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Apresentação

 O Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA) é um 
evento bienal promovido por diferentes grupos de pesquisa. Sua déci-
ma edição será realizada de 1 a 4 de setembro de 2019 em São Cris-
tóvão, Sergipe, no campus da Universidade Federal de Sergipe. Desde 
2001 o EPEA vem reunindo e favorecendo a interação entre os pesqui-
sadores de diferentes áreas, com a finalidade de discutir trabalhos de 
pesquisas recentes e temas de interesse à educação ambiental (EA). 
Os objetivos que têm norteado a organização e condução dos encon-
tros são:

 • Discutir, analisar e divulgar trabalhos de pesquisa em EA;

 • Aprofundar as discussões sobre as abordagens epistemoló-
gicas e metodológicas das pesquisas em EA;

 • Identificar práticas de pesquisa em EA que vêm sendo de-
senvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação e em outros 
espaços institucionais e não-institucionais.

 O X EPEA toma como foco a relação do atual cenário político, 
social e cultural brasileiro, considerando as questões contemporâne-
as que atravessam tais relações e discutindo sobre o papel do EPEA 
nos avanços das pesquisas em EA nos últimos 20 anos. Dentre as ativi-
dades programadas para o evento destacam-se: conferências, mesas 
redondas, grupos de discussão de pesquisa (GDP); sessões de apre-
sentação de trabalhos completos no formato de comunicações orais. 
Informações adicionais a respeito da programação do evento serão 
divulgadas na página do evento. O público-alvo do X EPEA é forma-
do por professorxs vinculadxs a programas de pós-graduação, grupos 
de pesquisa, professorxs, estudantes de graduação e pós-graduação, 
pesquisadorxs e demais profissionais vinculados ao campo da Educa-
ção Ambiental.
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0011-1-A-01

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUSTIÇA AMBIENTAL E O PAPEL DA MULHER NA DIS-
CUSSÃO DE TEMAS PERTINENTES AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tamires Aparecida Batista de Oliveira ,Dinama Garcia Feldens

RESUMO: Com a degradação cada vez mais intensa da natureza e dos recursos por ela ofertados, 
têm-se acalorado, a níveis acadêmico e midiático, os debates sobre a educação ambiental, a justiça 
ambiental e o desenvolvimento sustentável. Tais debates fazem surgir diversos movimentos, grupos 
e organizações em prol de uma maior preservação do meio ambiente e, assim, da vida, que depende 
eminentemente dos recursos naturais. A figura feminina vem se inserindo ao longo dos anos em de-
bates de todas as esferas, a partir do movimento feminista, que promove uma profunda luta contra 
os valores patriarcais impostos às mulheres desde tempos primitivos. Desta forma, grupos feministas 
vêm integrando debates e campanhas em prol da conscientização ambiental, e desenvolvem, no Bra-
sil, importante trabalho a favor do meio ambiente através de movimentos como a Rede de Mulheres 
Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade. Este trabalho enfocará a magnitude da inclusão da mulher 
na discussão sobre meio ambiente.
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                                                                      0145-1-A-01 

IDENTIFICANDO RACISMO AMBIENTAL NO ESPAÇO NÃO FORMAL

Vilma Rodrigues da Silva Aguiar, Juliomar de Jesus Cruz, Ezinete Moreira do Rozario, Marilena 
Cordeiro Fernandes de Jesus, Diogina Barata, Marcos da Cunha Teixeira

RESUMO: Objetivou-se debater as relações entre preconceito e meio ambiente a partir da percepção 
de jovens atendidos pelo Centro Cultural Araçá, São Mateus-ES. A pesquisa de cunho qualitativo 
buscou evidenciar de forma mais real possível as percepções dos educandos em situação de vulner-
abilidade social, atendidos pelo Centro. Várias formas de manifestações de preconceitos foram de-
scritos pelos adolescentes envolvendo ações e causas diretamente relacionadas com o meio ambiente. 
O trabalho buscou discutir os fatores históricos da relação homem-natureza principalmente a partir 
de autores como Loureiro (2012); Layrargues e Lima (2011) e na discussão sobre as injustiças e o 
racismo ambiental que se encontram na sociedade como Acserald (2000); Herculano (2006) e Fer-
raresi (2012). Os resultados obtidos mostram a necessidade de se debater mais acerca das causas e 
consequências que o racismo e as injustiças ambientais promovem na vida das pessoas e na sociedade 
em geral.
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0166-1-A-01

FOGO NO QUILOMBO: ACEIRO DE RESISTÊNCIA NO COTIDIANO DE MATA 

CAVALO

Carlos Roberto Ferreira, Michèle Sato

RESUMO: A prática do aceiro está presente há mais de um século, na história de lutas, no cotidiano 
da Comunidade Quilombola Mata Cavalo. Trata-se, de um lado de evocar o termo aceiro, consideran-
do as diversas formas que a Comunidade encontra na prática de limpezas entre uma área e outra da 
vegetação, para que esta esteja protegida do fogo. De outro lado, de metaforizar o termo, para tentar 
entender as diversas formas com que a Comunidade se organiza para se proteger do “fogo armado” e 
comunicar as injustiças ambientais. Trataremos do “aceiro histórico”, como uma introdução histórica; 
do “aceiro encantado” e do “aceiro imaginário”, para tentar revelar as catástrofes e reivindicar justiça 
ambiental. O fogo fenomenológico está presente na “Cartografia do Imaginário”, onde, “na com-
bustão da chama” encontre na resistência quilombola, “a mudança desejada, o processo de busca, de 
desenvolvimento e de engajamento”, na construção dos aceiros de resistências políticas do quilombo.
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0196-1-A-01

PALEONTOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA 
O ENSINO E A JUSTIÇA AMBIENTAL

Camila Neves Silva, Angélica Cosenza Rodrigues

RESUMO: Alterações climáticas e processos evolutivos ao longo da história da Terra podem ser 
compreendidos pelo olhar da Paleontologia, ciência que leva a nos inserirmos na história do planeta, 
como constituintes do meio ambiente. Porém, essa ciência é ainda pouco (re)conhecida e ligada à 
Educação Ambiental no Brasil, especialmente em sua vertente crítica. Com o objetivo de discutir 
relações entre os campos da Ecologia Política e da Educação Ambiental em sua relação com a Paleon-
tologia, este ensaio foi produzido a partir de um levantamento que tornou visíveis as vulnerabilidades 
socioambientais de sítios paleontológicos. Pensamos que tomar a Paleontologia nas relações defen-
didas pode ser um importante caminho para reverter a mercantilização desses sítios e a desigualdade 
socioambiental neles encontrada, bem como o risco iminente de um conservadorismo em práticas 
educativas, que se dá em meio a atual conjuntura política que favorece discussões sobre Terra plana 
e o negacionismo da Evolução.
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0223-1-A-01

MOVIMENTOS ECOLOGISTAS DE MULHERES E ECOFEMINISMOS: ALTERNATI-
VAS E APONTAMENTOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BASE COMUNITÁRIA 

Carolina Alves Gomes de Oliveira, Bárbara Pelacani, Celso Pereira Sánchez

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o diálogo entre a Educação Am-
biental de Base Comunitária (EABC) e os movimentos Ecologistas de Mulheres e Ecofeminismos. 
Busca-se, portanto, nas experiências das resistências e práticas ambientais comunitárias, onde as mul-
heres tem presença preponderante, as bases para se pensar processos pedagógicos alternativos que 
caminhem no sentido da emancipação comunitária e superação das desigualdades sociais, ambientais, 
raciais e de gênero. Nesse caminho, levantamos alguns temas que aparecem como contribuições dos 
acúmulos destes movimentos para a EABC, dentre eles: a crítica radical à crise ambiental; a con-
cepção de outras sustentabilidades; a noção da luta ambiental como luta pelo comum e os resgates dos 
saberes ambientais na cultura popular.
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0248-1

ECOLOGIA POLÍTICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AS POTENCIALIDADES PED-
AGÓGICAS DOS CONFLITOS AMBIENTAIS

Anne Kassiadou Menezes, Celso Pereira Sánchez

RESUMO: O presente artigo constrói suas argumentações a partir do campo de pesquisa da Edu-
cação Ambiental Crítica (EAC) em diálogo com o corpo teórico da Ecologia Política, justificando-se 
por seu sentido de contribuir com reflexões sobre as potencialidades pedagógicas que emergem dos 
conflitos ambientais. Buscamos criar condições de reconhecimento e fortalecimento de uma série de 
movimentos sociais e lutas ambientais que balizam outras formas de relação entre sociedade-nature-
za e que se constituem, a partir dos conflitos ambientais, como locus privilegiado para compreender 
os saberes e as práticas pedagógicas. Metodologicamente, apresentamos discussões com base numa 
revisão bibliográfica e na pesquisa com dados primários do tipo "estado da arte". A partir da aliança 
teórica proposta, concluímos que o conflito ambiental revela a força de um fenômeno privilegiado do 
ponto de vista pedagógico, possibilitando orientar caminhos para outros horizontes de possibilidades 
e apontando para o que Freire denominaria de "inéditos - viáveis".
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GDP 2 - PESQUISA EM EA E CONTEXTO 
ESCOLAR
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0055-1-A-01

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICI-
PAIS DA CIDADE DE AIQUARA-BAHIA

Josiône de Oliveira Ramos, Silvana do Nascimento Silva, Sérgio Luiz Sonoda

RESUMO: O presente trabalho analisa como as escolas municipais de Aiquara-Bahia trabalham a 
Educação Ambiental (EA). Foram feitas a caracterização do local do estudo e uma revisão bibliográ-
fica sobre EA, evidenciando a educação formal. Foi realizado também um diagnóstico dos projetos 
de EA desenvolvidos nas escolas para descobrir se são interdisciplinares. O trabalho possui caráter 
quali-quantitativo, e tem como principal instrumento de coleta: entrevistas estruturadas realizadas 
com diretores e coordenadores. A análise de conteúdo foi utilizada para a interpretação e discussão 
dos resultados. Os resultados foram discutidos por categorias. Notamos que a EA é trabalhada por 
meio de projetos e ações. As dificuldades encontradas para a realização da EA são referentes à falta de 
recursos financeiros para obter recursos materiais. Verificamos também que a EA encontra-se inserida 
de forma fragmentada e superficial, contribuindo pouco para uma educação escolar que espere ser 
crítica e transformadora.  
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0063-1-A-01

