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Resumo: O presente trabalho, fundamentado em observações empíricas e na abordagem da 

pesquisa qualitativa, perscrutou saberes e fazeres intrínsecos a dois Projetos de Educação 

Ambiental elaborados e implementados por duas escolas da rede estadual de ensino 

jurisdicionadas à Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, órgão institucional da 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Apropriando-se da estratégia teórico-

metodológica de um estudo de caso múltiplo, a análise, de caráter interpretativo, objetivou 

compreender em que medida as práticas educativas escolares problematizaram, doravante 

suas respectivas realidades contextuais, injustiças e conflitos socioambientais. As inferências 

resultantes apontaram para a implementação de uma Educação Ambiental conservacionista 

devido à ênfase atribuída exclusivamente em questões ecológicas, desconsiderando, dessa 

forma, as relações sociais que são reproduzidas na confluência existente entre sociedade e 

natureza.                                 

Palavras-chave: Projetos de Educação Ambiental. Educação Ambiental Crítica. Justiça 

Ambiental.  

 

Abstract: The present work, based on empirical observations and the approach to qualitative 

research, examined the knowledge and practices intrinsic to two Environmental Education 

Projects elaborated and implemented by two schools of the state education network, which are 

subject to the Regional Superintendence of Education of Juiz de Fora, an institutional body of 

the State Secretariat of Education of Minas Gerais. Appropriating the theoretical-

methodological strategy of a multiple case study, the analysis, with an interpretive character, 

aimed to understand the extent to which school educational practices have problematized, 

henceforth their respective contextual realities, injustices and socio-environmental conflicts. 

The resulting inferences pointed to the implementation of a conservation Environmental 

Education due to the emphasis given exclusively on ecological issues, thus disregarding the 

social relations that are reproduced at the confluence between society and nature. 

Keywords: Environmental Education Projects. Critical Environmental Education. 

Environmental Justice. 
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1. Dizeres introdutórios 

 

Não obstante preceitos e argumentos em defesa do meio ambiente comumente 

utilizados por atores sociais distintos, sobrepujam-se diferenciações variáveis e plurais em 

suas gêneses no tocante a concepções teórico-metodológicas e a abordagens políticas, sociais 

e educacionais alusivas ao fazer ambiental. Nesse sentido, as diversas dimensionalidades 

epistemológicas intrínsecas ao campo social
3
 da Educação Ambiental traduzem-se em 

antagonismos e enfrentamentos que gravitam em torno da orientação de sua práxis
4
, sendo 

que esse processo de disputa hegemônica preconiza a busca pela legitimação de significações 

e interesses inerentes às dinâmicas relacionais que se desvelam adeptas “à conservação ou à 

transformação das relações sociais e das relações que a sociedade mantém com o seu 

ambiente” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 25). 

A pesquisa que ora se apresenta fundamentou-se, portanto, em um viés contra-

hegemônico que concebe a Educação Ambiental a partir do seu comprometimento com 

questões sociais, políticas, econômicas, ecológicas, culturais e ideológicas que se encontram 

intimamente relacionadas com degradações, injustiças e conflitos socioambientais, 

reconhecendo a relevância do papel desempenhado pelas escolas quanto ao desenvolvimento 

de práticas pedagógicas capazes de assumir o compromisso social de visibilizar omissões e 

dissimulações, evidenciar inércias e diligências e descortinar vulnerabilidades e 

destrutibilidades concernentes a injustiças socioambientais (COSENZA et al., 2014).  

Compreender a Educação Ambiental a partir de perspectivas crítico-transformadoras 

que sobrelevam os aspectos sociais e ambientais intrínsecos na historicidade das relações 

humanas que se estabelecem e, ao mesmo tempo, são estabelecidas entre grupos sociais e 

entre estes e o ambiente que os circundam, reificam situações de desigualdade, degradação, 

conflito e injustiça socioambiental (ACSERALD, 2010; COSENZA, 2014; dentre outros). 

Assim sendo, buscou-se compreender, a partir da proposição do Projeto de Educação 

Ambiental (PEA) pela Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora (SRE/JF) no ano 

de 2015, em que medida as práticas educativas escolares problematizaram tais questões. 

 A proposição do PEA no âmbito de atuação da Divisão de Equipe Pedagógica 

(DIVEP), integrante da Diretoria Educacional (DIRE) da SRE/JF, fundamentou-se em 

observações empíricas sobre os trabalhos referentes à Educação Ambiental até então 

desenvolvidos pelas escolas, uma vez que, sob a nomenclatura de projetos, mas reportando-se 

a atividades direcionadas para a comemoração de datas contidas em anuários, os trabalhos 

enfatizavam apenas questões ecológicas conservacionistas (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

Caracterizados por abordagens pedagógicas instigadas apenas por preocupações tangentes à 

quantidade e à qualidade dos recursos naturais, sobressaíam-se nos trabalhos de Educação 

Ambiental ações individualizadas e comportamentalistas, imersas em contextos recicláveis 

ditos sustentáveis, revestidas por perspectivas solucionistas e salvacionistas. 

