 

para a sobrevivência. O apelo que se faz e que nos permite ponderar é que sujeitos 

críticos, percebem seu entorno e dele vivenciam mudanças reflexivas para o seu 

cotidiano, como a EA nos permite. Permitir-se criticar o entorno é a primeira atitude 

de um educador ambiental comprometido com a sustentabilidade. Esse 
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compromisso parte de ações e reflexões cotidianas conscientes do fazer ambiental 

de cada um. 

Na matriz curricular do 8º período, destaca-se a disciplina de EA em seu 

conteúdo: 

Quadro 3 – Matriz Curricular 8º período –Pedagogia 
 

8ª PERÍODO 

Código               Disciplina  

DPV30040         ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS  

DPV30039         EDUC. DO CAMPO E DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS  

DPV30038         LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS  

DPV30037         EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

DPV30036         TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO  

DPV30041         ELABORAÇÃO DO TRABALHO MONOGRÁFICO II  

FONTE: PPC Curso de Pedagogia – UNIR –Câmpus de Vilhena. Disponível em 
http://www.dacie.unir.br/downloads/2117_matriz_pedagogia_2011.pdf. Acesso em 19 ago 2015.  

 

Nesta perspectiva, o curso de Pedagogia da UNIR deve contribuir para a 

formação de um cidadão que busque a interação globalizadora na formação do 

educador. De acordo com Vieira (2008), o curso de Pedagogia se institucionalizou 

no ano de 1939 e, desde então, como os outros espaços em que se encontram as 

práticas educativas, tem sido marcado pela aproximação às exigências do mundo 

produtivo que desencadearam mudanças nas atividades pedagógicas. A mais 

recente iniciou-se no ano de 2005 quando se tornou pública a primeira versão do 

que configuraria as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em 

Pedagogia no país (VIEIRA, 2008, p. 2). 

Na ementa da disciplina de Educação Ambiental do Curso de Pedagogia da 

UNIR Câmpus Vilhena, diz o seguinte : 

 
O movimento ambientalista e a crítica à Ciência Moderna; Educação 
Ambiental: limites e possibilidades, tendências e objetivos; histórico e 
evolução dos conceitos e os grandes eventos da Educação 
Ambiental; Agenda 21; Carta da Terra; Educação Ambiental: as 
possibilidades de exploração de questões relacionadas com a 
natureza da ciência e com as aplicações do conhecimento científico; 

http://www.dacie.unir.br/downloads/2117_matriz_pedagogia_2011.pdf
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planejamento e elaboração de projetos de Educação Ambiental. 
(UNIR, Câmpus de Vilhena, Curso de Pedagogia, 2009, p.116).  
 
 

Desse modo, percebe-se que a ementa oferecida à disciplina de EA é um 

pouco dúbia em alguns aspectos na medida em que alguns conceitos a serem 

estudados repetem-se entre si. Em relação aos conteúdos propostos, ressaltamos 

que a parte da legislação ambiental está pouco trabalhada visto que existem hoje no 

Brasil várias Políticas voltadas as questões ambientais. Destarte, resta-nos dizer que 

a legislação é bastante extensa visto que o Brasil é um dos países que mais 

apresentam legislação ambiental em seu arcabouço jurídico. 

Com a reformulação do PPC do Curso de Pedagogia, todas as ementas do 

curso estão sendo reavaliadas e construídas coletivamente. A proposta de 

reformulação insere docentes, técnicos e acadêmicos numa perspectiva critica 

voltada para a realidade da comunidade em que a universidade está inserida de 

acordo com a legislação e demandas educacionais vigentes. 

Dessa forma, Barba (2011) contribui: 

 
A complexidade ambiental comporta a revolução do pensamento 
para o enfrentamento da crise ambiental, produto da racionalidade 
instrumental. Estas transformações produzidas que ocorrem na 
natureza são refletidas pelas incertezas que o próprio mundo e o 
conhecimento nos proporciona. Assim, o enfrentamento desta crise 
ambiental identifica a trajetória da ciência na complexidade de 
investigar as incertezas, os desafios que o conhecimento na 
Universidade tem proporcionado (p. 58). 
 
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, 

instituídas pela Resolução CNE/CP Nº 1, DE 15 de maio de 2006, prevê em seu 

artigo 2º o seguinte: 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
(BRASIL, 2006, ano, p 1). 
 
 

 Segundo este artigo, o profissional formado em Pedagogia, atuará no 

exercício da docência na Educação Infantil e Anos Iniciais e na modalidade Normal, 

formação esta que baliza a educação das crianças nesta faixa etária. Importante 
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pensarmos que nestas condições de docência o professor deve proporcionar aos 

seus alunos a referência de pensamento nas questões ambientais quando percebe 

que pode oportunizar a reflexão de atitudes que refletirão no cotidiano do aluno e 

nas próximas gerações. 

 Carvalho (2008) refere-se sobre isso quando afirma: 

 

A relação da EA com o ensino formal dá em boa medida o estado 
das dificuldades do seu diálogo com o campo educativo como um 
todo. A EA vê o ensino formal a partir da crítica radical aos seus 
fundamentos epistemológicos e as formas de organização da 
instituição escolar: Isso cria, muitas vezes, uma lacuna de difícil 
transposição entre a educação existente e a proposta da EA, que 
permanece à margem da educação formal, sem conseguir penetrar 
nos sistemas de ensino e transformá-los como preconiza (p. 165). 
 
 

 Dessa forma, a importância da conscientização enquanto coletividade  é 

papel das instituições escolares, principalmente da Universidade com suas 

pesquisas, ensino e extensão, estar se apropriando desta problemática, inferindo 

assim uma co-responsabilidade socioambiental para si na formação de seus 

acadêmicos. Assim, um currículo inspirado na interdisciplinaridade permite um 

confronto de ideias e busca alternativas para soluções. Pode-se dizer com isso que 

não é somente a EA que deve ser tratada interdisciplinariamente, mas o currículo 

como um todo, pois assim, as discussões sobre meio ambiente, cidadania, 

sociedade e sustentabilidade permearão atitudes críticas acerca da formação de 

sujeitos conscientes de sua cidadania e responsabilidade socioambiental. 

Neste aspecto sobre a interdisciplinaridade Fazenda (2008) contribui: 

 

Se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe 
pensar currículo apenas na formatação de sua grade. Porém se 
definirmos interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca 
frente ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a 
cultura do lugar onde se formam professores (p.17).  

 

Buscou-se primeiramente, analisar o Projeto Político Pedagógico do Curso 

(PPC) de Pedagogia que vigorava no ano de 2009, de quando foi realizado o novo 

PPC. Antes, não era prevista a disciplina de EA no curso de Pedagogia. Agora, é 

previsto no PCC que vigora a disciplina de EA a ser cursada pelos acadêmicos no 8º 

período do curso.  

A disciplina obrigatória de EA corresponde a 4 (quatro) créditos com a carga 

horária de 80 horas. Importante salientar, que o PCC está sendo revisto e 
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reformulado desde o ano de 2014 com o intuito de atender as demandas curriculares 

emergentes. A disciplina de EA está sendo proposta de acordo com o novo PPC em 

uma disciplina de carga horária de 40 horas no 6º período do curso de Pedagogia do 

Câmpus de Vilhena. Nesta perspectiva, a disciplina poderá compor ainda uma carga 

horária de 40h que envolverá os acadêmicos diretamente com a práxis educativa na 

medida em que estas 40h possam ser desenvolvidas com projetos interdisciplinares 

nas escolas públicas do município de Vilhena. 

Diante disso, concordamos com Fazenda (2008) quando afirma que: 

 

A pesquisa interdisciplinar somente torna-se possível onde várias 
disciplinas se reúnem a partir de um mesmo objeto, porém é 
necessário criar-se uma situação-problema no sentido de Freire 
(1974), onde a ideia de projeto nasça da consciência comum, da fé 
dos investigadores no reconhecimento da complexidade do mesmo e 
na disponibilidade destes em redefinir o projeto a cada dúvida ou a 
cada resposta encontrada. Neste caso, convergir não no sentido de 
uma resposta final, mas para a pesquisa do sentido da pergunta 
inicialmente enunciada (p. 22).  
 
 

 Dessa forma, entendemos que a importância da disciplina de EA demonstra 

fator relevante que deverá ser explorado e incorporado interdisciplinariamente nos 

currículos de todos os níveis de ensino engendrando assim uma nova visão de 

sustentabilidade planetária e a formação de cidadãos comprometidos com um 

planeta sustentável. Esse comprometimento é importante para que os cidadãos 

possam estar cientes desde a educação infantil até os assentos acadêmicos, que a 

vida no planeta somente será sustentável com a participação de todos. 

 

5.4 Relatos dos Alunos  

 

Dentro da proposta sugerida a turma, primeiramente foi apresentado aos 

alunos um questionário com 8 (oito) questões, cujas respostas foram coletadas em 

um período de aula. Após esta etapa foi realizada uma oficina baseada nos dados do 

questionário. 

A partir das respostas levantadas na questão anterior, construiu-se um gráfico 

sobre as categorias identificadas sobre a importância da EA. As categorias foram 

identificadas a partir da EA crítica que a pesquisa propõe. Nesse sentido, foi 

importante considerar o que os sujeitos pensavam em relação ao meio ambiente 
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como um todo e as respostas como sendo uma pergunta aberta deveriam ser 

respondidas de acordo com o quê cada um acredita em relação ao ambiente natural 

podendo ou não confrontar com futuras ações de resolução da problemática 

ambiental. A partir das respostas apresentadas no questionário é que pensamos a 

oficina.  

