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INTRODUÇÃO 

 

No decorrer das últimas décadas, diversas Conferências Internacionais 

discutiram a problemática ambiental e a necessidade da construção de um novo 

paradigma de produção sustentável, de crítica à modernidade, orientado com novos 

valores e saberes e sustentado em bases ecológicas. Dentre estas, pode-se citar, a 

Conferência de Estocolmo (1972), a Conferência de Tbilisi (1977) e a Eco-92, que 

envolveram setores governamentais, ONG e sociedade civil na discussão do tema. 

Todas elas evidenciaram a importância da construção de um desenvolvimento 

sustentável e de um processo educacional que preparassem o homem para a 

convivência harmoniosa e responsável com o seu meio ambiente. 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, a Rio-92, aprofundou a discussão em torno do conceito de 

desenvolvimento sustentável, definindo-o como aquele que combina crescimento 

econômico, justiça social, exercício da democracia, respeito às culturas locais e 

proteção ambiental. Além disso, ficou estabelecido um plano de ação global para o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, uma agenda de compromissos, a Agenda 21, 
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para a busca do da efetivação de tal perspectiva de desenvolvimento. A Agenda 21 

relaciona os problemas socioambientais e suas soluções a ações locais, 

recomendando a participação e a cooperação da sociedade e governo como 

fundamentais às iniciativas visando este modelo. A Agenda 21, também considera a 

Educação um processo primordial para a construção do Desenvolvimento 

Sustentável. 

No que se refere aos espaços formais de Educação, a escola é o 

ambiente, onde as crianças dedicam a maior parte de seu tempo. Um espaço onde 

as discussões sobre os problemas ambientais discutidos e sistematizados em 

conferências e na Agenda 21 podem ganhar sentido. Nesta perspectiva, transformar 

esta, num espaço de humanidades, onde a vida como um todo ganhe sentido, é o 

desafio, pois se vive em um contexto de fracasso escolar, desinteresse por parte dos 

alunos e professores. Será necessário, compreender a lógica que direciona as 

aprendizagens escolares, refletir e contribuir para um redirecionamento sustentável 

deste empreendimento. 

Porém, segundo Fino (2001), o que tem definido as propostas 

educacionais ainda hoje, não são as necessidades do amanhã ou as mudanças a 

operar na sociedade, e sim interesses momentâneos, acontecimentos e fatos 

atrelados à demanda do capital. Nesse contexto, todo o esforço deverá ser em criar 

competências necessárias para despertar um cidadão interveniente, participativo, 

que busque melhorar sua realidade e de seu planeta. 

A Ecopedagogia constitui-se uma proposta pedagógica fundada na crítica 

da modernidade, e na superação dos padrões de consumo exacerbados e 

irresponsáveis, oferecendo estratégias, propostas e meios para a realização de uma 

educação como um todo. Propõe-se a despertar as pessoas para o olhar integrado, 

desenvolvendo uma nova forma de ser e estar no mundo, dando sentido para cada 

ato, ao seu cotidiano, construindo assim, uma vivência harmoniosa com todas as 



 

 

 

formas de vida. Nesse sentido, poderá constituir uma possibilidade de educação 

para sociedades responsáveis e sensíveis aos problemas socioambientais. 

 

 

OBJETIVO 

 

Inserir a Ecopedagogia no currículo da Escola Ramiro Júlio da Paixão, Santo 

Estêvão-Ba, para contribuir com a construção de uma nova percepção humana 

sobre o meio ambiente e sobre todas as formas de vida. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa se iniciou com o estudo prévio sobre as temáticas a serem 

abordadas e a revisão bibliográfica e, partir das análises das percepções de Ackoff 

(1953), Blum (1955), Kincheloe (1997) e  Thiollent (1997), sobre o processo de 

pesquisa-ação, a partir de reuniões com dinâmicas de sensibilização, conversas e 

atividades reflexivas, visando a sensibilização para uma possível aceitação da 

proposta.  