 Em sentido oposto, o PEA pretendeu fomentar a elaboração e implementação de 

Projetos de Educação Ambiental por cada instituição de ensino a partir de orientações que 
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Layrargues e Lima (2014, p. 23), ao se apropriarem da noção de campo social de Bourdieu (1980b; 2001), o 

definem como “um espaço relativamente autônomo de forças e posições sociais, dotado de regras próprias e 

dedicado à produção e reprodução de bens culturais, representações e formas de perceber a realidade, [reunindo] 

um conjunto de indivíduos e instituições que estabelecem entre si relações de poder e concorrência pela 

hegemonia simbólica e material desse universo, fundada na conquista e domínio do capital simbólico legitimado 

e reconhecido por todos os que dele participam”. 
 

4 
O conceito é aqui apreendido como um fazer pedagógico “em que teoria e prática se unem na ação ativa e 

libertadora, sempre mediada pela dialogicidade como método e pela horizontalidade como ontologia” 

(CORREIA; BONFIM, 2088, p. 56), consistindo em um processo de “reflexão e ação dos homens sobre o 

mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 

1997, p. 38). 
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atribuíam à equipe gestora a responsabilidade e o compromisso pela condução de reflexões 

coletivas, que deveriam ser promovidas com todo o corpo docente da escola, de modo a 

garantir o envolvimento colaborativo na problematização de uma questão ambiental doravante 

a realidade social vivenciada pela comunidade escolar
5
. Em termos genéricos, o PEA/2015 

contemplou 88 (oitenta e oito) escolas da rede estadual de ensino pertencentes à jurisdição da 

SRE/JF
6
, no entanto, dentre esse universo educacional, constatou-se a participação de 48 

(quarenta e oito) instituições de ensino, o equivalente a 54,5% (cinquenta e quatro inteiros e 

cinco centésimos por cento). Isto posto, e considerando as delimitações imprescindíveis à 

condução da pesquisa, o lócus de investigação concentrou-se em duas escolas de Ensino 

Médio, localizadas em municípios distintos jurisdicionados à SRE/JF, no tocante à 

implementação do trabalho proposto sobre a Educação Ambiental.  

 

2. Caminhos metodológicos 

 

A julgar pela necessidade de uma ampla percepção a respeito do fenômeno social em 

estudo (GODOY, 1995), o caráter científico que envolve a pesquisa em Educação Ambiental 

pressupõe a sua apreensão mediante preceitos relacionados à pesquisa qualitativa. Esta, por 

sua vez, é apresentada por Bogdan e Biklen (1994, p. 20-22) como uma tentativa de 

“encontrar um remédio para o sofrimento social” através da aplicação do “método científico 

ao estudo dos problemas sociais”, objetivando impulsionar transformações sociais alicerçadas 

em procedimentos investigativos que enfatizam “os problemas em termos humanos” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 25). 

Ao discorrer sobre a pesquisa qualitativa em Educação Ambiental, Tozoni-Reis (2008) 

defende um fazer ambiental em contexto escolar que correlacione a formação humana dos 

sujeitos sociais e a problematização das questões ambientais em toda sua complexidade, ou 

seja, em toda sua totalidade, evidenciando, assim, a responsabilização para com as dimensões 

socioambientais inerentes às relações que conformam a sociedade. A abordagem qualitativa 

da pesquisa em Educação Ambiental objetiva, portanto, a produção de “conhecimentos sobre 

processos educativos críticos que apresentam o compromisso de transformação das relações 

sociais e ambientais na perspectiva da emancipação” (TOZONI-REIS, 2008, p. 159) e, para 

tanto, sobreleva o viés compreensivo ao descritivo no que tange à superação de reflexões 

empíricas distanciadas da preocupação de analisar, apreender e desnudar as diferenças, os 

dinamismos e as especificidades contidas nas realidades educativas. 

Nessa acepção, a pesquisa de caráter qualitativo que perscrutou em que medida as 

práticas educativas escolares problematizaram, doravante suas respectivas realidades 

contextuais, injustiças e conflitos socioambientais, configurou-se a partir da estratégia teórico-

metodológica de um estudo de caso múltiplo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) por ter 

consistido em reflexões simultâneas ao focalizar dois Projetos de Educação Ambiental 

elaborados e implementados por duas escolas da rede estadual de ensino pertencentes à 

jurisdição da SRE/JF, aqui denominadas Escola Alfa e Escola Delta. O procedimento técnico 

utilizado compreendeu, portanto, a análise interpretativa dos referidos Projetos mediante o 

estabelecimento de “linhas convergentes de investigação” (YIN, 2001, p. 123) que se 

configuraram a partir da construção de um eixo temático fundamentado em pressupostos 