O percentual de participantes identificados pelo gênero é demonstrado no 

gráfico 1: 

Gráfico 1 - Percentual dos participantes por Gênero 

14%

86%

00

Percentual dos Participantes por Gênero

 

Fonte: Coleta de dados, 2015. 

 Desta forma, da totalidade dos sujeitos pesquisados na turma que 

participou desta pesquisa correspondem ao sexo feminino 86% e 14% ao sexo 

masculino. A afirmação de Nogueira e Schelbauer (2007) complementa esta 

constatação: 

 
Analisando por uma outra perspectiva o processo de feminização do 
magistério representou para as mulheres uma forma de avanço no 
que se refere a possibilidade de conquistar um espaço público não 
ficando confinada apenas aos ambientes domésticos. O contato com 
a instrução, no ambiente escolar, mesmo que carregada da 
dominação sexista possibilitou as mulheres o desenvolvimento das 
formas de expressão, dando oportunidade das mulheres adquirirem 
outros instrumentos que lhes permitam uma participação mais ativa 
no mundo produtivo, o que possibilita uma condição para a 
construção de uma identidade profissional (p.19). 
 
 

 Neste contexto, pode-se dizer que o gráfico 1 demonstra que nos 

últimos anos dos cursos de licenciatura, a procura, em especial ao curso de 

Pedagogia se dá ainda em sua maioria pelo sexo feminino, evidenciada pela prática 

docente da pesquisadora no curso de Pedagogia da UNIR – Câmpus de Vilhena. 
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Em relação as três categorias identificadas na pesquisa, pode-se constatar: 

a) necessidade de conservação, 

b) conscientização, 

c) reflexão  

Percebe-se também a proximidade das categorias de conscientização e 

preservação, muitas vezes difundindo-se entre elas como, por exemplo, nas 

respostas obtidas: 

 
- Sendo que a Educação Ambiental conscientiza o ser humano vejo 
que através dela seria possível reverter o quadro crítico que vivemos 
(A.7);  
 
- De acordo com o que compreendo sobre, é uma forma de ensinar e 
aprender sobre a importância da preservação do ambiente e nas 
coisas existentes nele (A. 4); 
 
- Por que é a partir dela que conseguimos conscientizar as pessoas 
sobre a importância de preservar a natureza para benefício da 
humanidade e de todos os seres vivos (A.2) . 
 
 

 A categoria necessidade de conservação apresentou-se como a mais 

importante como referência de EA para os sujeitos pesquisados. Essa necessidade 

de conservação identificada aparece como uma forma de cuidar o ambiente para o 

equilíbrio dos diferentes recursos existentes no planeta.  Houve um elevado número 

de respostas que evidenciaram este aspecto. O sentido de conservação aqui, 

demonstra que as pessoas, que vivem em sociedade devem preocupar-se com o 

ambiente natural para a própria sobrevivência.  

Acreditamos ainda que as respostas obtidas, ainda remetem um sentido 

utilitarista de natureza, sendo o homem considerado apenas como sobrevivente 

desta e não como parte integrante da mesma.  

 De acordo com Barba (2011, p. 56) ao dominar a natureza, o homem 

representa o resultado da técnica sobre a natureza. Depara-se nesta afirmação com 

a despreocupação alarmante em relação ao uso do ambiente sobreposta as 

questões ambientais:   

Contudo, a crise do pensamento ocidental envolve, pois, uma lógica 
unitária que trouxe consequências efetivadas por conflitos bélicos 
graves constantes no mundo inteiro, rupturas ideológicas, políticas, 
econômicas, religiosas e sociais, degradação ambiental, o 
aprofundamento das desigualdades sociais, entre outras, com 
reflexos imediatos na relação homem, sociedade-natureza. 
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 Em relação à conservação dos recursos naturais no Brasil é evidente a 

existência de Leis que protegem ou pelo menos tentam proteger estes. Percebe-se 

que a maioria dos cidadãos não sabem da existência destas leis. Temos como 

exemplo o caso específico da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o 

Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC). 

A Lei do SNUC representou grandes avanços à criação e gestão das 

Unidades de Conservação (UC) nas três esferas de governo (federal, estadual e 

municipal), pois ele possibilita uma visão de conjunto das áreas naturais a serem 

preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que regulamentam a 

participação da sociedade na gestão das UC, potencializando a relação entre o 

Estado, os cidadãos e o meio ambiente (MMA, 2015) 

Nesse sentido, em relação as respostas apresentadas a categoria da 

conservação apresentaram-se respostas como: 

- Dependemos dele para vivermos bem ( A. 13); 
 
- As pessoas precisam estar cientes para cuidar do meio ambiente. É 
preciso saber como cuidar para não piorar ainda mais o ambiente do 
nosso planeta (A. 17). 

 Os sujeitos pesquisados demonstraram nestas falas que tem o ambiente de 

forma racional com foco em uma certa preocupação com a natureza mas de forma 

proporcional. Em outras palavras, é necessário cuidar do ambiente porque dele 

dependemos e todos precisam estar cientes de sua parte na preservação. 

No gráfico 2, são demonstradas as categorias identificadas e o percentual que 

cada uma atinge: 

Gráfico 2 - Categorias identificadas na questão sobre a importância da EA 

28%

38%

28%

6%

Por que a Educação Ambiental é importante?

Necessidade de
Conservação

Conscientização

Reflexão dos Problemas
Ambientais

Indefinido

 

Fonte: Coleta de dados, 2015. 



66 
 

 

Na questão 4, os participantes responderam as três alternativas mais 

importantes para o Meio ambiente. Dentre todas, aparecem marcadas 7 (sete) que 

são consideradas pelos sujeitos. Dentro da resposta pretendida as três que mais 

sobressaem são: rios, relação homem-natureza e árvores.  

 Na análise destas três respostas identificamos um percentual de 22,22% que 

consideram que a relação homem-natureza é importante para o ambiente. Nesse 

aspecto este percentual percebe que o homem é parte integrante da natureza. De 

acordo com Silveira (2008) a identificação de um problema ambiental deve partir do 

concreto: 

O conteúdo dos programas de EA, ao contrário, é necessariamente 
interdisciplinar. Ele parte da identificação de um problema 
socioambiental concreto (cadeia alimentar, chuva ácida, poluição, 
invasão de terras indígenas por exemplo) com a participação das 
várias áreas de conhecimento envolvidas, sendo, portanto 
socialmente construído e não preestabelecido. (p.240) 

 

 De acordo com as outras respostas apresentadas, os sujeitos percebem a 

natureza de forma fragmentada, não concebendo a mesma com o homem e 

natureza de forma holística.  

Segundo Loureiro (2006), a visão holística de EA se baseia em buscar, dessa 

forma, a (re)ligação cósmica, capaz de encontrar uma autenticidade humana latente, 

como se esta tivesse sido perdida em algum tempo passado, numa atitude 

dogmática, de cunho religioso e de distanciamento indevido entre o natural e o 

social. Além disso, ao colocarem a “harmonização” com a natureza como resultante 

de um movimento essencialmente espiritual, de transcendência pessoal, focalizam a 

educação como processo essencialmente individual, vivencial e comportamental, 

sem mediações sociais ou maiores preocupações com as dimensões coletivas, 

sociopolíticas e societárias, posto que a condição para mudar o cenário 

contemporâneo passa a se situar nas pessoas e não no modo como socialmente 

nos organizamos, dissociando indivíduo-sociedade (LOUREIRO, 2006, p. 139). 

 Dessa forma, o sujeito se faz crítico quando atua e interage na mudança de 

seu cotidiano. A EA crítica nesse ponto contribui para que o sujeito reflita suas ações 

e desta reflexão, possa estar modificando comportamentos e atitudes que deixam o 

ambiente natural vulnerável. De nada adianta saber que os recursos naturais são 

finitos se as ações do dia a dia das pessoas não contribuem para a sustentabilidade.  
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O gráfico 3 apresenta as respostas que foram obtidas na perspectiva de maior 

importância do ambiente: 

 

Gráfico 3 – Alternativas consideradas mais importantes para o Meio Ambiente 
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Rios Relação Homem Natureza Árvores Ar Reciclagem Solo Animais

 

Fonte: Coleta de Dados, 2015 

 

A relação homem-natureza é identificada nas respostas, quando demonstra 

que esta é tida como algo que apenas se utiliza na sociedade. 

A preocupação com o ambiente ainda encontra-se de maneira que poucos 

levam a sério esta problemática, como Mendes (2010) que reafirma a preocupação 

ambiental quando diz que a sociedade globalizada está comprometida 

negativamente com o ambiente: 

 
A relação homem-natureza através dos tempos traz algumas 
reflexões que podem auxiliar a encontrar soluções para este impasse 
civilizacional, tendo em vista que é um exercício que permite e 
favorece o reposicionamento do ser no mundo e do reconhecer, ou 
seja, proporciona uma reavaliação em nível ontológico e 
epistemológico (p. 1637)  
 
 

Deste modo, constamos que precisamos urgentemente mudar esta 

concepção e o espaço da universidade é tido como privilegiado nesta discussão. 

Segundo Barba (2011, p.57), “o processo educativo ambiental é 

compreendido com base nas reflexões críticas a respeito da relação homem, 

natureza e sociedade no contexto do ensino universitário”. Desse modo, o autor 
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revela que uma educação ambiental crítica é fator determinante para a defesa das 

questões ambientais: 

 

Do mesmo modo que a teoria crítica se apresenta como um processo 
determinante para o desenvolvimento da temática, a complexidade 
ambiental caracteriza-se pelo modo de entender e ver o mundo nos 
significados que constituem as relações e inter-relações do 
conhecimento diante das incertezas frente ao mundo (BARBA 2011, 
p. 57). 
 