MODOS DE INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURRÍCULO DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA: PRÁTICAS DISCURSIVAS E PROCESSOS DE HEGEMONIZAÇÃO

Everaldo Nunes de Farias Filho, Carmen Roselaine de Oliveira Farias

RESUMO: Este artigo teve por objetivo analisar o processo de hegemonização dos discursos pedagó-
gico-ambientais que definiram o modo de inserção da Educação Ambiental (EA) no currículo de uma 
escola da educação básica. Para isso, analisamos os diálogos dos professores durante a elaboração de 
uma proposta curricular à luz da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau. Os resultados mostraram que 
um discurso tornou-se representativo em uma atmosfera de debates e lutas por hegemonia, relações 
de argumentação e convencimento e articulações de interesses particulares comuns, revelando a es-
cola como um espaço democrático em que há a continuação do processo de elaboração e execução do 
currículo da EA que se orienta por vontades coletivas.
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0064-1-A-01

MURMÚRIOS INSURGENTES NA 6˚ FEIRA DE CIÊNCIAS DA BAHIA: POR UMA EDU-
CAÇÃO CIENTÍFICA AMBIENTALMENTE ORIENTADA

Javier Giovanny Sánchez Molano, Rosiléia Oliveira de Almeida

RESUMO: Este tecido textual expressa como uma Educação Ambiental inSURgente, conceituada 
segundo o pensamento de Marcos Reigota, esteve presente em alguns aspectos e narrativas da VI Fei-
ra de Ciências do Estado da Bahia, realizada em 2017. O relato ficcional é criado fundamentalmente 
a partir das narrativas capturadas em entrevistas com os/as jovens estudantes participantes da FECI-
BA. Na discussão, destaca-se como os dispositivos de interculturalidade antropofágica, transdisci-
plinaridade e agência política se abrem como interstícios para o desenvolvimento de uma Educação 
Científica ambientalmente orientada.
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0078-1

GESTÃO DEMOCRÁTICA: A HORTA COMO PRÁTICA E TEORIA NUMA VISÃO AM-
BIENTAL

Gabriela Lima dos Santos; Anézia Maria Fonsêca Barbosa

RESUMO: O presente trabalho é resultante de uma prática desenvolvida na Escola Municipal Pro-
fessora Cecília Garcia dos Santos no município de Itabaianinha-SE. Tendo como objetivo o desen-
volvimento da prática e teoria, através da horta numa perspectiva ambiental, visando a integração da 
gestão democrática. Logo, sabendo que o processo de ensino aprendizagem, requer prática e teoria, 
e entendendo que esta é uma lacuna na rede pública de ensino, a horta na escola vem proporcionar 
esse momento de vivência aos docentes e discente da relação ensino-aprendizagem, prática-teoria. 
Entendendo ainda esta realidade, e vislumbrando uma continuidade dessas vivências, a presente prá-
tica também foi foco mostrar para comunidade escolar, que o processo de aprendizagem baseado na 
metodologia ativa, requer uma integração entre escola e família, uma vez que a gestão escolar demo-
crática deve se fazer presente, não somente na teoria, bem como na prática de fato.
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0086-1

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA

Márcia Aparecida Andreazzi, Isabele Picada Emanuelli, Luiz Felipe Machado Velho, Edneia 

Aparecida de Souza Paccola, Vinícius Eduardo Gargaro Silva

RESUMO: Os projetos de iniciação científica devem estimular e promover investigações em dife-
rentes áreas do conhecimento. Por isso este trabalho analisou os projetos de iniciação científica rela-
cionados à área de educação ambiental em uma IES privada, entre os anos de 1998 a 2018. O estudo 
revelou um número extremamente reduzido de projetos relacionados à educação ambiental (0,23%), 
sendo a maioria (70%) realizada nos últimos 10 anos, da categoria PIC (50%) e desenvolvidos em 
cursos das áreas Biológicas e Humanas (70%). Considerando a importância da Educação Ambiental, 
pautada em sustentabilidade, preservação e conservação do meio ambiente, para a formação cientí-
fica, ambiental e cidadã dos estudantes, recomenda-se que ações que estimulem a execução de mais 
projetos nesta área sejam desenvolvidas.
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0087-1

MAPEAMENTO DOS ARTIGOS APRESENTADOS NO GRUPO DE DISCUSSÃO DE PES-
QUISA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR DO EPEA DE 2017

Silvana do Nascimento Silva, Patrícia Domingos

RESUMO: A pesquisa qualitativa que balizou a produção desse artigo objetivou analisar os artigos 
publicados no GDP EA no contexto escolar do ano de 2017.  A análise de conteúdo foi utilizada para 
categorização dos seguintes significados emergentes da análise: partícipes da pesquisa: professores 
e estudantes da escola básica são os principais investigados. Investigações englobando toda comu-
nidade escolar e local ainda são incipientes; natureza e tipo da pesquisa: a abordagem qualitativa é 
predominante; coleta de dados: a utilização de multimétodos de análise aparece em minoria; e análise 
de dados: na sua maioria a metodologia não indica o método de análise. A discussão sobre vias de 
inserção da EA na escola é ainda um aspecto bastante presente e com predomínio da macrotendência 
pedagógica crítica.
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0091-1

REPRESENTAÇÕES DO CAMPO DE ATUAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE ES-
TUDANTES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS

Nóslen Motta de Andrade; Laís da Silva Magevski; Marcos Cunha Teixeira

RESUMO: Investigou-se como os estudantes concludentes do ensino médio técnico integrado do 
Instituto Federal do Espírito Santo - Campus São Mateus compreendem o campo de atuação da edu-
cação ambiental. Tomando-se por base teórico-metodológica a pesquisa mista, para a produção dos 
dados utilizou-se um questionário semiestruturado enviado por e-mail contendo 4 perguntas. Após 
análise qualiquantitativa dos dados observou-se que, na evocação livre, as representações dos estu-
dantes sofrem forte influência das macrotendências conservacionista e pragmática, típica do senso 
comum. No entanto, quando submetidos a um formulário temático socioambiental notou-se uma 
plasticidade nas representações do campo de atuação da educação ambiental, pois foram indicados 
também temas sociais. Tomou-se a teoria das representações sociais para explicar essa diferença ob-
tida nas duas técnicas de produção dos dados e discute-se as possibilidades de se avançar com uma 
educação ambiental crítica no ensino profissionalizante.
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0101-1

O TEMA “LIXO” EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MU-
NICIPAIS DE SÃO MATEUS – ES

Poliana Domingos Mariano; Rayane Oliosi; Marcos da Cunha Teixeira

RESUMO: Avaliou-se como as escolas de São Mateus vêm conduzindo o tema "lixo". Realizou-se 
uma pesquisa mista do tipo exploratória com coleta de dados por meio de questionário semiestrutu-
rado aplicados a 103 alunos de 10 escolas. O tema "lixo" foi indicado por 33,98% dos participantes 
como o mais urgente a ser trabalhado pela escola. Foram encontradas as seguintes categorias como 
foco de interesse dos estudantes: gestão de resíduos (35,5%), "degradação ambiental" (30,0%), "saú-
de/saneamento" (9,6%), "consumo"(7,1%), "educação" (2,5%), consequências para o futuro" (2%), 
"não se lembra" (7,5%) e "outras" (5,8%). Estes resultados foram atribuídos à predominância da 
tendência naturalista/antrópica, que privilegia o discurso ecológico em detrimento da politização do 
tema. Diante da ausência de uma gestão mais adequada dos resíduos na cidade de São Mateus su-
gere-se, a partir dos resultados, a abertura de debates sobre qual educação ambiental dará conta de 
enfrentar o problema dos resíduos.
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0102-1

DISCUTIR PARA CRIAR, CRIAR PARA (RE)CONSTRUIR CONHECIMENTO – AQUE-
CIMENTO GLOBAL EM UMA PERSPECTIVA LÚDICA

Elienae Genésia Corrêa Pereira, Alexandre de Gusmão Pedrini, Helena Amaral da Fontoura

RESUMO: Este artigo traz resultados parciais de um estudo realizado com professoras do 1o Seg-
mento do Ensino Fundamental em uma perspectiva de Educação Ambiental Crítica, visando discutir 
e analisar o fenômeno aquecimento global (AG) - causas, consequências e meios de mitigação. Nessa 
etapa, as docentes elaboraram um cartaz sobre o AG voltado para os alunos da escola, discutindo sua 
abordagem frente ao objetivo de atingi-los, independente de sua série ou idade, em um contexto de 
reflexão e contextualização. As docentes focaram basicamente na necessidade de redução do consu-
mo de insumos, combustíveis, energia, água e também na problemática do lixo e na importância da 
preservação da vegetação e do plantio de árvores, afirmando ser essencial discutir o cartaz com cada 
uma das turmas da escola de modo a inserir os aspectos socioeconômicos e políticos envolvidos.
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0116-1

ESCOLAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: APROXIMAÇÕES E DESAFIOS EM ITA-
PUÃ, VIAMÃO, RS

Taís Cristine Ernst Frizzo, Paula Silva Gonçalves, Bettina Rubin de Souza

RESUMO: A presente pesquisa busca identificar se há estratégias de aproximação entre escolas 
e unidades de conservação e investigar os fatores que podem influenciar nessa relação, bem como 
observar elementos que possam promover a ambientalização do currículo em escolas da região. O 
estudo se dá na perspectiva de uma abordagem etnográfica, no período entre julho de 2018 e julho 
de 2020. Os resultados parciais mostram que há fatores que contribuem com a aproximação entre as 
escolas pesquisadas e o Parque Estadual de Itapuã, a saber: o conhecimento dos moradores sobre a 
história e a fauna do local e o oferecimento de propostas pedagógicas relacionadas ao PEI e à Itapuã, 
tanto oriundas das escolas como da unidade de conservação. Acredita-se que esses fatores podem 
corroborar com a ambientalização do currículo.
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0122-1

DIÁLOGOS ENTRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO NA PERS-
PECTIVA DE PROFESSORES DE UMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ-