                                                
5
 O e-mail referente ao PEA/2015 foi encaminhado pelo Gabinete da SRE/JF às escolas estaduais da jurisdição 

em 16 de abril de 2015. Fonte: Arquivos da SRE/JF. 
6
 Não foram computados o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, o Conservatório Estadual de 

Música Haidée França Americano, a Escola Estadual Maria das Dores de Souza, a Escola Estadual Penitenciária 

José Edson Cavalieri, a Escola Estadual Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires e o Instituto de 

Laticínios Cândido Tostes, situados no município de Juiz de Fora e o Centro de Educação Continuada - CESEC, 

situado no município de Lima Duarte, devido às especificidades dos fazeres pedagógicos nestas instituições de 
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teóricos e empíricos e alicerçado em questões condizentes com a dimensão socioambiental, 

possibilitando a concatenação de elementos que englobaram o fenômeno social norteador da 

pesquisa: problematização / conflito / injustiça / sustentabilidade. 

 

3. Análises interpretativas 

 

3.1. Problematização 

 

As reflexões realizadas referem-se inicialmente à ação de problematizar, considerada 

por Zanotto (2002 apud ZANOTTO; ROSE, 2003, p. 45) como uma habilidade capaz de 

“relacionar de forma coerente e sequencial três movimentos: identificação de um problema, 

busca de fatores explicativos e proposição de soluções”. Problematizar, portanto, não se limita 

à mera formulação de questões e perguntas, uma vez que apresenta como elemento 

constitutivo a capacidade “de responder ao conflito que o problema traz de forma intrínseca” 

em seu cerne e que lhe concede a sustentação necessária em um determinado contexto. Ao se 

referirem a Freire (1997; 1996), as autoras enfatizam que a ação de problematizar processa-se 

“a partir da realidade que cerca o sujeito, [uma vez que] a busca de explicação e solução visa 

transformar aquela realidade pela ação do próprio sujeito, [ou seja] de sua práxis” 

(ZANOTTO; ROSE, 2003, p. 48). A essa abordagem complementam, ainda, que “aprender a 

problematizar fomenta o desenvolvimento cognitivo” do sujeito devido ao fato de possibilitar 

a estruturação de encadeamentos concernentes a “problemas concretos que geram situações 

conflitivas - a própria ação de problematizar”, sendo que em “projetos de trabalho” esta 

estratégia pedagógica e metodológica adquire uma concretude cuja “ênfase no sujeito ativo” 

possibilita a construção de conhecimentos ao “resgatar a problematicidade do problema” 

(HERNÁNDEZ, 1998 apud ZANOTTO; ROSE, 2003, p. 49). 

Seguindo essa linha de raciocínio, a problematização em Educação Ambiental 

pressupõe reflexões ontológicas político-educativas que sejam capazes de 1) identificar 

problemas resultantes da complexidade dos caminhos socio-históricos percorridos no 

processo de construção da sociedade capitalista no que tange às relações estabelecidas entre 

sociedade e natureza (COSTA; LOUREIRO, 2017); 2) buscar, no interior do conflito de 

classes, a partir da dialética e da crítica, fatores explicativos “que implicam na reprodução 

social e geram a desigualdade e os conflitos ambientais” (LOUREIRO; LAYRARGUES, 

2013, p. 64 apud COSTA; LOUREIRO, 2017, p. 117); e 3) propor soluções de 

“enfrentamento e superação” do autoritarismo intrínseco nas formas de injustiça, opressão, 

expropriação e dominação, mediante o engendramento de condições político-pedagógicas 

necessárias ao “adensamento de forças sociais progressistas” (COSTA; LOUREIRO, 2017, p. 

120) que visem a transformação “do padrão societário dominante, no qual se definem a 

situação de degradação intensiva da natureza e, em seu interior, da condição humana” 

(COSTA; LOUREIRO, 2017, p. 117). 

A partir destas argumentações, observou-se que as questões apresentadas tanto pela 

Escola Alfa - “a falta de consciência dos cidadãos em relação ao futuro do planeta”, quanto 

pela Escola Delta - “a escassez de matérias-primas em virtude do aumento populacional e do 

consumo de produtos”, como se problematizações fossem, indicaram coadunações “com o 

senso comum já cristalizado de uma Educação Ambiental conteudista, normativa, acrítica e 

ideologicamente neutra” (COSTA; LOUREIRO, 2017, p. 120), por não se posicionar de 

forma contrária a “lógicas neoliberais hegemônicas, próprias da feição que o capitalismo 

assume na América Latina em sua matriz colonial” (COSTA; LOUREIRO, 2017, p. 118). 
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3.2. Conflito 

 

Malagodi (2013, p. 34) reconhece que “os conflitos são inerentes a qualquer sistema 

social e atuam como propulsores de mudanças” em meio à dinamicidade que “historicamente 

reinventa as sociedades e as identidades dos diferentes atores sociais”. Essa é a razão pela 

qual sua existência não deve ser negada, neutralizada, mitigada ou invisibilizada como se 

fosse uma perturbação “da ordem social” que precisa ser sanada mediante o restabelecimento 

de práticas consensuais, e sim exteriorizada, visibilizada e reconhecida como intrinsecamente 

relacionada aos princípios e preceitos democráticos. Nesse sentido, a Educação Ambiental deve 