 

Na questão 5 do questionário, perguntamos o que os participantes 

consideravam como ações voltadas à educação ambiental e que serviu como uma 

das norteadoras da AC para a proposição da oficina que será discutida mais adiante 

neste trabalho.  

Nas respostas apareceram ações como palestras, eventos nas escolas sobre 

conscientização ambiental e preservação da natureza, cuidados com a mata ciliar e 

uso consciente da água. Na sequência, complementam esta constatação as 

seguintes respostas: 

 
- Organização de eventos nas escolas, palestras, cursos ressaltando 
a importância de preservação, reciclagem, cultivo entre outros. ( 
A.20) 
- Projetos voltados ao ensino do cuidado ambiental, reciclagem e 
conscientização da importância do cuidado ambiental. ( A.8) 
- Ações que visem a conscientização da preservação ambiental e 
que envolvam a comunidade não ficando apenas dentro da escola ou 
universidade. (A.6)  
 
 

 Diante das respostas apresentadas nos questionários, pudemos constatar 

que os acadêmicos de Pedagogia esperam mais ações de educação ambiental para 

além daquela apenas curricular que ocorre na disciplina de EA no curso. 

Nesta questão também, encontramos respostas relacionadas sobre a 

importância da utilização da legislação ambiental na questão da preservação do 

ambiente e a reciclagem. O aspecto de cidadania é reconhecido quando nos 

deparamos com estas respostas, pois indica uma posição de preocupação e 

confronto com a problemática ambiental pautada na responsabilidade tanto 

individual quanto da sociedade como um todo. Os acadêmicos mostraram-se 

preocupados com esta ação de fiscalização e a reciclagem das embalagens de 

maneira a ressaltarem em suas respostas este olhar como comprovamos abaixo: 
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- A reciclagem é importante, conscientização das pessoas em 
consumir água, energia e cuidar de tantos recursos naturais a nós 
oferecidos. (A. 21) 
- Conhecimento teórico sobre o meio ambiente. Conscientização 
sobre o assunto desde a educação infantil. (A.3) 
-Reflexão sobre relação homem-natureza. Mostrar a importância da 
reciclagem, ajudar a conscientizar as pessoas de qual a importância 
da preservação do meio ambiente com palestras e com punição 
mediante a lei estabelecida. (A.4) 

 

 Desta forma, concordamos com Souza (2012, p.43) que ressalta que educar 

para a cidadania é uma prática política que permite dispor de argumentos que 

ajudem a continuar reivindicando uma educação diferente em busca de um futuro 

melhor, tendo consciência de que os novos conceitos relacionados à educação 

devem ser acompanhados de reformas nos sistemas sociais, a fim de que ocorram 

as mudanças necessárias. 

 Em relação a isso, concordamos com o autor em relação à cidadania se 

constrói cotidianamente e coletivamente diante de posturas críticas perante as 

diferentes relações sociais existentes e que possam permitir mudanças construtivas 

e reflexivas para toda a sociedade.  

No gráfico 4 apresentamos as respostas da questão 5 de forma percentual: 

Gráfico 4 – Ações voltadas à EA consideradas pelos  acadêmicos 

 

Fonte: Coleta de dados, 2015. 
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Dentre as alternativas respondidas, a Reciclagem foi a maior (38,71), 

seguidas de “Uso Consciente da Água” (16,19%), cuidado da mata ciliar (16,15%) ,  

eventos ou cursos que envolvam a Sociedade: 16,13%; e finalmente as palestras na 

Escola (9,68%) e Punição através da Legislação (3,22 %).  

Observa-se neste contexto, que os alunos consideram a temática principal a 

ser trabalhada nas Escolas é o da Reciclagem, considerando que esta é necessária 

para que a sociedade se torne mais limpa e mais organizada. Do mesmo modo, os 

alunos entendem que a água, relacionado com a mata ciliar, temas que devem ser 

trabalhados em sala de aula, proporcionam que o conhecimento ambiental ser 

necessário para a aprendizagem. 

Em relação a questão 6, questionamos aos acadêmicos se estes 

consideravam importante a disciplina de EA constar no currículo da universidade 

justificando sua resposta. Das respostas apresentadas, 95,24% afirmaram que sim, 

que consideravam importante. A não totalidade das respostas em relação à 

importância da EA no currículo da universidade limitou-se ao aparecimento de uma 

afirmação veêmente. Do total, 4,76% considera imprescindível que a EA conste no 

currículo da universidade em função de que o professor em seu cotidiano precisa 

estar preparado para lidar com as situações ambientais em sua sala de aula. No 

gráfico 5 apresentamos a caracterização percentual das respostas apresentadas: 

Gráfico 5 – Importância da EA no currículo da Universidade 

 

Fonte: Coleta de dados, 2015. 

 É relevante fundamentarmos que consideramos as falas apresentadas como 

uma preocupação dos acadêmicos com a perspectiva de quem trabalhar em sala de 
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aula deverá estar se apropriando destes conceitos, e mais, estar comprometimento 

com a sustentabilidade ambiental. 

A resposta em destaque na sequência corrobora com esta afirmação:  

 
- Imprescindível. Em nosso dia a dia estaremos lidando com essas 
situações em sala de aula e com isso precisamos conhecer o mínimo 
do assunto. (A.6) 

 

 Questionamos aos acadêmicos se o curso de Pedagogia da UNIR do Câmpus 

de Vilhena deveria desenvolver mais ações voltadas para a EA na questão 7. Da 

totalidade das respostas, 95,24% responderam que sim e 4,76% que não, o que 

confessamos, nos causou surpresa: 

Gráfico 6 – O curso de Pedagogia da UNIR/Vilhena deve desenvolver mais 

ações para a EA? 

 

Fonte: Coleta de dados, 2015. 

 

A maioria das respostas afirmativas da importância da disciplina de EA no 

curso de Pedagogia da UNIR do Câmpus de Vilhena foi pontuada em relação à 

conscientização e à formação pedagógica que o curso proporciona no sentido de 

pautar a prática dos futuros educadores em consonância com as questões 

ambientais.  

Em relação às afirmativas positivas apareceram respostas similares à questão 

anterior respondida e conteúdos sobre que apenas uma disciplina de EA no currículo 
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é muito pouco para estar realizando ações de conscientização e envolvimento 

ambiental, como nos é revelado: 

 

- Assim, nos daria a chance de estar se preparando melhor para o 
dia que estivermos em sala de aula (A.1); 

- Pois o que veremos é muito pouco em relação a grande quantidade 
de estudo aprofundado em educação ambiental (A.16); 

- Pois há pouca palestra, cursos. Para que os futuros professores 
possam ensinar as crianças desde cedo (A. 15). 

 

Corrobora nesta perspectiva Souza (2012, p.46) quando diz que a educação 

ambiental praticada nas escolas como práxis pedagógica (ação conscientizadora e 

transformadora) possa contribuir para criar uma mentalidade conservacionista, 

formando assim, cidadãos empenhados na defesa da vida e do meio ambiente. 

Nesse contexto, faz-se imprescindível a atuação de professores devidamente 

capacitados para trabalhar, além dos conceitos científicos, temas diferentes 

relacionados com o aspecto social, ambiental e cultural das comunidades 

envolvidas. 

Propomos como questão 8, um tópico apenas, onde o acadêmico pudesse, se 

quisesse, colocar mais informações caso julgasse necessário. Nessa proposta, 

confirmamos colocações de que a natureza para os acadêmicos deve ser 

preservada e que devem existir mais ações de EA na universidade. C 

Nas falas que sucedem, constatamos as sugestões que alguns acadêmicos 

têm em relação a inserção da EA na Universidade e seu papel dentro do currículo da 

mesma e como contribuição para sua formação enquanto educadores: 

 
- Acredito que a disciplina de educação ambiental deveria estar na 
grade curricular desde o 1º semestre (A.4); 
 
- Acho este tema muito interessante, portanto, é preciso desenvolver 
mais atividades conosco (A.17); 
 
- Gostaria de que nossa disciplina de Educação Ambiental 
tivessemos que realizar um trabalho ambiental voltado para a 
sociedade (A. 2) 
 
 

Estas respostas evidenciam a importância da disciplina de educação 

Ambiental para os futuros educadores, em que os alunos devem estar apropriados 
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de saberes e reflexões ambientais não somente em apenas uma disciplina 

específica de EA, mas que esta temática esteja imbricada em todas as disciplinas e 

momentos acadêmicos. 

Em outras palavras, é importante que se tenham mais ações voltadas à 

conscientização ambiental em outros momentos do curso e que o próprio Câmpus 

pudesse estar propiciando, através de sua área física, como o bosque situado nos 

fundos do Câmpus, espaços que a própria comunidade interna e externa, estivesse 

oportunizando um convívio com a natureza e o conhecimento. 

 A este respeito é importante a análise feita por Loureiro (2003) a este respeito: 

 

Não nos educamos abstratamente, mas na atividade humana 
coletiva, mediada pelo mundo (natureza), com sujeitos localizados 
histórica e espacialmente. Ter clareza disso é fundamental para 
atuarmos em Educação Ambiental, não a partir do discurso genérico 
de que todos nós somos igualmente  vítimas do processo de 
degradação ambiental e de que todos nós atuamos livre e 
racionalmente sob condições objetivas iguais. Educar para 
transformar é agir conscientemente em processos sociais que se 
constituem conflitivamente por atores sociais que possuem projetos 
distintos de sociedade, que se apropriam material e simbolicamente 
da natureza de modo desigual. Educar para emancipar é reconhecer 
os sujeitos sociais e trabalhar com estes em suas especificidades 
(p.41-42, grifo do autor). 
 