-ES

Fernanda Tesch Coelho, Franklin Noel dos Santos, Marcos da Cunha Teixeira

RESUMO: Investigou-se as relações entre a Educação ambiental e a Educação do campo presentes 
nas concepções e práticas de professores da Escola Família Agrícola de Jaguaré. Utilizou-se de pes-
quisa qualitativa com produção de dados por meio de entrevistas. Foram estabelecidas as seguintes 
categorias de análise: (1) a formação dos professores em educação ambiental, (2) suas concepções 
de meio ambiente e (3) as práticas em educação ambiental e seu alcance no cotidiano dos educandos. 
Observou-se que os professores assumem a ideia freireana de inacabamento do ser na prática docente, 
pois entendem que sua formação se dá, também, no contato com educandos, família e comunidade. 
Registrou-se uma concepção crítica sobre meio ambiente na qual os elementos socioculturais se fun-
dem com os ecológicos. Observou-se ainda uma dificuldade para a escola concretizar a cultura da 
sustentabilidade requisitada pela Educação do campo, consequência das pressões do modelo econô-
mico sobre a agricultura familiar. 
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0123-1

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO: EXPEC-
TATIVAS E IMPRESSÕES DOS ESTUDANTES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FE-

DERAL

Cirdes Nunes Moreira, Monica Lopes Folena Araújo

RESUMO: Tomando por base questionários aplicados a estudantes do curso de agronomia de uma 
universidade pública federal localizada na região Nordeste do Brasil, são analisadas suas expectativas 
e impressões em relação à educação ambiental no contexto do curso para sua formação profissional. 
Para tanto, 111 estudantes do primeiro, do quinto e do nono período, que representam, respectiva-
mente, o início, meio e final do curso, constituíram a amostra de sujeitos da pesquisa, cujas respostas 
foram analisadas, revelando que, apesar da expectativa extremamente positiva entre a absoluta maio-
ria dos estudantes recém-admitidos, a formação proporcionada pelo curso parece não vir motivando 
e ampliando uma visão de mundo apoiada nos princípios da sustentabilidade, da complexidade e da 
educação ambiental crítica, conforme revelaram as respostas dos estudantes do quinto e nono perío-
dos. Este fator pode estar entre as causas da elevada evasão identificada no curso.
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0157-1-A-01

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO: DIÁLOGOS E POSSIBILIDA-
DES A PARTIR DA PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE EDUCANDOS E PROFESSO-

RES

Luiza Helena Moutinho Montovanelli, Marília Conceição Almeida, Ezinete Rosario da Conceição, 
Vilma Rodrigues da Silva Aguiar, Marcos da Cunha Teixeira

RESUMO: A presente pesquisa objetivou-se a compreender a percepção de professores e alunos de 
uma escola do campo sobre os aspectos socioambientais locais. A pesquisa qualitativa tomou como 
campo de estudo a escola de ensino fundamental da comunidade tradicional de Nativo de Barra Nova, 
São Mateus-ES. Foi aplicado um questionário com 17 educandos e feitas entrevistas com 5 professo-
res cujos dados foram submetidos à análise de conteúdo. Os resultados mostraram que tanto educan-
dos quanto professores possuem ciência dos impactos socioambientais causados pelas empresas de 
grande porte que limitam a qualidade de vida de suas famílias. Registrou-se ainda que os professores 
abordam os problemas socioambientais locais em suas disciplinas utilizando-os como temas gerado-
res. Conclui-se que a escola, campo da pesquisa, representa um campo fértil para os avanços de uma 
educação ambiental crítica. 
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0158-1-A-01

O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE NAS REPRESENTAÇÕES DOS ESTUDANTES DOS 
CURSOS DE ENGENHARIAS DA FACULDADE VALE E DO CRICARÉ, SÃO MATEUS, 

ES

Débora Bonomo Bettim, Julya Estevão de Oliveira, Luan Lacerda Rocha, Marilena Cordeiro Fer-
nandes de Jesus, Lilian Pittol Firme, Marcos da Cunha Teixeira

RESUMO: Este artigo pretendeu avaliar as concepções de meio ambiente dos acadêmicos dos cursos 
das Engenharias de Produção, Mecânica e Ambiental e Sanitária da Faculdade Vale Cricaré (FVC). 
Tomando-se a pesquisa mista como referência, um questionário semi estruturado foi aplicado a 129 
estudantes com idades entre 17 e 61 anos. Adotando a vertente crítica da educação ambiental como 
base, constatou-se que 74,41% dos estudantes nunca tiveram acesso aos conteúdos específicos sobre 
educação ambiental e que as principais concepções de meio ambiente se enquadram na perspectiva 
naturalista e pragmática. Além disso, constatou-se que, além da escola e da faculdade, instituições 
como família e igreja são considerados importantes na formação ambiental dos estudantes. Discutem-
-se os impactos desses resultados na formação dos egressos bem como as possibilidades de contribuí-
rem com o processo de construção da sustentabilidade.
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0163-1-A-01

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO EXTRATIVISMO MINERAL NA CAATINGA, EM 
CEL. JOÃO SÁ – BA

Raul Mauricio Aragão Souza, Alberlene Ribeiro de Oliveira

RESUMO: O presente artigo esboça sobre a Educação Ambiental Crítica a partir da problemática 
do extrativismo de minérios em três pedreiras do município de Coronel João Sá, no semiárido baiano 
destacada por ser uma região rica em rochas ígneas que surgiram do processo de solidificação do 
magma no interior da terra. Neste interim, a pesquisa tem como objetivo geral analisar os impactos 
socioambientais de extrativismo de minérios em Coronel João Sá/Ba observando as condições de 
qualidade de vida dos trabalhadores e o potencial de degradação ambiental. Para tanto, foram utiliza-
dos os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e trabalho de campo. Foram 
envolvidos os alunos e professores do Colégio Estadual Santo Antônio da cidade de Coronel João 
Sá/BA em atividades de campo para a construção do conhecimento acerca dos problemas do extrati-
vismo mineral. Foi constatado que o processo do trabalho descaracteriza paisagens e compromete a 
condição da existência do homem.
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0164-1-A-01

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE E ESCOLA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: UMA ANÁLISE DAS PERS-

PECTIVAS E LIMITES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO

Larissa do Nascimento Dawidman; Kelly Azevedo Vidal; Leonardo Kaplan

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi analisar, no contexto de um projeto de extensão em educa-
ção ambiental (EA) com professores de escolas públicas, suas concepções sobre a integração entre 
universidade e escola, suas compreensões sobre as macrotendências no campo da EA, bem como re-
fletir sobre as perspectivas e limites do projeto. O referencial teórico-metodológico é o materialismo 
histórico-dialético com aportes da Pedagogia Histórico-Crítica e da vertente marxista da EA Crítica. 
Os dados foram coletados por meio de relatos orais, entrevistas semiestruturadas e observações du-
rante as oficinas. Verificou-se que o projeto tem conseguido estreitar os laços entre a universidade e a 
escola; alguns professores tiveram dificuldade em compreender as três macrotendências como abor-
dagens distintas, abraçando um ecletismo, enquanto outros expressaram melhor discernimento sobre 
elas; percebeu-se que a precarização do trabalho docente traz limitações às práticas pedagógicas, mas 
as ações extensionistas fortaleceram a autonomia docente para desenvolver atividades com base na 
EA Critica.
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0173-1-A-01

 

ESCUELA & COMUNIDAD. ESTUDIO COMPARADO ENTRE BRASIL Y CUBA

Olga Alicia Milanés, Júlia de Oliveira Gomes, Fernanda de Oliveira

RESUMO: La escuela precisa abordar la educación ambiental más allá del entorno escolar, ha de 
vincularse a la comunidad, a la vida social con acciones educativas que transformen los espacios 
comunitarios. El estudio forma parte de las investigaciones que realiza el Grupo de Educación Am-
biental de la UFJF en Minas Gerais- Brasil, el objetivo es comprender las interrelaciones entre la 
escuela y la comunidad en el proceso de educación ambiental. La estrategia metodológica incluyó 
un análisis comparado entre escuelas seleccionadas en Brasil y Cuba. El estudio de ambas prácticas 
de educación ambiental mostró que la interacción escuela comunidad se logra con la participación 
y sinergia entre actores escolares y comunitarios, vinculando los contenidos a la realidad. El estudio 
comparado reveló las semejanzas entre ambas prácticas de educación ambiental a pesar de realizarse 
en contextos diferentes, develando las generalidades de este proceso, las diferencias están dadas por 
las particularidades del contexto.



37

37

0175-1-A-01

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTU-
RAL – UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

Thiago Paoli, Maria de Lourdes Spazziani

RESUMO: O presente ensaio teórico busca apresentar aspectos convergentes entre o uso da percep-
ção ambiental como ferramenta para propostas educativas na temática ambiental por meio de alguns 
preceitos da psicologia histórico-cultural propostos por Vigotski, evidenciando um diálogo necessá-
rio que pode contribuir para as práticas educativas ambientais. Através da revisão bibliográfica, foi 
estabelecido pontos de balizamento entre o referencial vigotskiano e o uso da percepção ambiental, 
como forma de ratificar o uso desta ferramenta para propor ações de Educação Ambiental no contexto 
escolar.
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0184-1-A-01

 

DISCURSOS DOCENTES COMO ENFRENTAMENTO A INJUSTIÇAS AMBIENTAIS: 
UMA ANÁLISE DA MONOCULTURA DE EUCALIPTO NO MUNICÍPIO DE LIMA 

DUARTE (MG)

Michele Alice da Silva, Angélica Cosenza

RESUMO: A monocultura de eucalipto surge como alternativa para suprir a crescente demanda por 
produtos de origem florestal. Entretanto, tal prática se tornou uma ameaça aos recursos naturais e 
aos povos do campo devido aos possíveis impactos ambientais e processos conflitivos. Diante des-
te contexto, o objetivo desta pesquisa foi compreender sentidos de educadores/as sobre problemas/
conflitos/injustiças ambientais decorrentes da monocultura de eucalipto no município de Lima Duar-
te-MG, e suas implicações à educação do campo. Análise Crítica do Discurso foi utilizada como re-
ferencial teórico e metodológico de pesquisa. Nos discursos dos/as educadores/as entrevistados/as, a 
monocultura foi evidenciada como um problema ambiental local. No entanto, marcas de hibridização 
discursiva elucidaram uma invisibilização de processos de injustiças e de enfrentamentos locais em 
contextos escolares e não escolares.  A pesquisa possibilitou compreender como as injustiças ambien-
tais locais vêm sendo problematizadas na escola, e o papel de sujeitos e coletivos no reconhecimento 
e enfrentamento das mesmas.
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0185-1-A-01

 

A GEOGRAFIA E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Thalita Jordão, Maria Bernadete Sarti da Silva Carvalho