As reflexões desta pesquisa perpassam pela intervenção realizada junto à 

Escola Municipal Ramiro Júlio da Paixão, situada na localidade rural Caatinguinha 

do município de Santo Estevão, Estado da Bahia. A escola conta com 353 alunos e 

atende mais seis comunidades rurais próximas.  

Inicialmente, fez-se um diagnóstico da realidade, onde se procurou 

identificar as informações acerca das necessidades educacionais dos sujeitos da 

intervenção, professores e alunos, em especial, através de observações e 

conversas. Em seguida, foi estruturado um plano de intervenção.   

 



 

 

 

RESULTADOS 

 

A Ecopedagogia, proposta por Gutierrez e Prado (2002) surge dos 

preceitos da Ecologia, no reordenamento da relação sociedade x natureza, através 

de um processo educativo democrático a partir do cotidiano, despertando o olhar e a 

sensibilidade para cada detalhe, baseado na construção de valores, e, a partir de 

uma visão ecossistêmica. Busca desenvolver a consciência de pertencer e ser uma 

unidade conectada a todo o planeta, podendo ser definida como a educação para a 

sustentabilidade. A inserção de tais princípios na escola poderá fazer deste espaço, 

um instrumento para a formação de uma consciência ambiental responsável. 

Com relação ao processo educacional em uma escola, o seu 

delineamento ocorre a partir de seu currículo. Hoje em dia o currículo já não é visto 

como diagnóstico das necessidades, formulação dos objetivos, seleção e 

organização dos conteúdos e experiências de aprendizagem ou, processos de 

avaliar tais aprendizagens como explicitado por Taba (1962) ou visto como 

instrumento puro e neutro desapegado de intenções sociais e políticas, que 

procurava estudar os melhores procedimentos, métodos e técnicas do bem ensinar. 

Constitui-se de todas as práticas vivenciadas na escola, influenciada pelo contexto 

social, político e econômico vigente (SOUZA, 2000, p.1). 

Na intervenção realizada na escola pesquisada, partiu do princípio que os 

currículos escolares, ao incorporarem alguns aspectos defendidos pela 

Ecopedagogia, poderão nortear de outra forma a abordagem aos conteúdos 

escolares, inter-relacionados com a questão ambiental. Pois, o currículo deverá 

contemplar o que é significativo para o aluno, considerando o aluno como indivíduo 

integrado ao todo, ao planeta.  

Foram realizadas durante no ano letivo de 2007, a cada quinzena, 

oficinas e reuniões, para discutir temas relacionados à Ecopedagogia e também foi 

sugerida aos professores a incorporação de projetos já existentes no município que 



 

 

 

fossem adequados à proposta, como projeto de Educação Rural, Conhecer, 

Analisar, Transformar (CAT), um convênio do município com a Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) e o Movimento d organização comunitária 

(MOC), que propõe uma educação contextualizada e problematizadora, que parte do 

contexto rural, e busca o envolvimento da comunidade. 

Valorizou-se a cultura da família, a inserção do mundo rural nas 

discussões, nas temáticas da aula, incentivar a participação e valorizar o 

conhecimento dos pais, com entrevistas e outra ações. Incentivou nas reuniões e 

oficinas o trabalho com a arte, a contação de histórias ou músicas e outras 

estratégias que despertassem a sensibilidade. Estimular os alunos a observar o 

caminho para a escola, seus detalhes, os impactos existentes... 

Ressalta-se que, os currículos monoculturais oficiais primam por ensinar 

história, geografia, química e física dentro de categorias isoladas, sem saber que ao 

mesmo tempo a história se situa dentro de espaços geográficos, e que cada espaço 

geográfico é fruto de uma história terrestre, assim como a física e a química tem o 

mesmo objeto de estudo, porém com escalas diferentes (MORIN, 1992 apud 

GADOTTI, 2000, p. 237). 