 

Nesse sentido, a emancipação educativa sugere que o sujeito dentro da 

sociedade se insira coletivamente na perspectiva de sentir parte de um grupo e dele 

poder estar contribuindo não somente nas questões ambientais, mas como para o 

bem de todos seja na educação, política ou no social. 

Deste modo, o questionário realizado pelos participantes serviu de alicerce 

para a confecção da oficina de EA no sentido de perceber as primeiras impressões 

que os sujeitos têm sobre a problemática ambiental pensando numa oficina 

interativa e reflexiva afim de que os participantes pudessem estar pensando na 

importância do ambiente natural e seu compromisso enquanto futuros educadores 

numa ação potencializadora e formadora. 
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5.5 Oficina de Educação Ambiental 

 

 Para discutir as questões da problemática ambiental na Universidade, e em 

especial um curso de formação de professores, como é o caso do curso de 

Pedagogia, entendemos que a oficina pode ser um espaço de discussão e prática 

destas tanto em nível local como global. 

 De acordo com Moita e Andrade (2006, p.1-2), as oficinas pedagógicas 

servem de meio tanto para a formação contínua do (a) educador (a):  

 
Para agir como coordenador(a), o(a) educador(a) progressista 
precisa, portanto, assumir o diálogo como princípio orientador de 
sua prática. Isto, em outras palavras, implica na abertura, antes 
referida, ao conhecimento e ao universo dos educandos, a fim de 
melhor compreender-lhes e com eles trocar saberes. Implica 
igualmente na cooperação que decorre da diminuição de distâncias 
entre educadores e educandos, provocando sua transformação. 
Possibilidade que pode ser exercitada no contexto escolar 
principalmente no espaço da construção do conhecimento nas 
oficinas pedagógicas (MOITA e ANDRADE, 2006, p. 5). 
 
 

Os dados do questionário foram fundamentais para a propositura da Oficina. 

Após o levantamento destes dados, foi construída a oficina, tendo como espaço para 

a sua realização uma sala de aula do curso de Pedagogia, no próprio Câmpus de 

Vilhena, conforme pode ser observado na figura 3: 

Figura 3-  Espaço da realização da oficina de EA com os alunos  

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015 
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A atividade da oficina foi um encontro de 3 (três) horas, realizada em uma 

sala de aula do curso de Pedagogia da UNIR Câmpus Vilhena no dia 08 de julho de 

2015. Neste encontro, foi proposto aos participantes que se dividissem em 4 grupos. 

 A oficina de EA mostrou-se importante na perspectiva de perceber e 

compreender as concepções dos sujeitos a partir do questionário realizado com os 

participantes para a construção dos dados.  

Primeiramente, foi feita a apresentação aos participantes da dinâmica da 

oficina e suas atividades. Após passou-se à oficina propriamente dita com a exibição 

do Documentário “A História das Coisas”16, de 2007, com duração de 22 minutos.  

Figura 4- Turma assistindo o documentário 

 

 

FONTE: Arquivo da pesquisadora, 2015 

 

O documentário traz a discussão sobre o modelo econômico consumista 

instaurado na atualidade global e seus riscos para a sustentabilidade do ambiente. 

Revela também dados importantes em relação a produtividade industrial 

desenfreada e a importância de estar atento à intensa oferta e consumo de produtos 

e seus impactos na natureza. 

As falas abaixo comprovam o impacto que os dados e conceitos 

apresentados no documentário revelaram. Estas falas vão ao encontro de uma 

                                                             

16
 A história das coisas (The Story of Stuff), e autoria da americana Annie Leonnard, com duração de 

22 min. 
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perspectiva reflexiva em relação ao ambiente depois de provocados através do 

vídeo exibido:  

- Estou chocada! ( A.12);  

- Nós temos que nos reeducar. (A.7) 

 

Nesta primeira atividade, foram realizadas discussões sobre as temáticas 

apresentadas no vídeo e proposição de atividades. A discussão foi bastante 

proveitosa na medida em que os participantes se mostraram bastante motivados 

após o documentário, demonstrando até uma certa admiração diante dos dados 

demonstrados sobre a industrialização global e seus efeitos nos recursos naturais. 

Destacamos na figura 5, os participantes assistindo ao documentário: 

Figura 5 - Turma discutindo sobre o documentário 

 
FONTE: Arquivo da pesquisadora, 2015 

 

A temática dos recursos naturais trabalhadas no documentário possibilitou 

uma reflexão inicial de como o homem, através dos tempos, vêm modificando o 

ambiente. A Revolução Industrial, sutilmente demonstrada no vídeo, permitiu o 

desenvolvimento econômico mundial, mas ao mesmo tempo, contribuiu para o 

descaso e o comprometimento socioambiental do planeta. Hoje, podemos perceber 

a estrutura instituída nos diferentes bens de consumo que circundam o cotidiano das 

pessoas e o apelo ao consumo desenfreado. 

Contudo, durante o documentário vão sendo apresentados conceitos como a 

obsolescência planejada, que segundo o vídeo, é uma maneira da mídia e das 
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empresas sobrecarregarem os sujeitos telespectadores e consumidores a 

comprarem coisas que não necessariamente precisam ou vão utilizar. As coisas 

ofertadas nesse sentido são pouco duráveis e tem seu fim rapidamente ou 

apresentam inovações desnecessárias, mas que aos olhos dos consumistas tornam-

se fundamentais para seu cotidiano, devendo então o consumidor devido ao apelo 

comercial comprar indiscriminadamente provocando assim a sobrecarga de descarte 

de lixo a que estamos presenciando na atualidade 

A próxima atividade que realizamos foi o “Saco da Reciclagem”. O saco da 

Reciclagem foi pensado e organizado por nós. Esta atividade constituiu-se em uma 

dinâmica acerca da reciclagem e sua importância na sustentabilidade planetária 

compondo-se de um saco de linhagem contendo diversos objetos, produtos, 

embalagens recicláveis e não recicláveis. A discussão tornou-se objeto de diferentes 

opiniões como a intensa utilização de embalagens que não precisam ser utilizadas 

como as sacolas plásticas de mercado. Falou-se da importância de conscientização 

do uso racional dos produtos para o equilíbrio da natureza e como hoje a sociedade 

se faz totalmente consumista. As falas na sequência corroboram nesse sentido: 

 
- Cuidar do meio ambiente é uma necessidade. (A.9); 
 
- Tipo assim...reciclagem eu não faço. Boto tudo numa sacola só, 
amarro e boto no lixo. Não faço. (A.5); 
 
- ..Mas tem! Tem uma seção de catadores que se você colocar 
separado eles passam e levam tudo.É só você colocar o lixo 
separado lá fora que eles levam. (A.2) 
 
 

Os exemplos que se têm são muito pontuais e solitários quando não existe 

preocupação perante a sustentabilidade. Diante disso pudemos perceber o interesse 

e interação total com os objetos dispostos no saco. Os objetos estavam misturados 

deste e no fundo de cada um tinha o prazo de decomposição de cada material. Uma 

lixeira com as quatro cores da reciclagem estava disposta na sala para a realização 

desta atividade. Uma outra lixeira de cor cinza também estava disposta para 

possível uso pois é apropriada para materiais não recicláveis, destacando assim que 

mesmo com a reciclagem existem descartes de lixo que não tem destinação final 

que senão na natureza. Os sujeitos pesquisados demonstraram-se surpresos com a 

existência da lixeira cinza, pois se conscientizaram que nem tudo é reciclável 

impondo à natureza de qualquer maneira a destinação de algum tipo de resíduo. 
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Figura 6- Saco da Reciclagem 

 

 
FONTE: Arquivo da pesquisadora, 2015 

Figura 7- Saco da Reciclagem 

 

 
FONTE: Arquivo da pesquisadora, 2015 

 

O saco da Reciclagem proporcionou a interação com objetos cotidianos dos 

sujeitos e estes mostraram-se surpresos e curiosos com a proposta da atividade na 

medida em que esta, pretendeu demonstrar a relevância de uma conscientização 

acerca do consumismo desenfreado de uma sociedade diante da farta  e diversa 

distribuição de produtos no mercado mundial incluindo aí o problema dos eletrônicos 

(celulares, computadores, tablets), embalagens dispendiosas e desnecessárias da 

indústria alimentícia, fontes de energia não renováveis e produtos derivados desta. 

Assim, se preconiza a idéia de um consumo sustentável baseado no 
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desenvolvimento social e econômico, como considera o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (1998, p. 65):  

 
O consumo sustentável significa o fornecimento de serviços e de 
produtos correlatos, que preencham as necessidades básicas e 
dêem uma melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo em que se 
diminui o uso de recursos naturais e de substâncias tóxicas, assim 
como as emissões de resíduos e de poluentes durante o ciclo de vida 
do serviço ou do produto, com a idéia de não se ameaçar as 
necessidades das gerações futuras.  
 