RESUMO: A pesquisa teve como objetivo investigar, por meio da construção de sentidos, as possibi-
lidades para ressignificar as relações ser humano-meio, quando articulamos os conteúdos geográficos 
com a educação ambiental. A pesquisa, de abordagem qualitativa, a partir de narrativas, apoiou-se 
no pensamento bakhtiniano. Cada aluno participante da pesquisa recebeu um "diário de bordo" para 
registrar ideias e reflexões sobre as aprendizagens e diálogos acontecidos nas aulas de Geografia. Ao 
realizar as leituras dos diários, e pela escolha de trechos e palavras, construí sentidos para responder 
às questões dessa pesquisa. Durante esse processo, percebi que temas de ordem existencial eram mais 
importantes para serem discutidos e a questão ambiental parecia não fazer sentido para os alunos, 
mesmo com a consciência de que ela está a envolvê-los no tempo-espaço presente. Concluo defen-
dendo que o ensino de Geografia, com orientação crítica, abre espaços para pensar um futuro justo e 
ambientalmente equilibrado, pela possibilidade da ampliação de nosso nível de consciência.
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0190-1-A-01

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: O CONSUMISMO COMO VILÃO E 
HERÓI DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA

Renato Reis de Oliveira, Kerley dos Santos Alves

RESUMO: O presente ensaio consiste em analisar a questão da educação ambiental no Brasil frente 
às condições contemporâneas da crise do capitalismo. Destaca o capitalismo e a obsolescência pro-
gramada,  assim como aponta as coordenações ambientais estruturadas pelo capitalismo como mola 
propulsora da degradação do meio ambiente e a necessidade de atentar para a educação ambiental 
como mola mestra para as mudanças de compreensão das gerações presentes e futuras. Aponta para 
conceitos nacionais e para entendimentos internacionais sobre o capitalismo e sobre a educação am-
biental como indicativos de um futuro promissor. Para ilustrar o conceito apresenta um breve estudo 
sobre a obsolescência programada como resultado do consumo exagerado. O artigo, por fim, rever-
bera acerca a questão do consumismo agindo como vilão e herói, concomitantemente, em questões 
relacionadas à gestão da educação ambiental.
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0191-1-A-01

 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

Valderlânia de Jesus Mendonça, Lívia de Rezende Cardoso

RESUMO: Uma das correntes de pesquisa que vem se desenvolvendo no mundo há décadas é o 
enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), na qual há a necessidade de formação de 
cidadãos críticos frente às questões que envolvem ciência, tecnologia e interações socioambientais. 
Neste artigo, objetivamos conhecer discursividades acerca do CTSA e como certas enunciações acer-
ca da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente são autorizadas. Para tanto, selecionamos material de 
relevância e qualidade acadêmica em eventos conceituados e específicos dessa temática. Os trabalhos 
analisados foram extraídos do evento Seminário Ibero-americano Ciência-Tecnologia-Sociedade no 
Ensino de Ciências. No discurso CTSA presente nos artigos analisados, ciências e tecnologias aden-
tram os currículos da educação científica, trazendo as influências de descobertas científicas e inova-
ções tecnológicas sobre a população como algo dado e imprescindível para a sociedade. Através da 
contextualização solicitada pelos currículos escolares, exige-se que os conceitos científicos sejam 
explicados a partir de situações que acontecem na realidade específica dos/as estudantes.
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0204-1-A-02

 

AVALIAÇÃO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO COM ‘MONITORES 
AMBIENTAIS’ DE ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA EM BONITO, PE

Victor Araújo Barbosa, Ariadny Avelino F. de Araújo, Betânia Cristina Guilherme,  Flávia Carolina 
Lins da Silva, Maria Elizabete Alves Pereira, Sara Denise de Azevedo Veloso, Josefa Mirele da Sil-

va, Marta Maria Silva dos Santos 

RESUMO: Para realização de trabalhos de educação ambiental faz-se necessário compreender qual 
é a percepção prévia do público alvo sobre os temas. Foi realizado um estudo de percepção ambiental 
com 26 "monitores ambientais" das escolas ETI Mª do Carmo Coelho de Melo e Escola Munici-
pal Bernardo Sayão, situadas na zona urbana e rural, respectivamente, do município de Bonito, PE 
visando comparar as percepções nesses diferentes meios. Foram escolhidos estudantes do Ensino 
Fundamental das séries finais que possuem idade entre 11 e 15 anos sendo selecionados 13 de cada 
instituição. Elaborou-se um questionário semi-estruturado com 3 subtemas principais: agroecologia, 
alimentação saudável e resíduos sólidos e os resultados foram analisados com base nas respostas for-
necidas pelos estudantes. A partir dessa analise pode-se perceber que a percepção ambiental acerca 
de cada tema é bastante diferente dependendo da localidade observada, sendo necessário várias ações 
de sensibilização ajustadas a realidade escolar e cotidiana dos estudantes.
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0205-1-A-01

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICO-TRANSFORMADORA NA PRODUÇÃO ACADÊ-
MICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Gladis Teresinha Slonski, Juliana Rezende Torres

RESUMO: O interesse dos pesquisadores da Educação Profissional e Tecnológica pela Educação 
Ambiental e o aumento significativo das publicações científicas produzidas tem relação com a insti-
tuição da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e dos Institutos Federais, a 
partir de 2008. Para investigar as experiências críticas de Educação Ambiental que estão acontecendo 
nos Institutos e compreender seu potencial emancipatório mediante aproximações e distanciamentos 
com a EA Crítico-transformadora, foi realizado um levantamento no Banco de Teses e Dissertações 
Brasileiras em Educação Ambiental. Foram selecionados estudos que articulam a Educação Profis-
sional e Tecnológica desenvolvida nos Institutos Federais com temáticas ambientais relacionadas ao 
processo educativo. Foram analisados 54 trabalhos, sendo 16 teses e 38 dissertações. A maioria das 
teses e dissertações analisadas, estão alinhadas com a vertente Crítica de Educação Ambiental, e duas 
delas tem aproximações com a Educação Ambiental Crítico-transformadora, que contribui para a 
formação emancipatória pretendida pelos Institutos Federais.
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0209-1-A-01

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: CONCEPÇÕES DE ALUNOS E 
PROFESSORES SOBRE A ATIVIDADE CANAVIEIRA EM JAPARATUBA-SERGIPE

Ruth Graziela dos Santos, Aline Lima de Oliveira Nepomuceno

RESUMO: O objetivo desse trabalho é conhecer os impactos socioambientais da produção canaviei-
ra no município de Japaratuba na perspectiva dos alunos e dos professores do Colégio Estadual José 
de Matos Teles (CEJMT). Esse trabalho é de cunho qualitativo e foi realizado através das seguintes 
etapas: revisão bibliográfica sobre a Educação Ambiental e suas macrotendências; contato direto com 
a coordenação pedagógica do Colégio para pedir autorização para realizar a pesquisa em suas depen-
dências, logo foi feito o contato com os alunos e professores de Química, Biologia e Geografia do 3° 
ano do Ensino Médio para a aplicação respectiva de um questionário previamente elaborado e entre-
vista semiestruturada; a última etapa da pesquisa foi feita com a Análise Textual Discursa (ATD) das 
respostas dos alunos e professores. No geral a macrotendência mais utilizada foi a conservacionista e 
as discussões sobre os impactos socioambientais eram feitas a partir dessa visão. 
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0216-1-A-01

 

A TEMÁTICA AMBIENTAL EM UMA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA

Fernanda Sueko Ogawa, Luiz Marcelo de Carvalho

RESUMO: Neste trabalho, buscamos sistematizar parte das análises realizadas em propostas curricu-
lares de uma escola técnica agrícola do Estado de São Paulo. Ao fazer referência a diferentes aspectos 
da temática ambiental nessas propostas, encontramos indícios de relações que se estabelecem entre 
a questão ambiental e aspectos relacionados com o Mercado, a Técnica e a Sustentabilidade. Neste 
artigo, em particular, optou-se por explorar as referências nesses textos à relação que compreendemos 
ser estabelecida entre a temática ambiental e questões relativas à �técnica�. Dessa forma, pudemos 
perceber nos documentos, um incentivo à utilização da técnica, tanto em relação aos processos de 
mecanização e modernização da agricultura quanto em relação à utilização de insumos � adubos e 
agrotóxicos - que aumentam a produção agrícola. Há também indícios de um deslocamento da res-
ponsabilidade em relação às questões ambientais, uma vez que se coloca grande ênfase na técnica 
como um caminho para a solução dos problemas ambientais.
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0217-1-A-01

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: UM CAMINHO 
POSSÍVEL

Paulo Victor dos Santos Pereira, Dra. Aline Viégas

RESUMO: Trazer essas questões para sala de aula torna-se imperativo na construção de uma educa-
ção ambiental crítica e transformadora e a interdisciplinaridade se mostra como importante ferramen-
ta nessa tarefa. O presente trabalho tem como objetivo primeiro o ensino de Geografia voltado a abor-
dagem de questões socioambientais relacionadas ao Rio Saracuruna, localizado nas proximidades da 
unidade escolar para alunos ensino fundamental da Escola Municipal Rotary, no bairro de Santa Cruz 
da Serra, localizado no subúrbio do Município de Duque de Caxias. Essa pesquisa foi desenvolvida 
a partir da perspectiva que vê na geografia, enquanto disciplina escolar, um instrumento de grande 
utilidade, não somente na conscientização, mas também na superação do quadro socioambiental ali 
exposto, a partir da reflexão e fomento de mecanismos de intervenção neste espaço. Como instrumen-
to de construção e análise de dados utilizaremos a Análise Crítica do Discurso, a partir do referencial 
teórico metodológico de Norman Fairclough.
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0218-1-A-01

 

OBJETIVOS E FINALIDADES DE HORTAS ESCOLARES EM DISCURSOS DE PROFES-
SORAS: POSSIBILIDADES PARA A AGROECOLOGIA ESCOLAR?