 
(...) auxiliar-nos em uma compreensão do ambiente como um conjunto de 

práticas sociais permeadas por contradições, problemas e conflitos que tecem 

a intrincada rede de relações entre os modos de vida humanos e suas formas 

peculiares de interagir com os elementos físico-naturais de seu entorno, de 

significá-los e manejá-los. Esses laços de convivência entre os seres humanos 

e sua base natural de existência estamos chamando de relações sociedade-

natureza, e a desarmonia que aí se instaura de conflitos socioambientais 

(CARVALHO, 2008, p. 163 apud MALAGODI, 2013, p. 33). 
 

Ao apresentar no objetivo geral de seu Projeto a intencionalidade de promover uma 

“aprendizagem holística”, por esta pressupor em sua essência noções de solidariedade 

mediadas por uma idealização unificadora, a Escola Alfa suprimiu de todas as ações propostas 

as possibilidades pedagógicas que envolvem os conflitos ambientais, exteriorizando, assim, 

 
(...) o modo despolitizado como a Educação Ambiental vem sendo largamente 

desenvolvida nas escolas. Tomada a partir de um alicerce holístico, a 

Educação Ambiental pode ser implementada sem que se avalie ou questione a 

origem dos problemas que se deseja suprimir. O foco central passa a ser o 

problema ambiental e não o conflito ambiental gerador desse problema. (...) A 

supressão da reflexão sobre os conflitos ambientais na construção do saber 

ambiental produz um esvaziamento político que reforça a dimensão ecológica 

da questão ambiental em detrimento das dimensões política, ética e econômica 

(RODRIGUES, 2008, p. 67-68). 

  

 Tal posicionamento foi assumido tanto pela Escola Alfa, ao direcionar a sua pesquisa 

bibliográfica para “os problemas ambientais enfrentados no Brasil”, citando “a finitude dos 

recursos naturais, a poluição das águas, a poluição atmosférica, o desmatamento e a extinção 

de animais”, quanto pela Escola Delta, ao demonstrar em sua justificativa a preocupação com 

a “criação e efetivação de alternativas para a melhoria do meio ambiente, como a questão do 

lixo, da água, da devastação das matas e do desperdício”. Ambos os Projetos explicitaram 

problemas ambientais de forma descontextualizada dos conflitos socioambientais que os 

provocam, fomentando “uma perspectiva equivocada de que o problema ambiental não está 

inserido numa cadeia complexa” (RODRIGUES, 2008, p. 68) que, por sua vez, “possibilita 

um entendimento político da questão e da Educação Ambiental direcionado ao compromisso 

permanente com a transformação social e individual, cuja luta se faz por um novo ambiente, 

por um novo homem e por novas relações sociais” (RODRIGUES, 2008, p. 72).  

Mesmo a Escola Alfa tendo se referido “à complexidade dos problemas ambientais” 

em um dos objetivos específicos apresentados e a Escola Delta ter explicitado em sua 

justificativa que “nossos olhares deverão estar atentos para a percepção da realidade 

ambiental, social econômica e cultural e para os seres que constroem relações nos micro e 

macro ambientes”, concatenações sociais, políticas, econômicas, culturais e ecológicas não se 

fizeram presentes em nenhuma das ações desenvolvidas pelos projetos. 
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3.3. Injustiça 

 

Quando se pensa em uma perspectiva crítica de Educação Ambiental a ser 

implementada em contexto escolar, correlações tangentes a aspectos ecológicos e sociais 

devem, necessariamente, conduzir posicionamentos pedagógicos no sentido de possibilitar 

visibilidades que as estruturas dominantes invisibilizam, efetivando, assim, um movimento 

contra-hegemônico que descortine os efeitos do modelo atual de desenvolvimento econômico 

na degradação ambiental e, consequentemente, na degradação da vida humana, sendo estes 

materializados socialmente em conflitos e injustiças ambientais. Falar em conflito e em 

injustiça ambiental pressupõe, portanto, pensar em uma Educação Ambiental voltada para a 

justiça ambiental, posto que a conceituação desta  

 
(...) exprime um movimento de ressignificação da questão ambiental. Ela 

resulta de uma apropriação singular da temática do meio ambiente por 

dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente envolvidas com a construção da 

justiça social. Esse processo de ressignificação está associado a uma 

reconstituição das arenas onde se dão os embates sociais pela construção dos 

futuros possíveis. E nessas arenas, a questão ambiental se mostra cada vez 

mais central e vista crescentemente como entrelaçada às tradicionais questões 

sociais do emprego e da renda (ACSELRAD, 2010, p. 108).  
 