 

O consumo consciente e responsável torna-se a principal manifestação de 

responsabilidade social do cidadão visando dar uma responsabilidade social para a 

manutenção de uma nova consciência do contexto social e cultural, onde estão 

inseridas as empresas e os cidadãos. Assim, há de se repensar o quanto 

consumimos e consequentemente o quanto gastamos nesta sociedade do mundo 

moderno:  

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) nesse viés, tenta amenizar 

a problemática do consumo. Foi instituída pela Lei nº12.305/2010 e trás em seu teor, 

o artigo 6º, os seguintes princípios: 

 
I - a prevenção e a precaução; II - o poluidor-pagador e o protetor-
recebedor; III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, 
que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública; IV - o desenvolvimento sustentável; 
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados 
que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de 
vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 
naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta; VI - a cooperação entre as 
diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais 
segmentos da sociedade; VII - a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos; VIII - o reconhecimento do resíduo sólido 
reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, 
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; IX - o respeito 
às diversidades locais e regionais; X - o direito da sociedade à 
informação e ao controle social; XI - a razoabilidade e a 
proporcionalidade (BRASIL, 2010, p. 3)  
 

 Percebemos, que a preocupação com o meio-ambiente está amparada nas 

leis, mas na prática, ainda há muito que fazer, principalmente com os aterros 

sanitários. Assim, quanto maior a comunidade/cidade/região, maior será a produção 

de resíduos e maior será a preocupação do que se deve fazer com estes resíduos. 
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Há, ainda muitas cidades que não se adequaram à PNRS e não constituíram 

seus aterros, ocorrendo a destinação final do lixo em grande parte enviadas para 

outras localidades ou até mesmo nas proximidades do centro urbano povoado 

comprometendo imensamente a sustentabilidade local.  

 Em relação a essa questão, fala-se muito na reciclagem, mas e os resíduos 

que não são recicláveis ou reutilizáveis? Entramos, dessa forma, novamente na 

seara do consumismo. O registro das falas abaixo reafirmam a necessidade da 

reciclagem: 

- Uma vez...eu li numa reportagem onde as águas do oceano numa 

ilha tinham um monte de lixo. (A.7) 

- É... já chegou aqui no Brasil até container com lixo.(A.3) 

 

A este respeito, o trabalho educacional na Universidade precisa ser urgente e 

necessário para que se possa reverter os desequilíbrios relacionados ao 

consumismo desenfreado e as condutas humanas a favor de uma educação 

ambiental que produza seres humanos conscientes na sociedade. A importância 

destes elementos é de que possamos construir hábitos e atitudes do ser humano 

buscando a formação de sujeitos ecológicos, conforme considera Isabel Cristina de 

Moura Carvalho (2001, p. 125). 

Gouveia (2012) destaca que a redução e a reutilização está voltada para uma 

atitude mais consciente por parte da população. Não obstante as forças do mercado 

que nos impelem a consumir inconsequentemente, é importante atuar também em 

direção a novos padrões de consumo. Estes, por sua vez, e novamente por meio 

das forças do mercado, podem levar a novas formas de produção ambientalmente 

sustentáveis, podendo ser realizada com menor queima de combustíveis fósseis, 

principal vilão quando se refere às mudanças climáticas globais. (GOUVEIA, 2012, 

p. 1508). 

 A atividade da lixeira com as cores de reciclagem demonstrou que os 

participantes têm a noção de que se precisa diminuir o consumo mas que estamos 

ainda longe de resolvermos esta situação na medida que no município que ocorreu 

este estudo a coleta seletiva do lixo ainda não é uma prática sustentada. O que 

ocorre, o que já é um começo, é a coleta seletiva do lixo nas empresas devido ao 

grande volume de descarte produzidos pelo comércio local: 
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.Figura 8 - Lixeira Coleta Seletiva 

 
FONTE: Arquivo da pesquisadora, 2015 

 

 Esta apresentação serviu para a tomada de conhecimento pelos participantes 

para visualizarem que além das cores que são veiculadas massivamente. No caso 

do papel, metal, plástico e vidro, existem outras lixeiras que servem igualmente para 

o restante produzido de lixo. Este material foi produzido anteriormente por nós para 

a confecção da oficina não sendo produzido pelos participantes, mas apreciado e 

discutido por estes.  

Através da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 

275⁄2001 considera em seu teor que: 

 

A reciclagem de resíduos deve ser incentivada, facilitada e 
expandida no país, para reduzir o consumo de matérias-primas, 
recursos naturais não-renováveis, energia e água; Considerando a 
necessidade de reduzir o crescente impacto ambiental associado à 
extração, geração, beneficiamento, transporte, tratamento e 
destinação final de matérias- primas, provocando o aumento de 
lixões e aterros sanitários; Considerando que as campanhas de 
educação ambiental, providas de um sistema de identificação de fácil 
visualização, de validade nacional e inspirado em formas de 
codificação já adotadas internacionalmente, sejam essenciais para 
efetivarem a coleta seletiva de resíduos, viabilizando a reciclagem de 
materiais (CONAMA, 2001, p. 1). 
 

 

É importante destacar que de acordo com Calderoni (1997), a reciclagem, na 

sua essência, é uma maneira de educar e fortalecer nas pessoas o vínculo afetivo 
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com o meio ambiente, despertando o sentimento do poder de cada um para 

modificar o meio em que vivem. 

A apresentação de um painel sobre as cores internacionais da reciclagem 

reforçou a atividade anteriormente realizada no sentido de conhecer as outras 

lixeiras existentes e suas cores relacionadas ao material descartado pelo ser 

humano: 

Figura 9 - Cores Internacionais da Coletiva Seletiva e de acordo com o 
CONAMA Resolução 275⁄2001 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 

Nesta perspectiva de seletividade, são enquadradas da seguinte maneira: 

 

AZUL: papel/papelão; VERMELHO: plástico; VERDE: vidro; 
AMARELO: metal; PRETO: madeira; LARANJA: resíduos perigosos; 
BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; ROXO: 
resíduos radioativos; MARROM: resíduos orgânicos; CINZA: resíduo 
geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 
separação ( CONAMA, 2001, p. 1, Anexo) 

 

 Assim, a educação ambiental deve ser utilizada como um instrumento na 

reflexão das pessoas no processo de atitudes em relação as atitudes ao descarte do 

lixo e da valorização do meio ambiente (GUSMÃO et al, 2000).   



83 
 

 

A construção de conceitos de Educação Ambiental foi realizada nos grupos 

formados no início da oficina. Esta atividade demonstrou uma reflexão por parte dos 

sujeitos participantes no sentido de construir um conceito inicial sobre EA. Falamos 

em conceito inicial porque a EA se faz continuamente no cotidiano dos atores 

sociais. Ela se constrói diante da conscientização da sociedade para o equilíbrio do 

uso dos recursos naturais e sua perpetuação no planeta.  

Figura 10 - Construção de Conceitos de EA pelos participantes 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2015 

 

Percebeu-se pelos conceitos construídos que os sujeitos percebem a 

natureza como algo midiatizado. Queremos dizer com isso que a natureza é algo 

que se usa e deve ser cuidado no sentido de preservação para a perpetuação do 

homem no planeta.  

Neste sentido Sauvé (2005) corrobora com a noção de ambiente quando esta 

deve perpassar a noção de local apenas. De acordo com a autora, este conceito 

deve favorecer a noção de pertencimento e enraizamento, pois o local em que 

vivemos é onde devemos tornarmos guardiões, utilizadores e construtores 

responsáveis do Oïkos, nossa “casa de vida” compartilhada. 

Pode-se inferir a partir destes conceitos também que a mídia é que faz com 

que os sujeitos percebam os problemas ambientais apontados por ela, conforme se 

pode identificar na fala:  
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[...] São Paulo está sentindo na pele o problema da água. Antes de 
faltar água por lá não se falava em poupar água [...] (A.7) 

 

O problema apontado pela falta de água só é em função da vasta informação 

que é veiculada nos jornais. Ainda percebemos um sujeito espectador da realidade e 

não construtor da mesma. Algumas falas delimitam que o processo da crise hídrica 

pode atingir a região a qual o estudo está inserido que é a Amazônia Legal, esta, 

possui a maior quantidade de água do país. Há de se considerar também que o 

Brasil têm em seu contigente hídrico, 12% do total de água do planeta, logo, para 

além de se pensar que temos água em abundância, há de se cuidar este recurso tão 

valoroso para a vida. 

O plantio de mudas em um vaso foi a atividade final da oficina. Os 

participantes, nesta atividade mostraram-se entusiasmados. Houve relatos de que 

atividades como essa do plantio é que incentiva os alunos a perceberem como a 

terra é importante e como a natureza é fundamental para a sobrevivência humana: 

Figura 11 - Plantio de mudas   

 

FONTE: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 

As reflexões seguintes foram retiradas de respostas dos questionários 

preenchidos pelos participantes e colaboram incentivando atividades como essa do 

plantio de mudas a serem realizadas: 

- Não desmatar, não queimar, não jogar lixo nos rios (A.13); 
 
- Vejo a necessidade de tornar o bosque do Campus da UNIR de 
Vilhena um lugar mais aberto e bem cuidado para que a população 
possa visitar (A.21). 
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 Ainda assim podemos perceber a visão racionalista de ambiente que se têm 

e tão trabalhada é na escola em tempos atuais. A este respeito afirma Carvalho 

(2001): 

O ambiental é associado ao desastre e à crise dos recursos naturais. 
Do mesmo modo, a espécie humana (grifos da autora), que aqui 
ocupa um lugar equivalente ao da história , é o fator ou lócus onde se 
alternam os altos e baixos – lucidez e desastre – em relação à 
natureza. Nessa e em outras cronologias, o que chama a atenção é a 
tentativa de apresentar os fatos e sua sequência como parte de uma 
evolução natural, sugerindo a ideia de uma relação causal entre 
desastres ambientais e avanço da consciência ecológica (p.154). 