Letícia Riguetto Nunes, Angélica Cosenza Rodrigues

RESUMO: O problema social do presente trabalho toma parte de um uso da horta escolar de forma 
descontextualizada, simplista e ingênua, tornando seu potencial limitado, desvinculado das relações 
de opressão que se dão no campo e na cidade, bem como dos diversos modos de vida e diversos sa-
beres (populares e científicos). Nessa perspectiva, o estudo pretende responder a seguinte questão de 
pesquisa: O que significam professoras, envolvidas em Encontros Formativos, sobre os objetivos e 
finalidades das hortas escolares? Os dados construídos foram analisados através da Análise Crítica do 
Discurso. Analisamos o discurso de quatro professoras que participaram dos Encontros Formativos 
e discutimos, por meio da categoria analítica intertextualidade, como os objetivos e finalidades das 
hortas escolares são enunciados em seus discursos. As análises nos permitiram concluir que há uma 
preocupação em garantir que as crianças tenham contato com a natureza por meio da horta, e que esse 
contato possui potencial contra-hegemônico.
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0219-1-A-01

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: INFERÊN-
CIAS E APONTAMENTOS

Alan Aparecido Pereira, Janaina Roberta dos Santos

RESUMO: O presente artigo visa relatar os resultados de uma pesquisa que investigou de um modo 
amplo a presença da temática ambiental na Base Nacional Comum Curricular (Ensino Fundamen-
tal) e de um modo específico, a intensidade da presença e a categorização da temática ambiental 
nas disciplinas de Ciências e Geografia desse documento. A categorização foi efetuada mediante as 
três macro-tendências da EA propostas por Layrargues e Lima (2014). Sob a abordagem qualitativa 
da pesquisa em educação, foi desenvolvida uma análise de conteúdo do documento. Os resultados 
demonstraram que a temática encontra-se concentrada nas disciplinas de Ciências e Geografia tendo 
pouca expressão nas demais disciplinas do Ensino Fundamental. Em relação à proposta de análise, os 
resultados indicaram que na disciplina de Ciências predominam habilidades que se encaminham por 
uma abordagem pragmática da educação ambiental.
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0221-1-A-01

 

PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSO AUDIOVISUAL INCLUSIVO COMO FER-
RAMENTA DE APRENDIZAGEM PARA CONSERVAÇÃO DO RIO IPOJUCA

Álison Bruno da Silva Santos, Laura Mesquita Paiva, Xênia de Santana Alves, Juarez Nunes de Oli-
veira Júnior

RESUMO: A utilização de recursos audiovisuais como estratégia didática permite ao educando vi-
venciar novas experiências que o ajudam a construir o próprio conhecimento. Desta forma, este tra-
balho tem por objetivo analisar a influência da utilização de um vídeo como recurso facilitador de 
aprendizagem e a mudança de comportamento dos alunos em relação a conservação do rio Ipojuca. 
Ainda, esse vídeo foi disponibilizado em um canal no Youtube, bem como um link com uma atividade 
relacionada ao recurso audiovisual.
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0232-1-A-01

CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ACERCA DA IMPORTÂNCIA DOS MAN-
GUEZAIS NUMA ESCOLA ESTADUAL EM ARACAJU-SE

Hevely Catharine dos Anjos Santos, Sinara Maria Moreira, Aline Lima de Oliveira Nepomuceno, 
Mariana Reis Fonseca 

RESUMO: Com o passar dos anos a sociedade passou a importar-se menos com o meio ambiente 
e sua conservação, logo, a Educação Ambiental surge como uma prática que pode proporcionar nas 
pessoas uma sensibilização acerca da importância do meio ambiente e um comprometimento com a 
sustentabilidade.  Assim, a escola possui um papel indispensável na formação de cidadãos preocupa-
dos com a natureza e responsáveis pela preservação dela. O manguezal é um ecossistema com grande 
importância ecológica e social, porém vem sendo cada vez mais afetado e prejudicado através das 
ações antrópicas. Com isso, esta pesquisa foi realizada com alunos de uma turma do Colégio Estadual 
Professor Joaquim Vieira Sobral através de um questionário, objetivando descobrir se eles conhecem 
a importância socioambiental desse ecossistema tão próximo a eles e a influência da ação humana 
sobre esse ambiente. Através da pesquisa foi observado que os alunos não apresentavam muitos co-
nhecimentos prévios sobre os manguezais.
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0239-1-A-01

GEOGRAFIA ESCOLAR, ECOFORMAÇÃO E ECOCIDADANIA: A BUSCA POR UMA 
SABEDORIA TRANSFORMADORA

Lucas Antônio Viana Botêlho, Francisco Kennedy Silva dos Santos

RESUMO: Em face das necessidades do presente século, em que o ensino de Geografia requer uma 
ruptura necessária com a permanente cisão conteudista entre homem e natureza, ainda programada 
em seus roteiros pedagógicos, a ecoformação e a ecocidadania apresentam-se como tendências articu-
ladoras e propositoras de trajetórias reformuladoras, que mergulham nas tramas contemporâneas que 
urgem por respostas ativas transformadoras. Neste sentido, o presente texto, de natureza teórico-refle-
xiva, suscita a necessidade de (re)pensar e, diante disto, propor outros roteiros não normativos para a 
Geografia escolar que promova uma sabedoria geográfica, tecendo convergências analíticas e críticas 
entre o saber social (o entendimento da sociedade) e o saber ambiental (o entendimento da natureza) 
por intermédio de um diálogo entre a ecoformação e a ecocidadania. Nosso intuito, é possibilitar uma 
compreensão situada nos termos da ecoformação e da ecocidadania para a formulação de práticas 
outras na Geografia escolar.
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0244-1

 

O QUE FAZEM AS ESCOLAS PÚBLICAS DE JUIZ DE FORA – MG QUE DIZEM FAZER/
TER UMA HORTA?

Camila Cristina Rotatori Pereira, Paula Vieira, Angélica Cosenza 

RESUMO: Este trabalho surge entre os anos de 2016 e 2018 no âmbito do Grupo de Estudos e Pes-
quisas em Educação Ambiental da UFJF (GEA) e o objetivo foi diagnosticar que horta está sendo 
construída e praticada nas escolas das redes públicas estadual e municipal da Cidade de Juiz de Fora 
- MG. O estudo concentrou-se em investigar estruturalmente e pedagogicamente as hortas escolares 
urbanas, bem como suas implicações à agroecologia e à educação ambiental. Realizamos um levan-
tamento das escolas estaduais e municipais do município que possuem hortas em seu interior e apro-
fundamos o olhar para as hortas e seus usos pedagógicos em imersão nas escolas mapeadas por meio 
de entrevistas que foram realizadas seguindo o modelo de entrevista semi-estruturada da pesquisa 
qualitativa. Observamos que as práticas pedagógicas relacionadas à horta escolar se relaciona à uma 
EA que pouco discute temáticas sociocríticas, ligadas ao agronegócio, à agroecologia, à soberania ali-
mentar e à justiça ambiental. Com esse trabalho buscamos subsidiar políticas públicas para favorecer 
o trabalho com as hortas.
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS DE PORTO 
VELHO, RO: A INSERÇÃO DO CONHECIMENTO E DOS VALORES ÉTICOS, POLÍTI-

COS E DA CIDADANIA

Clarides Henrich de Barba, Bianca Morais Mendes

RESUMO: O objetivo deste artigo é o de descrever e investigar as práticas educativas do projeto 
interdisciplinar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR) denominado "O ensino da Educação Ambiental e sua relação com a 
Educação dos direitos humanos: a inserção dos valores éticos, políticos e da cidadania". A teoria fun-
damenta-se na Educação Ambiental crítica evidenciando questões relacionadas às práticas educativas 
no processo educativo escolar. A pesquisa possui um caráter qualitativo, utilizando entrevistas com 
vinte acadêmicos e quatro Professores Supervisores, além de observações das práticas educativas 
em quatro escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio, localizadas em Porto Velho-RO. Os 
resultados apontam que a formação em Educação Ambiental realizada no PIBID Interdisciplinar em 
Educação Ambiental proporcionou uma melhoria na formação de acadêmicos críticos e conscientes, 
visando alcançar o conhecimento dos valores éticos, políticos e da cidadania.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE ENSINO: A ES-
COLA, AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E OS MANGUEZAIS

 Sílvia Nascimento Gois Lima, Claudionete Candia Araujo, Maria do Socorro Ferreira da Silva, Sin-
diany Suelen Caduda dos Santos

RESUMO: O artigo investiga de que maneira processos participativos, reflexivos e críticos, junto 
a estudantes da educação básica e comunidade residente no entorno de APP, fortalecem o ensino e 
aprendizagem sustentados na macrotendência crítica da Educação Ambiental. A pesquisa estruturou-
-se na execução das etapas: Brainstorm e discussão de texto em grupo; oficina de fotografia com uso 
de celular; reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente (APP) em área rural e urbana, em 
Sergipe; visita técnica às áreas de manguezal nas APP; e exposição fotográfica. No decorrer das ações, 
os estudantes dialogaram sobre a temática e vivências, fizeram registros fotográficos com expressão 
dos significados acerca do território e refletiram sobre os aspectos biológicos, sociais, culturais e po-
líticos que envolvem os manguezais nas APP, através do contato com a comunidade de pescadores e 
pescadoras das áreas. Os resultados apontam a relevância de práticas pedagógicas fundamentadas na 
Educação Ambiental Crítica para formação de sujeitos ecológicos.
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0277-1

 

UMA ANÁLISE DO USO DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ NA PROMOÇÃO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL DOS LÍRIOS

Guilherme Preato Guimarães, Edileuza Dias de Queiroz

RESUMO: O uso de Unidades de Conservação para a promoção da Educação Ambiental é um dos 
pilares de criação, instalação e gestão desses territórios. Pensar a Educação Ambiental in lócus sig-
nifica, acima de tudo, possibilitar uma gestão democrática, tema em voga nos dias atuais. Com base 
nessas assertivas, a pesquisa que se apresenta buscou analisar de que forma a Educação Ambiental 
é promovida em uma escola que se encontra na zona de amortecimento de uma Reserva Biológica. 
Para além, buscou-se investigar se essa escola utiliza ou não esse espaço para promover essa educa-
ção. Tem-se por embasamento teórico a pedagogia crítica e utilizou-se por metodologia a aplicação 
de questionários e observações das práticas docentes. Apesar de a escola utilizar desse espaço para 
promover a Educação Ambiental, percebe-se a necessidade de maior comunicação entre ambas insti-
tuições, uma vez que esse uso se dá de forma pouco extensiva.
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0289-1

 

PERCEPÇÃO E AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS DO “PROJETO JUQUERIQUERÊ... O 
RIO PEDE SOCORRO”: HOUVE CONTRIBUIÇÃO PARA UM COMPROMISSO SO-

CIOAMBIENTAL?