Apesar da Escola Alfa ter mencionado na justificativa de seu Projeto que o trabalho 

seria desenvolvido a partir de “uma abordagem da Educação Ambiental que propicie uma 

postura crítica e transformadora, [mediante] uma perspectiva global da questão ambiental”, 

conforme apresentado em um dos objetivos específicos, sua pesquisa bibliográfica enfatizou a 

aquisição de “atitudes que colaboram para um ambiente mais saudável como a coleta seletiva, 

a reciclagem, o aproveitamento de materiais e iniciativas de preservação”, direcionando a 

proposição de ações tangentes à “criação do Jardim dos Sentidos, revitalização do Bosque na 

Escola e limpeza do Córrego Bom Retiro”. Dessa forma, legitimou-se a preocupação 

conservacionista declarada ao longo de todo o Projeto através da utilização da expressão 

“preservação do meio ambiente” que, por sua vez, não evidenciou “fundamentos políticos, 

ideológicos, teóricos e metodológicos de uma Educação Ambiental que se [pretendia] crítica, 

popular e transformadora” (MALAGODI, 2013, p. 35). Ressalta-se que esta assim o seria se 

explicitasse, enfrentasse e perscrutasse formas de superação das contradições sociais que se 

manifestam em injustiças ambientais, como, por exemplo, nos casos que se referem 

 
(...) a populações deslocadas para a construção de hidrelétricas; a 

comunidades quilombolas às quais é destinada a instalação de resíduos 

tóxicos; a aldeias indígenas e grupos quilombolas deslocados (...) e 

intoxicados pelas monoculturas (do pinus [e do eucalipto] para as fábricas de 

celulose; da soja); a colônias de pescadores deslocados por megaprojetos 

imobiliários e turísticos; a mulheres extrativistas - as quebradeiras de babaçu - 

perseguidas de morte por jagunços de pecuaristas que cercam e se apropriam 

dos babaçuais comunais; a aldeias indígenas que vêem seus manguezais 

secados e cercados, suas águas poluídas pela construção de viveiros de 

camarões em escala industrial; a pobres suburbanos aos quais é destinada a 

vizinhança de vazadouro de lixo metropolitano; a crianças pobres, sob tutela 

do Estado e em cujo educandário o próprio Estado instala fábrica de 

inseticidas; a populações pobres das margens das estradas, que recebem lixo 

tóxico clandestino proveniente de grandes indústrias; à imposição autoritária 

de uma usina nuclear sobre uma pequena cidade e seus planos de emergência 
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tratados todavia como secretos (HERCULANO, 2006, p. 10 apud 

MALAGODI, 2013, p. 36-37). 

 

Em nenhum dos Projetos de Educação Ambiental houve qualquer alusão, nem sequer 

teórica, à questão da justiça ambiental, apenas a menção em relação ao primeiro conceito na 

justificativa apresentada pela Escola Alfa, ao se referir à busca pela “justiça, solidariedade, 

tolerância e igualdade” e na questão norteadora apresentada pela Escola Delta, ao se reportar à 

necessidade de “construção de uma sociedade economicamente justa e sustentável”, sendo 

que todas as argumentações apresentadas por ambos os Projetos foram permeadas por 

abstrações, neutralidades e intangibilidades contidas na proposição “conscientização”, 

especialmente no projeto da Escola Alfa, cuja problematização apresentada envolveu 

diretamente “a falta de consciência dos cidadãos em relação ao futuro do planeta”.  

Moura e Damo (2014, s.p.), ao problematizarem o uso do termo conscientização no 

discurso ambiental, buscaram no pensamento de Freire (1980) evidências sobre “o processo 

de formação da consciência crítica em relação aos fenômenos da realidade, (...) em que os 

sujeitos se reconhecem no e com o mundo e, ao transformarem o mundo por meio de suas 

práticas, transformam também a si mesmos”. Esse transcurso, que conduz necessariamente 

para intervenções e repercussões na práxis, “exige a superação das formas de consciência 

ingênua” que, por sua vez, fundamentam-se em “medidas meramente paliativas, de eficácia 

reduzida, destinadas a impactar as pessoas, mas sendo superficiais por não trabalharem as 

causas dos problemas socioambientais”. É por esta razão que as autoras afirmam que não se 

pode “atribuir consciência ecológica, ambiental ou, o que quer que seja, a qualquer iniciativa 

que vise a sensibilização do ser humano perante as questões que acontecem em sociedade”, 

como pressupôs a Escola Alfa ao explicitar na justificativa de seu projeto que “cabe à escola 

trabalhar frontalmente os conhecimentos necessários para que as novas gerações formem uma 

consciência ecológica”, pois esta “expressa o desenvolvimento processual da compreensão 

sobre algo para além do que aparentemente se apresenta” (MOURA; DAMO, 2014, s.p.). Esta 

postura acrítica foi observada não somente no Projeto da Escola Alfa, como também no da 

Escola Delta quando da utilização do conceito, pois em momento nenhum houve a 

intencionalidade do “despertar para os problemas socioambientais” (MOURA; DAMO, 2014, 

s.p.), embora conste em todo o projeto da Escola Delta a expressão “socioambiental”.  