 

 

Atentamos aqui, a necessidade de pensar uma EA crítica num contexto de 

sustentabilidade e equilíbrio. Equilíbrio do uso dos recursos naturais e 

sustentabilidade ambiental como um todo. A atividade do plantio serviu como 

reflexão ativa da importância de um ambiente equilibrado composto por um 

ecossistema em harmonia para a sustentabilidade das atividades antrópicas. Esta 

harmonia deve partir de atores conscientes de sua responsabilidade ambiental. O 

plantio de mudas também serviu para a compreensão de conceitos como área de 

preservação ambiental bem como restauração de áreas degradas. A importância da 

restauração de áreas degradadas vai ao encontro da problemática encontrada no 

estado de RO quando constata-se o alto índice de desmatamento ocorrido na região 

por conta da colonização.  

Deste modo, a EA aplicada à gestão de resíduos sólidos deve ser tratada a 

mudança de atitudes, de forma qualitativa e continuada mediante a um processo 

educacional crítico, conscientizador e contextualizado socialmente. 

A restauração ecológica portanto, de acordo Guerin, Isernhagen e Antonio 

(2013, p.25) “é o manejo realizado pelo homem para acelerar o processo de 

regeneração natural de uma área degradada, ou seja, facilitar o retorno das 

espécies de plantas e animais que ali coexistiam para garantir o funcionamento 

daquele ecossistema .” Daí a importância de se conhecer e aplicar conceitos como 

esse. 

Uma confraternização após a oficina foi proposta pelos participantes de modo 

a oportunizar o enlace da atividade: 
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Figura 12 Confraternização coletiva após a oficina 

 

FONTE: Arquivo da pesquisadora, 2015. 

 

 Durante a comemoração festiva de encerramento da oficina, os alunos 

comentaram que consideraram a atividade bastante proveitosa e que não se pensa 

em meio ambiente como se deveria. Ouvimos relatos também que a educação 

ambiental deveria ser trabalhada mais aprofundada no curso de Pedagogia, pois não 

se tem no Câmpus atividades pontuais relativas à temática ambiental. 
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6 PRODUTO FINAL  

 

A pesquisa-ação enquanto metodologia de pesquisa proporciona ao 

professor-pesquisador de sua prática uma reflexão de suas ações para a 

compreensão da realidade vivenciada e da transformação desta realidade, conforme 

afirma Tripp,2005):  

Pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza 
técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se 
decide tomar para melhorar a prática. (TRIPP, 2005, p.447) 

 
 A disciplina de EA teve seu primeiro percurso no curso de Pedagogia da 

UNIR – Câmpus de Vilhena no primeiro semestre de 2015. A próxima turma a cursar 

a disciplina será no primeiro semestre de 2016. Propomos, como produto final, a 

partir da premissa de pesquisa e afim de corroborar com o aspecto pedagógico e 

cotidiano dos acadêmicos a reelaboração do Plano de Curso da disciplina de 

Educação Ambiental concebido a partir das discussões e percepções sentidas 

durante a leitura dos questionários e a realização da oficina e, como subproduto 

referenciado através da demanda das questões percebidas através dos 

instrumentos de coleta de dados a criação de um Laboratório Didático de Educação 

Ambiental (LABEA). 

 

6.1 Plano de Curso Reformulado 

 De acordo com o Artigo 13 da LDB, o plano de ensino deve ser feito pelo 

docente como confirmamos na sequência: 

 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:I - participar da elaboração 
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;II - elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;III - zelar pela aprendizagem dos 
alunos;IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento;V - ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional (p.26) 

 

O professor dessa forma é responsável por elaborar seu Plano de Curso de 

acordo com a ementa proposta no PPC do curso. A ementa da referida disciplina, 

como sabemos, não pode ser alterada sem haver os trâmites legais e pedagógicos 
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dentro da instituição, mas o Plano de Curso a cada semestre pode e deve, no nosso 

entendimento, ser constantemente visto, revisto e reelaborado partindo das 

necessidades e realidades que os acadêmicos trazem e esperam enquanto sujeitos 

do fazer educação ambiental. A proposta do Plano de Curso reelaborado encontra-

se na sequência e traz a essência dos anseios e percepções que pudemos constatar 

através deste trabalho. O Plano de Curso utilizado na primeira oportunidade de 

ministração da EA ocorrida em 2015/01 encontra-se no Apêndice. 

 

PLANO DE CURSO REFORMULADO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A 

SER APLICADO NO PERÍODO DE 2016.01 

  

CAMPUS DE VILHENA 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO 

DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PLANO DE CURSO 
CURSO 

 PEDAGOGIA 

 

CARGA HORÁRIA: 

 80 horas 

CRÉDITOS: 

02 

SEMESTRE:  

2016/1 

TURMA: 

VI Matutino 

DISCIPLINA: 

DPV30037- Educação Ambiental 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: 

Adriana Gustavo Cardoso 

EMENTA 

O movimento ambientalista e a crítica à Ciência Moderna; Educação Ambiental: 

limites e possibilidades, tendências e objetivos; histórico e evolução dos conceitos 

e os grandes eventos da Educação Ambiental; Agenda 21; Carta da Terra; 

Educação Ambiental: as possibilidades de exploração de questões relacionadas 

com a natureza da ciência e com as aplicações do conhecimento científico; 

planejamento e elaboração de Projetos de Educação. 

OBJETIVOS 

 Proporcionar a reflexão e o entendimento que a integração de conhecimentos 

aptidões,  valores, atitudes e ações impactam o ambiente de vivência; 

 Identificar os marcos históricos da Educação Ambiental. 

 Promover processos e construções coletivas de educação ambiental voltados 
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para valores humanísticos e socioambientais na manutenção de um ambiente 

sustentável através do conhecimento das políticas públicas existentes; 

 Reconhecer a Educação a Ambiental na perspectiva da interdisciplinaridade; 

 Reconhecer os conceitos e objetivos da Educação Ambiental; 

CONTEÚDOS 

 Educação Ambiental: objetivos, conceitos e seus antecedentes históricos; 

 Educação ambiental e interdisciplinaridade; 

   Políticas Públicas e Ambientalismo: Política Nacional do Meio Ambiente, Política 

Nacional de Educação Ambiental, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, Política Nacional de Mobilidade Urbana, Plano 

Nacional de Qualidade do Ar; 

 Tópicos especiais para debate: consumo e meio ambiente; obsolescência 

planejada, recursos renováveis e recursos não-renováveis, reciclagem, valoração 

ambiental, destinação do lixo, indicadores de qualidade ambiental, cidades 

verdes, alterações climáticas; 

  Aportes para a Educação Ambiental na Escola: Agenda 21, Carta da Terra,  

Carta Brasileira para a Educação Ambiental –MEC- Rio1992, PNEA-Política 

Nacional de Educação Ambiental. 

 

  Nesse sentido, a proposta ora realizada, traz concepções e histórico da EA 

tanto no Brasil como internacionalmente destacando alguns eventos ambientais 

importantes para a caminhada da EA no Brasil. Consideramos importante também 

discutir e apresentar aos acadêmicos as política existentes relacionadas ao ambiente 

natural percebidas pelas respostas apresentadas tanto no questionário quanto na 

oficina relativas à qualidade do ar , da água e do solo e a importância da disciplina de 

EA na universidade. Destacamos portanto, as seguintes políticas a serem 

trabalhadas no período de 2016/01 que é o período proposto de aplicação deste 

produto da pesquisa-ação: Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de 

Educação Ambiental, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional dos 

Recursos Hídricos, Política Nacional de Mobilidade Urbana e o Plano Nacional de 

Qualidade do Ar. 

  Os tópicos especiais para debate também resultaram das diferentes 

constatações durante o questionário e a oficina considerando as temáticas que mais 
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chamaram atenção dos sujeitos pesquisados durante as discussões realizadas. 

 

6.2 Criação do Laboratório de Ensino de Educação Ambiental 

 

Diante disso, a proposta de criação de um Laboratório de Educação 

Ambiental como subproduto tornou-se essencial a partir da metodologia apresentada 

no presente estudo. Este subproduto originou-se a partir das respostas e reflexões 

apresentadas pelos acadêmicos no sentido de que deve haver dentro da 

Universidade mais atividades e enfrentamentos das questões ambientais e a 

propositura de ações que permitam que estes possam engajar-se em projetos e 

estudos relacionados à preservação de nosso ambiente natural. 

Entendemos, portanto que a proposta da criação deste Laboratório de 

Educação Ambiental é importante pois proporcionará a criação de um espaço de 

reflexão para a temática para além da disciplina de EA que ocorre no 8º período 

como afirmamos anteriormente. A propositura deste Laboratório servirá também 

para a criação de cursos de extensão tanto para os acadêmicos como comunidade e 

a prática de confecção de jogos didáticos. 

 O espaço dentro do Laboratório será organizado com materiais produzidos 

pelos próprios participantes, dentro de temáticas que irão surgindo a partir das 

atividades realizadas nos próprios cursos propostos e atividades de estudo. No 

apêndice encontra-se um esboço do formulário de apresentação do projeto do 

laboratório em função que falta ainda definir o espaço que será cedido para tal fim 

bem como os colaboradores iniciais.  

 Nesse sentido, um Laboratório Interdisciplinar de EA é espaço importante 

para a formação dos acadêmicos e comunidade para que a EA seja compreendida. 