Antonio Donizetti Sgarbi, Silvia Regina Sgarbi, Leonardo Bis dos Santos

RESUMO: Trata-se de um estudo de caso que relata a percepção e avaliação de nove egressos do 
Projeto: “Juqueriquerê... o rio pede socorro” nascido, por ocasião da 1ª Conferência Infanto-Juvenil 
pelo Meio Ambiente, em 2003, numa parceria entre comunidade escolar e comunidade local para 
preservar o Rio Juqueriquerê, que banha três grandes bairros da cidade de Caraguatatuba, situada no 
Litoral Norte do Estado de São Paulo. A questão da pesquisa é: a parceria escola & comunidade para 
desenvolver ações em busca da transformação de uma situação da realidade local, pode construir 
valores que repercutam na vida pessoal e profissional dos estudantes que atuaram naquela ação? Para 
responder a esta questão foi objetivo do estudo ouvir alguns egressos do “Projeto”  que relataram suas 
percepções e fizeram uma avaliação sobre o impacto da participação no Projeto em suas vidas, estes 
relatos são brevemente analisados à luz das da fundamentação teórica do projeto. Dentre os resultados 
constatados entre os que participaram da pesquisa pode-se dizer que foram desenvolvidos valores 
socioambientais que repercutiram na vida pessoal e profissional daquelas pessoas.
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0146-1-A-01

 

JOGOS DIDÁTICOS COOPERATIVOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM CAMINHO 
POSSÍVEL PARA MUDANÇAS

Regina Rodrigues Lisbôa Mendes; Taiara Cristine Guimarães Palácio

RESUMO: Este trabalho descreve e analisa jogos cooperativos produzidos por licenciandos de Bio-
logia, com o objetivo de classificá-los quanto às definições de meio ambiente que apresentam. Esta foi 
a maneira que escolhemos de estudar a adequação dos seus temas e metodologias a uma abordagem 
escolar da educação ambiental. A cooperação é cada vez mais necessária num ambiente escolar onde 
o individualismo é reconhecido como autonomia e a competitividade entre os pares é incentivada. 
Os jogos e brincadeiras cooperativas ajudam a perceber o outro como companheiro e não como 
adversário; o objetivo, assim, é de superar desafios e não o de derrotar os outros participantes. Os 6 
jogos analisados apresentaram o meio ambiente de forma diversificada, o que nos faz concluir que 
a utilização de jogos cooperativos na formação docente pode potencializar metodologias e ações de 
cunho cooperativo na escola, facilitando a inserção da educação ambiental neste ambiente de forma 
mais crítica.
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GDP 3 - PESQUISA EM EA E CONTEXTOS 
NÃO ESCOLARES
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0092-1

A INFLUÊNCIA DE PAULO FREIRE PARA TRABALHOS COM A EDUCAÇÃO AMBIEN-
TAL NA CONCEPÇÃO DAS DIRIGENTES DAS CÁTEDRAS FREIREANAS

Rayanne Fernanda da Costa Melo, Andressa Rodrigues dos Santos, Monica Lopes Folena Araújo

RESUMO: A Educação Ambiental - EA pode ser instrumento de desenvolvimento de habilidades 
e atitudes sustentáveis através de uma consciência crítica. Tendo em vista a aproximação da EA 
com os pensamentos e a metodologia freireana e a existência de espaços educativos comprometidos 
com o seu pensamento, tais como as Cátedras Paulo Freire, elencamos como objetivo: analisar, na 
concepção dos dirigentes responsáveis pelas referidas Cátedras, a influência de Paulo Freire para os 
trabalhos com a EA. A metodologia consistiu no uso da entrevista como instrumento de coleta de 
dados e no uso da análise de conteúdo para o tratamento dos mesmos. A partir da fala das dirigentes, 
inferimos que as ideias do autor se relacionam com o que é defendido através da EA, que buscam a 
transformação da realidade através do desenvolvimento de atitudes baseadas numa leitura crítica do 
contexto no qual os seres humanos estão inseridos a fim de emancipá-los.
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0148-1-A-01

 

PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS NÃO ES-
COLARES: CONSIDERAÇÕES PANORÂMICAS DA PRODUÇÃO ACADÊMICA (TESES 

E DISSERTAÇÕES)

Daniela Bertolucci de Campos, Rosa Maria Feiteiro Cavalari

RESUMO: Este texto se constitui como um recorte de uma pesquisa de doutorado de abordagem 
qualitativa, documental, do tipo "estado da arte", que buscou investigar na produção acadêmica (teses 
e dissertações) projetos de Educação Ambiental em contextos educacionais não escolares. No perío-
do estudado (1981 a 2016) identificamos 39 pesquisas, distribuídas em todas as regiões brasileiras, 
sobretudo nas regiões sudeste e sul, prevalecendo dissertações de mestrado acadêmico produzidas em 
IES públicas de diferentes programas de pós-graduação, principalmente ligados à área das ciências 
humanas e multidisciplinares. Esta produção se tornou expressiva a partir de 1999 e as temáticas que 
prevaleceram nos projetos estudados foram "preservação ambiental e manejo", "resíduos sólidos", 
"recursos hídricos" e "cidadania/participação/sustentabilidade", predominando pesquisas que estu-
dam projetos com intervenções de curta duração. Destacamos a presença das organizações do "Ter-
ceiro Setor" enquanto proponentes ou parceiras desses projetos, bem como órgãos governamentais 
ou instituições públicas.
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0154-1-A-01

 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA ANÁLISE DA CONJUNTURA DAS AÇÕES DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Fernanda Cristina Miranda Ribeiro, Zanna Maria Rodrigues de Matos

RESUMO: Este artigo, como fruto de uma pesquisa em andamento, revela a contribuição do plane-
jamento participativo como instrumento de avaliação e para análise de conjunturas com a finalidade 
de direcionar ações a serem desenvolvidas conjuntamente com os atores envolvidos. Especialmente 
num campo dinâmico que exige intervenções perenes, como o da Educação Ambiental, o qual deman-
da redirecionar rumos e reestruturar processos organizacionais com certa frequência. Nesse sentido, 
destaca-se a realidade da Equipe de Estudo e Educação Ambiental da Universidade Estadual de Feira 
de Santana (EEA/UEFS), no Estado da Bahia, Brasil, criada em 1992, atuante em diversas linhas de 
atuação na área ambiental e que, durante todos esses anos, desenvolveu um trabalho pioneiro no espa-
ço universitário, sempre permeado por uma Educação Ambiental crítica, reconhecido em nível local, 
regional e nacional. Assim como toda estrutura organizacional, principalmente por está inserida na 
administração pública, perpassa por períodos de calmaria e mudanças em seu ciclo de vida que irá de-
mandar ações estruturantes que imprescinde de planejamento. Portanto, foi realizado um diagnóstico 
participativo junto à unidade supracitada através de pesquisa documental e oficina de planejamento 
participativo que servirá de base para elaboração de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento 
do trabalho da equipe no campus da Universidade. Os resultados auferidos ainda são preliminares, 
pois se trata de uma pesquisa em andamento fruto de uma dissertação do Mestrado Profissional em 
Rede para o Ensino das Ciências Ambientais - Polo UEFS. Entretanto, já se mostraram bastantes per-
tinentes no escopo pretendido e servirá de exemplo para esta e outras pesquisas que pretendam avaliar 
ações, na área ambiental, com vistas a fortalecê-las nas instituições de ensino superior.
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0160-1-A-01

 

O POTENCIAL PEDAGÓGICO DA EXPOSIÇÃO “HOMEM E NATUREZA NA PLANÍ-
CIE QUATERNÁRIA DO RIO DOCE-ES”: UMA ANÁLISE A PARTIR DA PERCEPÇÃO 

DOS VISITANTES

Lady Diana Souto C.de S. José; Vilma Rodrigues da Silva Aguiar; Juliomar de Jesus Cruz; Diogina 
Barata; Marcos da Cunha Teixeira; Mariana de Camargo B.Rito; Tainara Gomes de Oliveira

RESUMO: Objetivou-se analisar as percepções socioambientais dos visitantes da Exposição “Ho-
mem-Natureza na Planície do Quaternário do Rio Doce, ES”, apresentada na Semana de Ciência e 
Tecnologia de São Mateus, nos dias 30 de outubro a 01 de novembro de 2018. Para a produção dos 
dados adotou-se a técnica da “árvore dos sonhos” cujos dados foram submetidos à análise de con-
teúdo. Os resultados obtidos indicaram uma tendência dos visitantes a entenderem a relação homem-
-natureza, o contexto social, as políticas públicas e a igualdade de direitos como fatores importantes 
para a enfrentamento de demandas socioambientais. As percepções socioambientais observadas e 
analisadas das folhas da árvore dos sonhos representam a forma de enxergar de uma parcela da popu-
lação local sobre seu ambiente e os impactos que ele vem sofrendo. A partir dos resultados obtidos foi 
possível visualizar o potencial da exposição como instrumento pedagógico de conscientização sobre 
a relação Homem-Natureza.
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0172-1-A-01

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DOS ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE EDUCAÇÃO 
DA CIDADE DE VITÓRIA/ES, EIXO INTEGRADOR DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFI-

CA

Sirlene Dias Araújo, Antonio Donizetti Sgarbi, Maria das Graças Ferreira Lobino

RESUMO: Este estudo propôs verificar a possibilidade de alfabetizar científicamente cidadãos a 
partir dos espaços não formais de educação, por meio da Educação Ambiental (EA) transformadora. 
Foram acompanhadas algumas ações do Projeto de Extensão e Pesquisa "Alfabetização Científica e 
Cidadania Socioambienta (ACCS)", desenvolvido em Vitória-ES, cujo objetivo era promover forma-
ção de educadores ambientais nessa vertente. Para tanto, utilizou-se oficinas temáticas fundamenta-
das no PPP da cidade, consoante ao ProFEA, inspirado no Coletivo Educadores de Vitória-Coleduc, 
envolvendo escola e comunidade. Utilizou-se a observação participante, sendo esta pesquisa do tipo 
qualitativa. Aplicou-se questionários, cuja análise envolveu também trabalhos apresentados á luz da 
EA e AC. Constatou-se que esses espaços aliados à formação citada podem promover a formação do 
cidadão crítico e alfabetizado cientificamente. Nesse processo, o indício de enraizamento da EA se 
deu mediante aos Projetos de Intervenção, ao final da formação, possibilitando os participantes se 
tornarem agentes ativos desse enraizamento no território vivido.
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0226-1-A-01

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E WEBGRÁFICA DE AÇÕES DE PROTAGONISMO AM-
BIENTAL RELACIONADAS À PLANTIO DE ÁRVORES