Mesmo considerando que “a conscientização é intrínseca a cada um, de forma que este 

é um processo que só pode ser conseguido individualmente” e que “a Educação Ambiental 

pode contribuir, por meio do diálogo, para o despertar da consciência crítica, mas não tem o 

poder imediato de conscientizar os sujeitos”, a consciência destes “será crítica em menor ou 

maior grau à medida que [conseguirem] romper com os paradigmas que procuram ocultar a 

realidade de sua base material, expressa nas relações do modo de produção capitalista” 

(MOURA; DAMO, 2014, s.p.). Os patamares imperialistas que se constituem e, ao mesmo 

tempo, são constituídos na e pela sociedade capitalista suscitam “processos de sobreprodução, 

destinada ao consumo [cada vez mais intenso], por meio da exploração do trabalho humano [e 

da natureza]” (MOURA; DAMO, 2014, s.p.), ocasionando uma “desigual exposição ao risco 

como resultado de uma lógica que faz com que a acumulação de riqueza [nas mãos de uma 

minoria] se realize tendo por base a penalização ambiental [e social] dos mais despossuídos” 

(ACSELRAD, 2010, p. 110), uma vez que, nessa perspectiva, nem a poluição é “democrática, 

pois pode afetar de forma variável os diferentes grupos sociais” (ACSELRAD, 2010, p. 109). 

 

3.4. Sustentabilidade 

 

O viés conservacionista e reducionista que englobou ambos os Projetos de Educação 

Ambiental relaciona-se diretamente com a questão dos “limites físicos” que englobam a crise 
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ambiental evidenciados por Foladori (2001, p. 101): “a superpopulação, os recursos e os 

resíduos”. A Escola Delta, ao explicitar em sua pesquisa bibliográfica a necessidade de 

“conter a degradação ambiental gerada pelo consumo abusivo e pelo aumento desproporcional 

da população mundial”, expressou claramente o primeiro limite físico apontado por Foladori 

(2001), ao passo que a Escola Alfa trouxe implicitamente em sua pesquisa bibliográfica os 

impactos da superpopulação ao direcionar os olhares para “a importância de se ter um 

consumo sustentável para a manutenção do meio ambiente”, assim como em diversas ações 

ditas interdisciplinares que se referiram ao “consumo de recursos naturais, como água e 

energia”, de forma atrelada à economia financeira que pode ser gerada caso o uso desses 

recursos seja reduzido. Observou-se que a questão referente ao consumo foi abordada de 

forma descontextualizada das problematizações socioambientais que a envolvem, a saber, 

caracterizações tangentes à imposição de lógicas de mercado decorrentes da hegemonia 

neoliberal; articulações sobre as dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas e 

ecológicas que abrangem os padrões de consumo e descarte no modo de produção capitalista; 

correlações com os processos de desigualdade e injustiça social geradas a partir do controle e 

dominação exploratória tanto da natureza quanto do ser humano; dentre outras 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

A vinculação da exorbitância do consumo ao crescimento desregrado da população 

colide frontalmente com as proposições de Foladori (2001, p. 126), visto que, para o autor, “o 

crescimento populacional não é um problema em si, que colocaria hipotéticos limites de 

superpopulação, mas o resultado de uma forma social de produção” permeada por assimetrias 

que impactam desproporcionalmente o meio ambiente devido à discrepância existente entre o 

poder econômico intrínseco nas diferentes classes sociais. Ao desconstruir a ideia de que “o 

incremento populacional e a pobreza são a causa e a consequência dos problemas 

ambientais”, converge suas reflexões para a raiz destes, ou seja, a concentração da riqueza, 

uma vez que “os ritmos de crescimento da população, assim como seu grau de concentração 

geográfica e consumo per capita dependem do nível de desenvolvimento de suas forças 

produtivas e das relações sociais de produção que se estabelecem em seu interior” 

(FOLADORI, 2001, p. 123-124). Sob esse ângulo, o autor afirma que a miséria que assola a 

humanidade consiste em uma necessidade capitalista que é produzida socialmente, pois,  

 
(...) de fato, não somente a massa dos nascimentos e falecimentos, mas a 

magnitude absoluta das famílias estão em razão inversa ao montante de salário 

e, portanto, à massa de meios de subsistência de que dispõem as diversas 

categorias de operários. Essa lei da sociedade capitalista pareceria absurda 

entre os selvagens e inclusive entre os habitantes civilizados das colônias. 

Essa lei lembra a reprodução maciça de espécies animais individualmente 

débeis e perseguidas encarniçadamente (MARX, 1867, p. 801-802 apud 

FOLADORI, 2001, p. 125). 