Nesse aspecto contribuem Possobon, Okada e Diniz (2015):  

 

As aulas de laboratório podem, assim, funcionar como um 
contraponto das aulas teóricas, como um poderoso catalisador no 
processo de aquisição de novos conhecimentos, pois a vivência de 
uma certa experiência facilita a fixação do conteúdo a ela 
relacionado, descartando-se a ideia de que as atividades 
experimentais devem servir somente para a ilustração da teoria. 
Essa concepção de aula prática com caráter meramente ilustrativo se 
numa sequência de procedimentos em que o professor, d depois de 
expor e apresentar uma “teoria”, conduz seus alunos ao laboratório, 
para que eles possam “confirmar” na prática a verdade daquilo que 
lhes foi ensinado, limitando ao ensino experimental o papel de um 



91 
 

 

recurso auxiliar, capaz de assegurar uma transmissão eficaz de 
conhecimento científico. (POSSOBOM, OKADA, DINIZ, 2015, p. 116) 
 
 

 Nessa perspectiva, acreditamos que a construção do LABEA como 

inicialmente iremos chamar, para oportunizar um espaço a mais dentro da 

Universidade para a reflexão e discussão sobre os problemas ambientais locais e 

globais afim de se formar sujeitos críticos de sua realidade, pois facilitará a 

realização dos cursos já mencionados e a prática de estudos na qual a ação maior 

desejada é que os sujeitos percebam a necessidade de preservar o ambiente natural 

para todos. 

 O LABEA, deverá ser instalado em uma sala específica criando um espaço 

acolhedor com propostas de atividades tanto para os acadêmicos do Câmpus da 

UNIR como para a comunidade externa. Esta sala ainda será solicitada à Direção e 

necessitará também de computadores, impressora bem como utensílios de 

mobiliário em quantidade suficiente para o atendimento de 20 (vinte) pessoas a cada 

encontro. As atividades também, importante ressaltar não restarão apenas ao 

espaço do laboratório. A ideia é que se convidem acadêmicos para colaborarem no 

laboratório  na criação de materiais didáticos de EA para uso comum do curso de 

Pedagogia da UNIR – Câmpus Vilhena e também possam contribuir eventualmente 

na práxis cotidiana dos acadêmicos que queiram e que possam estar utilizando 

estes materiais nos estágios curriculares previstos no curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As questões ambientais trazem preocupações que incitam a cada vez mais o 

sentido de cuidar o ambiente o qual o ser humano vem ao longo do tempo 

modificando.  

A EA entra nesse embate como espaço de ação e reflexão para um planeta 

sustentável. Deve promover um espaço de fundamentação e discussões acerca da 

problemática ambiental para além de ações individuais, mas para a construção 

efetiva de ações coletivas em prol da sustentabilidade. 

 Desse modo, podemos perceber que a sociedade está interligada com a 

Universidade no sentido de que as atuações de ambas se entrelaçam em suas 

formas, atitudes, discussões e práticas. 

 Nosso objetivo geral perseguido foi atingido no momento em que transitamos 

nas percepções dos acadêmicos sobre a educação ambiental e sua importância 

para si e para todos. Nesta questão, constatamos que a educação ambiental precisa 

ser mais difundida e presente no currículo dos acadêmicos, em especial o curso de 

Pedagogia que forma futuros educadores para além de uma sociedade 

antropocêntrica. Em relação a questão curricular que envolve a disciplina de EA, 

identificamos que está em curso, uma proposta de reformulação do projeto político 

pedagógico do curso de Pedagogia em que está incluída a redução da carga horária 

da mesma de 80h para 40h. Esta mudança é explicada pela proposta ora 

apresentada que 40h serão trabalhadas presencialmente e 40h serão trabalhadas 

em projetos interdisciplinares nas escolas do município. 

 O questionário que propomos, foi fundamental para a composição da oficina 

desvelando as temáticas apresentadas na mesma. As respostas creditadas nas 

questões fomentaram a preparação da oficina no tocante as problemáticas 

ambientais que os acadêmicos consideravam importantes naquele momento. 

Revelou-nos também, o olhar que cada um trouxe em relação em especial a 

relevância da disciplina de EA na Universidade e em específico o curso de 

Pedagogia da UNIR do Câmpus de Vilhena. 

 A atividade da oficina foi extremamente importante no fato de proporcionar 

entre a pesquisadora e os participantes o enlace sobre a temática e a percepção dos 

mesmos sobre o ambiente natural e os cuidados preservacionistas que devemos ter. 
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Proporcionou também uma rica interatividade entre todos de modo que pudemos 

comprovar que a oficina realmente é um espaço de construção e reflexão para a 

inserção dos acadêmicos bem como a própria comunidade estar se apropriando dos 

conceitos, discussões e ações dentro das temáticas ambientais principalmente na 

sua realidade local, contribuindo assim para a sustentabilidade ambiental coletiva. 

 Portanto, isso nos remete a uma franca preocupação de que ao estarmos 

delimitando apenas uma disciplina de Educação Ambiental em todo o currículo de 

um curso, estaremos assim concordando com um currículo fragmentado? E, se não 

incluirmos esta disciplina em sua nomenclatura especial, pecaremos no sentido de 

estarmos deixando de lado obrigatoriamente uma discussão que não é apenas 

importante nos dias atuais mas de vital importância para a sociedade e o planeta? E 

mais, as outras áreas de conhecimento que perfazem a matriz curricular dos cursos 

estão embrenhadas e preocupadas nesta temática do ambiente? São questões que 

precisam ser pensadas e refletidas de forma que a temática ambiental deva ser 

levada a sério e não apenas como mais um componente curricular nas instituições 

de ensino. 

Desse modo, percebemos durante o processo de pesquisa que a EA no 

currículo e sua inserção no cotidiano dos cidadãos nos faz representar que ainda o  

ambiente natural é tido como algo fragmentado.  

Constatamos no geral a preocupação com o ambiente de forma conservadora 

quando se afirma que devemos cuidar do planeta para sobrevivermos. Acreditamos 

que as discussões geraram reflexões que empoderaram os participantes no viés da 

percepção holística de olhar o ambiente como sendo parte dele.  

A partir das respostas  reveladas percebe-se que poucos sujeitos têm a noção 

que o homem é parte integrante do ambiente e este necessita da natureza para 

sobreviver. Entendemos que o Pedagogo em formação deve atentar para todos os 

problemas ambientais existentes, oportunizando ao seu aluno uma ampla discussão 

acerca desta problemática. 

Destacamos também que esta pesquisa nos proporcionou um contato mais 

direto com a história e realidade ambiental do estado de RO e do município de 

Vilhena. Consideramos essencial este contato até mesmo para estar realizando uma 

maior aproximação dos agentes ambientais que trabalham na SEMMA e na SEMED 

a favor da preservação ambiental e conscientização da população em sua 
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participação neste embate. A existência destes órgãos é considerada por nós uma 

forma de envolvimento do poder público na questão ambiental de modo positivo. 

Em relação à reformulação do PPC do curso de Pedagogia – Câmpus 

Vilhena, que está sendo revisto em função das novas Diretrizes Curriculares para a 

Educação Básica (2013) devendo alguns componentes curriculares serem alterados 

em carga horária e incluídos outros impostos pelas mesmas diretrizes, a disciplina 

de Educação ambiental está sendo proposta com uma carga horária de 40 horas, no 

6º período contrariarmente o que é proposto no atual PPC que uma disciplina de 80 

horas no 8º período.  

Sugerimos como proposta em relação à redução da carga horária desta 

disciplina, que tivesse 40 horas teóricas e 40 horas práticas em turno inverso, de 

modo que os acadêmicos pudessem estar se envolvendo em projetos de EA nas 

escolas do município a partir das discussões realizadas em aula. Esta proposta será 

encaminhada ao departamento responsável pelo curso como forma de contribuição 

desta pesquisa, ao curso de Pedagogia da UNIR Câmpus Vilhena. Em relação a 

periodicidade da disciplina podemos sugerir também que ela seja no início do curso 

em função das respostas apresentadas no questionário realizado. Contudo, reforça-

se mais ainda a criação do laboratório como subproduto desta pesquisa para estar 

alicerçando a disciplina de EA pedagogicamente. 

A pesquisa-ação propôs nesse sentido, repensar nossa prática afim de que 

estejamos afinados com as necessidades de nossos alunos. O educador tem o 

compromisso de apontar caminhos e práticas pedagógicas diferenciadas para a 

formação de um sujeito crítico e emancipado.  

Acreditamos, por conseguinte que o educador tem que estar também em 

constante formação, visto a rapidez que o mundo globalizado proporciona em 

termos de tecnologia e conhecimento, e a Universidade deve estar atenta a essa 

demanda e preparar seu aluno para esta realidade. 
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APÊNDICE I  

PLANO DE CURSO ANTERIORMENTE TRABALHADO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO PERÍODO DE 2015.01 

 

CAMPUS DE VILHENA 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PLANO DE CURSO 

CURSO 
 PEDAGOGIA 

 

CARGA HORÁRIA: 
 80 horas 

CRÉDITOS: 
02 

SEMESTRE:  
2015/1 

TURMA: 
VI Matutino 

DISCIPLINA: 
DPV30037- Educação Ambiental 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: 
Adriana Gustavo Cardoso 

EMENTA 

O movimento ambientalista e a crítica à Ciência Moderna; Educação Ambiental: limites e 

possibilidades, tendências e objetivos; histórico e evolução dos conceitos e os grandes 

eventos da Educação Ambiental; Agenda 21; Carta da Terra; Educação Ambiental: as 

possibilidades de exploração de questões relacionadas com a natureza da ciência e com as 

aplicações do conhecimento científico; planejamento e elaboração de Projetos de 

Educação. 