Fábio Gabriel Nascibem, Alessandra Aparecida Viveiro, Oswaldo Gonçalves Junior

RESUMO: Diante de um quadro problemático em que o ambiente parece caminhar para o colapso, 
pessoas lançam mão de ações de protagonismo ambiental. Enfocamos nas práticas de arborização, 
sistematizando-as segundo referenciais socioambientais ligados à pluralidade de saberes e fazeres. 
Destas práticas, levantamos as seguintes questões: Há indícios de pluralidade de saberes e fazeres? A 
questão do pertencimento se faz relevante? Que questões motivam as práticas? Quem são os atores? 
Deste modo, neste artigo tivemos como objetivo realizar um levantamento do que já foi pesquisado, 
publicado e discutido a respeito de práticas de protagonismo ambiental relacionados à arborização. 
Os principais resultados apontam que o tema é pouco estudado na comunidade acadêmica. Já nas 
reportagens, percebemos que a maioria tem como tema central o pertencimento, mas o diálogo de 
saberes se mostra também. Outra questão é que há um predomínio masculino nas práticas. Esperamos 
mobilizar estudos, utopias e contribuirmos com a área.
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0236-1-A-01

 

LAS POSIBLES CONTRIBUCIONES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS PLATA-
FORMAS TECNOLÓGICAS DE ECONOMIA COLABORATIVA

William Leonardo Gomez Lotero, Vanessa Hernandez Caporlingua, Andre Luis Castro de Freitas

RESUMO: Este ensayo se constituye con base en las inquietaciones de la sociedad contemporánea 
de comprender la contribución de la Educación Ambiental en las plataformas de Economía Colabo-
rativa. La metodología utilizada en el presente es de tipo cualitativo, de cuño teórico, bibliográfico y 
documental. No obstante, se abordan dos momentos en el texto, en primer lugar, analizando cómo los 
principios de la Educación Ambiental cuestionan y abordan las cuestiones tecnológicas. En segundo 
lugar, comprendiendo el campo de la Educación Ambiental como contribución reflexiva hacía las 
plataformas tecnológicas de Economías Colaborativas. De este modo esta contribución como ejerci-
cio político y reflexivo, permite establecer conexiones para una amplia evaluación de una sociedad 
en riesgos tecnológicos, sociales y ambientales que deben ser contemplados con el objetivo de que 
los cambios alcanzados no perturben, sino por el contrario frutan efecto, en las expresiones justicia 
y equidad.
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0240-1-A-01

 

AÇÕES ENVOLVENDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS CÁTEDRAS, CENTRO E INS-
TITUTO PAULO FREIRE DO BRASIL: ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE PAULO FREIRE 

NESSES ESPAÇOS FORMATIVOS

Alexsandro Alberto da Silva, Monica Lopes Folena Araújo

RESUMO: As Cátedras, Centro e Instituto Paulo Freire tornam-se espaços de programas, pesquisas, 
reuniões de grupos de pesquisa, cursos, eventos, fomentos de políticas públicas sociais, educativas e 
econômicas para contribuir com o desenvolvimento sustentável do planeta, sobre a não dicotomia ho-
mem-natureza, educação-sociedade, teoria-prática, formador-educando. Este estudo objetiva analisar 
a influência do pensamento de Paulo Freire nas ações desenvolvidas pelas Cátedras, Centro e Insti-
tuto Paulo Freire do Brasil envolvendo a Educação Ambiental. De abordagem qualitativa e método 
descritivo, os dados da pesquisa foram coletados nos respectivos sites disponíveis desses espaços. Os 
resultados apontaram que esses espaços formativos desempenham importante papel na formação de 
uma identidade socioambiental sustentável, pois proporcionam aos atores envolvidos a reflexão sobre 
o verdadeiro diálogo, pensamento crítico-humanizado e emancipatório, graças à troca entre cátedra-
-universidade-escola-sociedade.
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 0282-1

 

INTEGRANDO SOCIEDADE E NATUREZA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DO EDUCADOR 
AMBIENTAL EM ESPAÇOS EXTRAMUROS ACADÊMICOS

Lucas da Silva Quintanilha, Edileuza Dias De Queiroz

RESUMO: O processo formativo não acontece apenas nos espaços formais de educação, principal-
mente no tocante à formação do educador ambiental. Assim, este ensaio teórico tem como objetivo 
subsidiar pesquisas, reflexões e práticas que visem à formação do educador ambiental em espaços 
extramuros acadêmicos. É importante refletir sobre a importância dessa formação ancorada em me-
todologias pedagógicas em espaços para além da sala de aula, o que contribui para "novos olhares" 
para a relação sociedade-natureza. Dentre as diferentes metodologias para o processo formativo, 
encontramos no trabalho de campo um ambiente com grande potencial para pensarmos a formação 
no âmbito das Unidades de Conservação, pois possibilita perceber a importância desse espaço tanto 
para a pesquisa, quanto a formação docente, pois, proporciona uma (re)aproximação com a natureza. 
O desenvolvimento de atividades nesses espaços pode despertar uma consciência ambiental crítica 
e promover novos horizontes para a formação docente, desfazendo a visão dual entre sociedade e 
natureza.
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0084-1-A-01

 

A URBANIZAÇÃO E A (DES)CONEXÃO DO SER HUMANO COM A NATUREZA: UM 
ESTUDO DE CASO COM FAMILIARES QUE NASCERAM NO AMBIENTE RURAL E 

MIGRARAM PARA O URBANO

Renata Vilar de Almeida; Cláudia Pires Lessa

RESUMO: Rural e urbano indicam, tradicionalmente, a ideia de separação integral de espaços entre 
campo e cidade. Atualmente, sabemos que estes conceitos vêm se modificando e englobam, também, 
questões sociais, econômicas, populacionais e organizacionais. A urbanização foi um marco nas últi-
mas décadas do século XX e muitas pessoas se deslocaram do campo para as cidades, com a promessa 
de "melhores" condições de vida. Como um recorte dessa migração, essa pesquisa buscou compreen-
der se a urbanização influenciou na desconexão da sociedade com a natureza, e, para isso, focou em 
cinco familiares que nasceram e cresceram em ambiente rural no interior de São Paulo e migraram 
para o urbano entre 1970 e 1980. Através da análise de história oral e mapa afetivo, foi possível refle-
tir que a urbanização contribuiu para a desconexão da sociedade com a natureza, porém isso ocorreu 
de uma forma mais complexa do que apenas o movimento de migração em si.
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0214-1-A-01

POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL FEMINISTA E DECOLONIAL: O QUE PENSAM 
AS TRABALHADORAS RURAIS DO SUL DO BRASIL?

Ana Flávia Marques; Marla Arrial Amelini; Alessandra Quadros; Renata Soares Navarro; Elisa Re-
gina Rabuske

RESUMO: Na Educação Ambiental (EA) as discussões sobre gênero marcam algumas abordagens e 
contribuem para a construção de discursos empostados por vozes locais/regionais, afirmadoras de au-
tonarrativas decolonizadoras. A pesquisa apresentada objetivou conhecer percepções sobre natureza 
e relações de gênero de mulheres trabalhadoras rurais de três municípios do estado do Rio Grande do 
Sul: Santa Cruz do Sul, Vera Cruz e Passo do Sobrado. Tendo como metodologia a pesquisa-ação e 
a observação participante, foram entrevistadas 15 mulheres. A análise preliminar dos dados tem pos-
sibilitado uma aproximação com relação ao modo de vida e ao pensar dessas mulheres; seu universo 
de atuação, bem como suas percepções sobre a condição da mulher no meio rural, sua relação com 
o ambiente e com as injustiças socioambientais as quais se percebem submetidas, nos permitindo 
engrandecer o corpus de conhecimentos voltado a uma EA fortalecedora de horizontalidades e de 
discursos contra hegemônicos.
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0182-1-A-01

 

VISITA MONITORADA: A FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO AMBIENTE DE MAN-
GUEZAL

Mariana Morais Azevedo; Anézia Maria Fonseca Barbosa

RESUMO: O presente trabalho propõe a aplicação a prática pedagógica da visita monitorada no 
ambiente de manguezal no município de Nossa Senhora do Socorro (Sergipe) como ferramenta edu-
cacional para professores/educadores em Educação Ambiental. A área destinada para o desenvolvi-
mento dessa ferramenta corresponde ao manguezal e estuário, que constituem área costeira de re-
conhecido valor socioeconômico e ambiental cujas características, nos oferecem a possibilidade de 
trabalho educativo no setor ambiental. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de aproximar o man-
guezal dessa região como um componente a mais na elaboração de práticas de educação ambiental, 
ou seja, com objetivos educacionais, relacionando-o a uma prática pedagógica interdisciplinar que 
abrange as disciplinas de artes, ciências e geografia, como também a conservação e a sustentabilidade 
no ambiente costeiro. Destarte, a prática pedagógica para fins educacionais traz benefícios para o en-
sino e aprendizagem do aluno, além da diversificação da prática pedagógica utilizada pelos docentes.
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0192-1-A-01

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E INTERVENÇÃO URBANA NO RESIDENCIAL 
VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, ARACAJU, SE

Dauane Conceição Santos de Santana; Igor Azevedo Souza; Heloisa Thais Rodrigues de Souza

RESUMO: A Educação Ambiental (EA) crítica é considerada um veículo para transformação so-
cioambiental de uma comunidade, tendo em vista uma ampla gama de discursos e práticas através 
de seus diferentes autores. Perante sua pluralidade, é visto que a EA deve-se tornar emancipatória no 
sentido de desenvolver práticas colaborativas de grande importância para os espaços urbanos. Sendo 
assim, o presente trabalho objetiva analisar como o processo colaborativo mediante ações de EA e 
atividades artísticas podem contribuir para o desenvolvimento da autonomia, conservação e apropria-
ção do espaço urbano, no contexto dos moradores do Residencial Vitória da Resistência, Aracaju/SE. 
Foram realizadas entrevistas e aplicação de questionários com a comunidade, bem como, ações de EA 
(atividades de intervenção urbana socioambiental) com as crianças e demais moradores. Mediante as 
intervenções realizadas, verificou-se que a comunidade se apropriou do espaço mantendo sua conser-
vação, porém, é preciso melhorar o diálogo e dar maior visibilidade a esse espaço urbano.
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0201-1-A-01

 