 

O segundo “limite físico” expresso por Foladori (2001) sobressaiu-se tanto na 

pesquisa bibliográfica realizada pela Escola Alfa, ao considerar “a finitude dos recursos 

naturais [como um dos] problemas ambientais enfrentados no Brasil”, quanto na situação 

problematizada pela Escola Delta, ao se referir à “escassez de matérias-primas [em virtude 

do] aumento populacional e do consumo de produtos”, sendo possível constatar a 

visceralidade dos discursos acríticos que se fazem presentes nos contextos escolares. Para o 

autor, a finitude dos recursos naturais consiste em uma “barreira à tendência da sociedade ao 

crescimento ilimitado” (ALY, 1980 apud FOLADORI, 2001, p. 127) e, exatamente por isso, 

as relações sociais subjugam as diferenciações existentes entre os recursos naturais, ou seja, 

definem e estabelecem aqueles que carecem se tornar receptores de investimentos, logo, 

renováveis e monopolizáveis, quanto os que não apresentam utilidade para o capital e, 
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portanto, não renováveis. A constatação de que “(...) um recurso não é renovável per se, mas 

depende de fatores sociais” (FOLADORI, 2001, p. 130), traz à tona o fato de que  

 
(...) o que interessa à espécie humana não são os limites físicos absolutos, nem 

se certos recursos são renováveis em termos absolutos e outros não, mas como 

determinados recursos se convertem em renováveis ou não renováveis, em 

função de uma determinada estrutura de classes sociais e do nível de 

desenvolvimento técnico da sociedade em seu conjunto (FOLADORI, 2001, p. 

127). 

 

Em relação ao terceiro “limite físico” apontado pelo autor, a Escola Alfa salientou em 

sua pesquisa bibliográfica a existência de problemas tais como “a poluição das águas e a 

poluição atmosférica”, enquanto que a Escola Delta mencionou em sua justificativa a 

preocupação com “a questão do lixo” e em sua questão norteadora a importância da “redução 

e reutilização de resíduos sólidos”. Em ambos os Projetos, a proeminência do viés consectário 

fundamentou-se em uma concatenação entre o excesso populacional, o consumo descomedido 

e os “detritos que não se reciclam naturalmente ao ritmo de sua geração” (FOLADORI, 2001, 

p. 104), desconsiderando os impactos socioambientais produzidos e reproduzidos pelo modo 

de produção capitalista.  

Todo esse contexto reveste pensamentos, discursos e esforços empreendidos em prol 

de uma sustentabilidade que se justifica e se sustenta mediante os recursos naturais escassos e 

os fatores poluentes abundantes, sem correlacionar tais questões com a “qualidade das 

relações sociais que fundam os usos sociais do planeta” (ACSELRAD, 2010, p. 108) e que, 

segundo Murphy (1994 apud ACSELRAD, 2010, p. 110), estruturam crescentemente a 

sociedade capitalista “em „classes ambientais‟ - umas que ganham com a degradação e outras 

que pagam os custos ambientais”. O Projeto da Escola Alfa referiu-se à questão da 

sustentabilidade ao elencar este conceito entre os conteúdos específicos que seriam abordados 

pelo componente curricular de química, ao mencionar em sua pesquisa bibliográfica “a 

importância de se ter um consumo sustentável para a manutenção do meio ambiente” e ao 

explicitar em sua justificativa sobre “a construção de uma sociedade sustentável”.  

Já o Projeto da Escola Delta foi todo direcionado para a questão da sustentabilidade, 

enfatizando em sua questão norteadora “a aplicação de técnicas de sustentabilidade (...) em 

todos os segmentos da sociedade, a formação de hábitos sustentáveis como a redução e 

reutilização de resíduos sólidos, a construção de uma sociedade economicamente justa e 

ambientalmente sustentável”. Em sua justificativa, correlacionou a “questão do lixo e do 

desperdício à sustentabilidade”, mencionou que “a temática ecologia e sustentabilidade deverá 

ser permanentemente trabalhada em todos os espaços”, explicitou que “ser ecologicamente 

sustentável significa apostar num desenvolvimento que não desrespeite o planeta no presente 

e satisfaça as necessidades humanas sem comprometer o futuro da Terra e das próximas 

gerações” e declarou que “a sustentabilidade se apoio no cuidado com as pessoas, a terra e os 

recursos naturais”. Em seu objetivo geral, propôs “promover o aprendizado sobre a 

sustentabilidade ambiental e sua importância para o meio ambiente, implantando práticas 

sustentáveis (...) no cotidiano escolar, de modo a transformar os cidadãos em instrumentos 

para a preservação e sustentabilidade do meio ambiente”.  