OBJETIVOS 

 Proporcionar a reflexão e o entendimento que a integração de conhecimentos aptidões,     

valores, atitudes e ações impactam o ambiente de vivência; 

 Identificar os marcos históricos da Educação Ambiental. 

 Promover processos e construções coletivas de educação ambiental voltados para 

valores humanísticos e socioambientais na manutenção de um ambiente sustentável; 

 Reconhecer a Educação a Ambiental na perspectiva holística, enfocando 

       a relação entre a sociedade e a natureza. 

CONTEÚDO 

 As relações entre sociedade e natureza: uma relação simbiótica; 

 Histórico da Educação Ambiental e marcos  referenciais;  

 Conceitos de Educação Ambiental;  

 Estudo de problemas ambientais que afetam o planeta: olhares locais e globais; 

 Consumo e meio ambiente;  

 Agenda 21. 
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APÊNDICE 2  

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA UNIR – CÂMPUS VILHENA 

Prezado participante:  
O presente questionário pretende colher informações acerca de percepções e 
entendimento sobre Educação Ambiental e suas implicâncias atuais. Agradecemos 
sua participação pois esta é muito importante. OBRIGADO! 

Adriana Gustavo Cardoso 
Mestranda em Educação Escolar – 

 Mestrado Profissional (UNIR) 
1) Sexo: 
(    ) Feminino                          (    ) Masculino 
2) Idade:_______________ 

3) A Educação Ambiental é importante? (    ) Sim             (    ) Não 
Por quê?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4) Marque três alternativas que você considera mais importante para o Meio 
Ambiente: 
(    )  Rios                                   (    )      solo                                    (    ) energia 
(    )  Ar                                       (    )   animais                                (    ) 
desenvolvimento 
(    )  Árvores                             (    )   estradas                               (    ) reciclagem     
(    ) relação homem-natureza  
*********************************************************************** 
*********************************************************************** 
5) O que você considera como ações voltadas a educação ambiental? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6) Você considera importante a disciplina de Educação Ambiental constar do 
currículo na Universidade? Justifique a resposta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
7. você considera que o Curso de Pedagogia da UNIR De Vilhena deveria 
desenvolver mais ações voltadas para a Educação Ambiental? 
(      ) SIM (     ) NÃO  
Justifique a sua 
resposta:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. Utilize este espaço para acrescentar informações que julgar necessário. 
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ANEXO i 

PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO ii 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 que estabelece o código de 

cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 

coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta 

seletiva. 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos 

de resíduos, a ser adotado na identificação de 

coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva.  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuições que lhe 

conferem a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e tendo em vista o disposto na Lei no 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999, e 

Considerando que a reciclagem de resíduos deve ser incentivada, facilitada e expandida no 

país, para reduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais não-renováveis, energia 

e água; 

 Considerando a necessidade de reduzir o crescente impacto ambiental associado à 

extração, geração, beneficiamento, transporte, tratamento e destinação final de matérias- 

primas, provocando o aumento de lixões e aterros sanitários; 

 Considerando que as campanhas de educação ambiental, providas de um sistema de 

identificação de fácil visualização, de validade nacional e inspirado em formas de 

codificação já adotadas internacionalmente, sejam essenciais para efetivarem a coleta 

seletiva de resíduos, viabilizando a reciclagem de materiais, resolve: 

 Art.1o Estabelecer o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 

identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 

coleta seletiva.  

Art. 2o Os programas de coleta seletiva, criados e mantidos no âmbito de órgãos da 

administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, e entidades 

paraestatais, devem seguir o padrão de cores estabelecido em anexo. 

 § 1o Fica recomendada a adoção de referido código de cores para programas de coleta 

seletiva estabelecidos pela iniciativa privada, cooperativas, escolas, igrejas, organizações 

não-governamentais e demais entidades interessadas. 

 § 2o As entidades constantes no caput deste artigo terão o prazo de até doze meses para 

se adaptarem aos termos desta Resolução.  



109 
 

 

Art. 3o As inscrições com os nomes dos resíduos e instruções adicionais, quanto à 

segregação ou quanto ao tipo de material, não serão objeto de padronização, porém 

recomenda-se a adoção das cores preta ou branca, de acordo com a necessidade de 

contraste com a cor base. Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

JOSÉ SARNEY FILHO - Presidente do Conselho  

ANEXO 

Padrão de cores 

AZUL: papel/papelão; 

VERMELHO: plástico;  

VERDE: vidro;  

AMARELO: metal;  

PRETO: madeira; 

 LARANJA: resíduos perigosos; 

 BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

 ROXO: resíduos radioativos; 

 MARROM: resíduos orgânicos;  

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação. 

 

 Este texto não substitui o publicado no DOU, de 19 de junho de 2001.  

Disponível em http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=273. Acesso em 

03 out 2015. 

 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=273
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ANEXO III 

RESOLUÇÃO QUE DISCIPLINA A CRIAÇÃO DE LABORATÓRIO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 

Resolução nº 316/CONSEA, de 05 de agosto de 2013. 
 
Disciplina o cadastramento de 
informações dos laboratórios 
didático-pedagógicos de ensino, 
pesquisa e extensão e cria o 
formulário de cadastro  eletrônico 
e de  atualização de dados dos 
laboratórios.  

 
 O Conselho Superior Acadêmico, da Fundação Universidade Federal de Rondônia 
 (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:  

 Decreto 5.773/2006;  

 Portaria Normativa do MEC nº 40; 

 Processos: 23118.001131/2013-15/23118.001461/2013-19; 
 Pareceres 1402/CGR e 1403/CGR, do Relator Conselheiro Geraldo da 
Silva Correia; 
 Deliberação na 118ª sessão da Câmara de Graduação, em 19/06/2013; 

 Deliberação na 66ª sessão Plenária, em 26.07.2013; 
 Resolve: 

 Art. 1º. Aprovar a criação do formulário eletrônico de cadastro e levantamento de 

dados  dos laboratórios didático-pedagógicos de ensino, pesquisa e extensão da Fundação 

 Universidade Federal de Rondônia (anexo). 

 Art. 2º. A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) criará o formulário eletrônico 

de  cadastro, que poderá ser atualizado de acordo com as exigências legais e 

acadêmicas,  e disponibilizará senha de acesso para os setores interessados. 

 Art. 3º. Os departamentos preencherão, no primeiro trimestre de cada ano, o 

formulário  eletrônico de cadastro e/ou de atualização dos dados referentes aos 

laboratórios  vinculados aos seus departamentos. 

 Art. 4º. A Instituição manterá em página eletrônica própria, e também nas bibliotecas, 

 para consulta dos alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado das 

 informações referentes aos laboratórios, conforme preenchimento do formulário 

 eletrônico. 

 Art. 5º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
Profª. Drª. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 

Presidente 
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ANEXO IV  
 
 

ANEXO DA RESOLUÇÃO 316/CONSEA, DE 05 DE AGOSTO DE 2013. 
Formulário de cadastro dos laboratórios didático-pedagógicos  

 

Tipo: 

 

(   ) Didático de Ensino; 

(   ) Pesquisa/Extensão 

 

Identificação:  

 

1. Nome do laboratório: 

2. Área de conhecimento: 

3. Campus: 

4. Ato Administrativo de criação do laboratório (Resolução/CONSEA – 

Anexar em PDF); 

5. Data da implantação: 

6. Regimento ou norma de uso ( Anexar em PDF): 

7. Endereço do laboratório: 

8. Turno de funcionamento:  

 

Recursos humanos: 

 

1. Nome e CPF do responsável pelo laboratório: 

2. Nome(s) do(s) técnico(s) administrativo(s): 

3. Nome(s) do(s) estagiário(s) ou monitor(es) que realiza(m) atividades no 

laboratório: 

4. Colaboradores: 

 

Infraestrutura:  
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1. Tipo de instalações: 

2. disponibilidade  (próprio, alugado, cedido etc.) 

3. área total em metros quadrados (m2): 

4. Capacidade (quantidade de turmas e alunos que são atendidos) 

5. Tipo de capacidade (por turno, etc.) 

6. Quantidade de equipamentos disponíveis e instalados. 

7. Infraestrutura de informática e redes de informação  

8. Qualidade (adequação/atualização de equipamentos) 

9. Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas. 

 

Organização didático-pedagógica 

 

1. Unidade Acadêmica vinculada (departamento/ ou departamentos) 

2. Objetivo e justificativa do laboratório com base no PCC do curso. 

(reforço ou alteração curricular pretendida; resultados a serem 

alcançados, etc.) 

3. Atividades básicas e complementares desenvolvidas; 

4. Relação dos cursos que são atendidos. 

5. Relação das disciplinas/código que são atendidas. 

6. Carga horária semanal das disciplinas que são atendidas 

7. Regimento interno do Laboratório/Regulamento. 

8. Serviços (apoio técnico, manutenção de equipamentos, atendimento à 

comunidade) 

 

Outros Serviços 

 

1. Apoio/suporte técnico; 

2. Manutenção de equipamentos; 

3. Atendimento à comunidade; 

4. Convênios; 

5. Licença para aquisição de produtos químicos: 
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           (   ) sim    (   ) não   (   ) não se aplica 

6. Tipo de licença: 

            (   ) Exército (   ) Polícia Federal (   ) 

Outras________________________________ 