A Ecopedagogia também valoriza a diversidade cultural. Então, a escola, 

não pode se alhear ao capital cultural de origem familiar e social, que os alunos 

carregam em eu dia-a-dia para a escola e as identidades socioculturais existentes. 

Um currículo fechado e único tende a assimilar a cultura dominante, normatizando a 

diversidade, a expressão e o comportamento dos diferentes grupos que constituem 

o mosaico das nossas escolas. 

Segundo Luck (2002, p. 101), os objetivos gerais da orientação curricular 

com as bases da Ecopedagogia são: 

 

 

 



 

 

 

Desenvolver uma consciência ecológica ambiental, visando à 

qualidade de vida, à preservação das espécies em extinção e à 

permanente renovação do equilíbrio dinâmico, privilegiando 

soluções e técnicas que possam corrigir excessos da 

sociedade industrialista mundial; 

Desenvolver uma consciência ecológica social que atenda às 

carências básicas dos seres humanos de hoje, sem sacrificar o 

capital natural da Terra; 

Desenvolver uma ecologia mental voltada para a sinergia e a 

benevolência em todas as relações sociais, comunitárias e 

pessoais, favorecendo a recuperação do respeito para com 

todos os seres, principalmente os vivos; 

Desenvolver a consciência da ecologia integral na qual os 

seres humanos e o planeta emergem como uma única 

entidade, numa totalidade orgânica, dinâmica, diversa, tensa e 

harmônica. 

 

Desta forma, a Ecopedagogia implica uma reorientação dos currículos 

para que incorpore certos princípios defendidos por ela. A Escola deve ser um 

espaço de negação da cultura de degradação existente no mundo atual, agindo de 

forma que possa transformar a própria sociedade, os conteúdos curriculares têm que 

ser significativos para o aluno e para a saúde do planeta. 

Assim foi refletido com os professores, que estes já não podem apenas 

ter domínio dos conteúdos de sua disciplina de forma positivista, é preciso ter uma 

visão global, uma visão holística, transdisciplinar do contexto. Além de tudo devem 

estar atentos para o currículo oculto. Assim devem também considerar conteúdos, 

os gestos e os olhares, não perdendo de vista que a construção de um novo mundo 

deve perpassar pelo retorno da ternura, do amor e do companheirismo. 



 

 

 

Como contribuição, a Ecopedagogia traz a proposta de uma Educação 

problematizadora, uma educação para o despertar, para o se incomodar com 

incoerências e injustiças, e tentar mudar, propor alternativas, com pessoas capazes 

e aptas a dialogar harmoniosamente com diferentes povos e culturas. Esta nova 

proposta educacional deverá ser pautada em valores, como a convivência 

harmoniosa, o respeito, a tolerância para com seu próximo, esquecidos no       

mundo atual. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A escola precisa construir relações a partir da cotidianidade, despertar o 

olhar, a sensibilidade, a emoção, perdida nos tempos atuais. Porém é também 

importante contextualizar essa realidade no mundo para que, cada indivíduo 

perceba que faz parte de uma comunidade maior: o planeta Terra e que é 

responsável e co-participante desse sistema, sofrendo as consequências de todas 

as ações negativas que a sociedade atual impõe a este, existindo o sentimento de 

pertencimento ao todo, a luta por melhores condições de existência também a todos. 

Esse propósito exige uma grande responsabilidade por parte do educador, 

pois, pensar o amanhã diante de suas incertezas implica uma dose de 

desprendimento, sensibilidade e criatividade. Assim, buscou-se idealizar o futuro, 

redesenhando-o, com o envolvimento de toda a comunidade educacional, em um 

projeto comum de formação de um novo perfil de sociedade. É preciso despertar a 

sensibilidade humana.  

Desta forma, é um projeto de uma utopia possível, que faz da escola um 

espaço de pensar, refletir, criticar e agir, que idealiza uma sociedade crítica e 

consciente, mais humana mais digna, e mais responsável com si própria e com o 

planeta, ou seja, pela vida em todo o seu sentido. 
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