Intrigante observação consistiu no fato dos Projetos não se reportarem ao conceito 

desenvolvimento sustentável, cujo sentido indica uma “perspectiva político-econômica” de 

renovação ideológica do sistema capitalista para a manutenção da “produtividade e 

lucratividade” frente à “oferta de recursos naturais para a expansão econômica” e aos 

“resíduos da produção e da poluição daí decorrente” (LIMA, 2009, p. 157-158) e sim a 

sociedades sustentáveis, cuja definição aponta para a ideia de que “não existe um único 

paradigma de sociedade de bem-estar (a ocidental) a ser atingido por vias do 
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„desenvolvimento‟ e do progresso linear” (DIEGUES, 1992, p. 1), pressupondo que cada uma 

delas, a partir de sua diversidade e interdependência, seja capaz de  

 
(...) definir seus padrões de produção e consumo, bem como o de bem-estar a 

partir de sua cultura, de seu desenvolvimento histórico e de seu ambiente 

natural. Além disso, deixa-se de lado o padrão das sociedades industrializadas, 

enfatizando-se a possibilidade da existência de uma diversidade de sociedades 

sustentáveis, desde que pautadas pelos princípios básicos da sustentabilidade 

ecológica, econômica, social e política (...). Essa noção de sociedades 

sustentáveis se baseia na noção expressa por Chambers na qual as pessoas, 

sobretudo as mais pobres, devem ser sujeitos e não objetos do 

"desenvolvimento" (DIEGUES, 1992, p. 7-8).  
 

No entanto, apesar da ênfase atribuída à questão da sustentabilidade mediante a 

utilização do conceito sociedades sustentáveis, este não foi empregado como uma crítica à 

utilização do conceito desenvolvimento sustentável, uma vez que as ações propostas pelo 

projeto da Escola Delta, como “construir um telhado ecológico (...),  construir uma horta com 

sistema de irrigação e gotejamento (...), construir uma mini composteira para utilizar o lixo 

molhado para a produção de adubo (...), e  promover a captação da água da chuva”, 

legitimaram uma visão reducionista fundamentada em bases ecológicas de “conservação dos 

ecossistemas e dos recursos naturais” (DIEGUES, 1992, p. 5) que privilegiou “os efeitos às 

causas dos problemas ambientais (...) [e prescreveu] soluções tecnológicas para problemas 

que, na verdade, [exigem] respostas de maior complexidade” (LIMA, 2009, p. 157-158). 

Nenhuma ação do Projeto possibilitou visibilidades sobre, por exemplo, a existência de 

“contradições entre o crescimento econômico, a distribuição de renda e a necessidade de 

conservação dos recursos ambientais” (DIEGUES, 1992, p. 6), preconizando, assim, 

perspectivas conservacionistas e pragmáticas de Educação Ambiental que, ao prescindirem da 

estrutura social que retroalimenta o modo de produção capitalista a responsabilidade pelos 

problemas ambientais, se expressam 

 
(...) de maneira individualista e comportamentalista por compreender que a 

gênese dos problemas ambientais está mais relacionada à esfera individual, 

moral e privada do que à esfera coletiva, pública e política e, nesse sentido, 

voluntária ou involuntariamente, se [associam] a uma interpretação liberal ou 

mesmo neoliberal da crise ambiental (LIMA, 2009, p. 155). 

 

Em sentido oposto, remeter-se à questão da sustentabilidade a partir de uma 

perspectiva crítica de Educação Ambiental voltada para o enfrentamento de injustiças 

socioambientais, pressupõe, necessariamente, que o foco seja direcionado para os grupos de 

maior vulnerabilidade social e ambiental, ou seja, para aqueles que são “negados em suas 

dimensões fundamentais e constitutivas de sua humanidade” (COSTA; LOUREIRO, 2017, p. 

114-115), objetivando “construir pela participação radical dos sujeitos na vida social e pela 

permanente problematização da realidade, ações necessárias à ação transformadora da 

sociedade” (COSTA; LOUREIRO, 2017, p. 113). 

 

4. Considerações finais 

 

 A análise interpretativa sobre a questão norteadora da pesquisa qualitativa que buscou 

verificar em que medida as práticas educativas escolares problematizaram, doravante suas 

respectivas realidades contextuais, injustiças e conflitos socioambientais, ratificou as 

observações iniciais que originaram o PEA na SRE/JF, ou seja, a prevalência de uma 
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perspectiva de Educação Ambiental voltada exclusivamente para as questões ecológicas do 

meio ambiente sem, contudo, promover a correlações destas com questões sociais vivenciadas 

pelas pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade socioeconômica. 

 No entanto, apesar dos Projetos de Educação Ambiental não terem sido construídos a 

partir de uma problematização contextual que visibilizasse injustiças e conflitos 

socioambientais, há de se considerar o empenho, o interesse e o envolvimento das instituições 

de ensino para com a Educação Ambiental, o que reforça nossa compreensão acerca das 

potencialidades pedagógicas que podem ser implementadas nos espaços escolares no que 

tange ao enfrentamento das diferenças sociais que assolam tanto a humanidade quanto a 

natureza. Acreditamos que o envolvimento de professores/professoras e gestores/gestoras em 

ambientes formativos que possibilitem a ressignificação de conhecimentos a respeito de uma 

perspectiva crítica de Educação Ambiental voltada para a justiça ambiental seja condição sine 

qua non para transformações pedagógicas e socioambientais em contextos escolares. 
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