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, SOB O APORTE DE VYGOTSKY: AQUÍFERO 
GUARANI UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Letícia Recalde Costa; Icléia Vargas de Albuquerque

RESUMO: A proposta deste artigo compõe um recorte da minha pesquisa de mestrado intitulada 
“Aquífero Guarani: proposta de sequência didática envolvendo conteúdos de Geografia e Ciências”. 
Visando a produção de novas experiências no campo do conhecimento sobre a conservação-preserva-
ção do Sistema Aquífero Guarani, considerando a ausência significativa de materiais didáticos sobre 
a temática anunciada, que visamos contribuir com os conteúdos propostos para disciplina Geografia 
Regional, na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande - Mato Grosso do Sul (REME). Pela sen-
da teórico-metodológica, segundo os pressupostos de Vygotsky (1991, 2000), que fundamentamos o 
processo de aprendizagem dos conteúdos, na produção de uma Sequência Didática (SD) dirigida à 
educação básica, em específico ao 6º ano do ensino fundamental, trabalhando uma abordagem inter-
disciplinar capaz de guiar a mediação professor-aluno e aluno-aluno, como contribuição no processo 
de transformação da escola pública contemporânea.
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0206-1-A-01

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DO PROJETO SALA VERDE DA BARRA, 
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

Daniele Suzane da Silva Pinto Teles; Guilherme dos Santos Teles; Heloísa Thaís Rodrigues de Sou-
za; Ângela Maria do Nascimento Lima; Débora Moreira de Oliveira

RESUMO: A percepção ambiental é um instrumento metodológico fundamental na Educação Am-
biental, para a identificação dos aspectos positivos e negativos do homem em relação à natureza. 
Desta forma, o objetivo do trabalho foi verificar a percepção ambiental dos alunos do projeto Sala 
Verde da Barra através de visita de campo, frente ao estudo do meio físico, por meio da apresentação 
das belezas naturais do município de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Realizaram-se aulas teóricas 
sobre a temática ambiental, dinâmicas de grupo e visita em campo a cinco estações interpretativas se-
lecionadas para caracterização do meio físico e biótico do município. A visita possibilitou aos alunos: 
conhecer os ambientes naturais e as belezas cênicas locais; compreender as interações homem/natu-
reza; ter a percepção dos impactos ambientais causados pelo aumento da urbanização no município 
e; entender a fragilidade e relevância dos ambientes naturais.
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0227-1-A-01

 

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E (DES)ACESSIBILIDADE NO MEMO-
RIAL DA DEMOCRACIA NA UFS: PANORAMA ATUAL

Eduardo de Souza Santos; Eliene Oliveira da Silva; Keeze Montalvão Fonseca da Silva; 
Gleison Parente Pereira

RESUMO: A Educação Ambiental (EA) é um campo amplo de saberes que visa analisar a relação 
sociedade/natureza de maneira crítica. Nesse viés, o estudo teve por objetivo analisar, sob o contex-
to da EA crítica, os equipamentos de instalados na Praça do Memorial da Democracia, localizada 
na Universidade Federal de Sergipe, com vistas à acessibilidade das pessoas com deficiência. Para 
isso, foram realizados levantamentos bibliográficos e documentais em bases indexadas, bem como 
visitas de campo. Nesse sentido, a referida análise permitiu considerar que a Praça do Memorial da 
Democracia não apresenta acessibilidade adequada para todos que compõem a universidade, parte da 
estrutura não está condizente com a legislação em vigor, no tocante à inclusão de todos os usuários, 
como também aos equipamentos existentes na praça. 
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0266-1-A-01

 

MEDIDAS PROTETIVAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE NA-
TURAL MUNICIPAL DO POXIM EM ARACAJU-SE

Ingrid Carvalho Santos Oliveira; Cristiane Neyre Almeida de Jesus; Erwin Henrique Mene-
zes Schneider; Isadora Souza de Mélo Silva; Luiz Ricardo Oliveira Santos; Jailton de Jesus Costa

RESUMO: Os bairros Farolândia, Inácio Barbosa e São Conrado apresentam elevada urbanização 
próximo ao canal do Rio Poxim. Diante desse cenário de intensa antropização, criou-se a Unidade 
de Conservação (UC) Parque Natural Municipal do Poxim para minimizar os impactos negativos 
provocados, e para preservar o ecossistema de manguezal existente. O objetivo geral desse estudo foi 
avaliar as medidas protetivas e as práticas de Educação Ambiental (EA) existentes no Parque Natural 
Municipal do Poxim em Aracaju-SE. Foi utilizado o método de pesquisa pessoa-ambiente e os proce-
dimentos metodológicos de coleta de dados, visitas técnicas e sistematização de dados. Observou-se 
que foi de extrema relevância a criação da UC para preservação do ecossistema de mangue existente. 
Entretanto, não ocorre vigilância e manutenção da UC, nem trabalhos eficazes de EA. Espera-se que 
esse estudo atue como estratégia para uma melhor gestão das áreas citadas, fazendo com que essas 
sirvam de instrumentos para o equilíbrio socioambiental.
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0272-1-A-01

 

OFICINAS DE PROPAGAÇÃO DE PLANTAS COMO FERRAMENTA PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESPAÇOS FORMAIS

Cristiane Neyre Almeida de Jesus; Jailton de Jesus Costa; Ingrid Carvalho Santos Oliveira; Isadora 
Souza de Mélo Silva; Erwin Henrique Menezes Schneider; Marlucia Cruz de Santana

RESUMO: As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) são tradicionalmente conhecidas 
como erva ou “mato”. Elas possuem significativo valor nutritivo por serem fonte de vitaminas, sais 
minerais, carboidratos e proteínas que podem fazer parte da cadeia alimentar ao serem consumidas 
como alimento alternativo, sendo que, grande parte de suas espécies também são popularmente uti-
lizadas como plantas medicinais. Este estudo teve como objetivo verificar a percepção de estudantes 
do 6º ano do ensino fundamental sobre a diversidade e propagação de plantas, abordando espécies 
de PANC. Para se atingir o objetivo, alguns procedimentos metodológicos foram utilizados, desde a 
observação direta do ambiente, oficinas, e o registro fotográfico das atividades desenvolvidas, como 
a aplicação de questionários semiestruturados e atividade de propagação de plantas junto ao grupo 
de 26 alunos do Colégio de Aplicação – CODAP da Universidade Federal de Sergipe. Ao final das 
oficinas e com os resultados da tabulação dos questionários, foi possível concluir que os estudantes 
do 6º não demonstraram ter conhecimento sobre as plantas, sejam alimentícias ou não. 
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0264-1-A-01

 

O ESPAÇO URBANO À LUZ DOS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA 
ANÁLISE DO BAIRRO TIJUQUINHA EM SÃO CRISTOVÃO-SE

Anézia Maria Fonsêca Barbosa; Mariana Morais Azevedo; João Victor Paixão Santos; William Da-
niel Arimateia Matos

RESUMO: Os modelos de organizações dos espaços sociais, são de fundamentais importâncias para 
entendermos como as sociedades usam o meio natural, nem sempre aliando com as conservações dos 
mesmos, levando a sérios danos socioambientais. Neste sentido, quando se pensa em um processo 
histórico de ordenamento do espaço, é inevitável não pensar no Homem, enquanto um transformador 
desse meio ambiente. Assim, o objetivo geral da pesquisa foi analisar as formas de organizações só-
cio-espaciais no bairro Tijuquinha e o desenvolvimento de práticas de educação ambiental no bairro. 
Para a realização procedimental da metodologia foi feito uma pesquisa bibliográfica a fim de com-
preender a relação teoria e prática durante os trabalhos de campo que foram realizados. Dessa forma, 
como resultados da pesquisa ficou evidenciado que os modelos de organizações antrópicas presentes 
no bairro não atendem ao mínimo dos parâmetros de educação ambiental, o que proporciona o surgi-
mento de impactos ambientais negativos ao meio ambiente.
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GDP 4 - PESQUISA EM EA E QUESTÕES 
EPISTEMOLÓGICAS
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0050-1-A-01

 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS 

ESCOLAS

Adriana Alves, Lilian Mª de Mesquita Alexandre

RESUMO: Este texto apresenta uma reflexão sobre os desafios da interdisciplinaridade no ambiente 
escolar, a partir da educação ambiental. O principal objetivo da pesquisa foi mostrar a importância da 
interdisciplinaridade no contexto ambiental, apresentando a estratégia, através disto de reduzir a frag-
mentação do saber existente nos dias atuais, em virtude do olhar unilateral das áreas de aprendizado 
dos discentes, através de orientações colocadas pelos eventos internacionais e pelo PCN. Demons-
trando que é possível através de uma educação crítica que leve o aluno a refletir sobre seus atos. Dessa 
forma podemos observar que a integração de saberes defendida pela interdisciplinaridade possibilita 
uma transformação na prática de ensino do docente no contexto escolar.
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0109-1

 O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
DA EDUCAÇÃO CTS: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS

Rodrigo da Luz Silva, Rosiléia Oliveira de Almeida, Christiana Andrea Vianna Prudêncio

RESUMO: Esse artigo objetiva tecer relações históricas entre a Educação Ambiental e a Educação 
CTS, especialmente no contexto brasileiro. Para tanto, partimos de dois movimentos de investigação 
mutuamente complementares: o estudo sistemático da produção científica sobre CTS e CTSA e suas 
vinculações ao Meio Ambiente e à Educação Ambiental; e o aprofundamento teórico em trabalhos e 
obras de autores/as cujas ideias balizam as discussões existentes em ambos os campos aqui investiga-
dos. O desafio está em integrar esses campos sem recair em dicotomias cristalizadas, reducionismos 
epistemológicos e confusões conceituais, para que as interfaces tecidas possam contribuir para uma 
compreensão integrada da realidade, visando sua conseguinte transformação.  Constatamos que os 
campos apresentam três fases de constituição histórico-temporal: origem, desenvolvimento e conso-
lidação, exibindo um conjunto de elementos históricos que tendem a convergir ou a divergir no uni-
verso de teorias e práticas desenvolvidas por professores/as de Ciências e educadores/as ambientais 
ao longo do tempo.
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0142-1-A-01

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: APRO-
XIMAÇÕES INICIAIS PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR

Marcela de Moraes Agudo

RESUMO: Este trabalho se constitui num ensaio crítico de natureza teórica, que buscou analisar 
inicialmente algumas relações entre educação ambiental crítica e a psicologia histórico-cultural, quais 
sejam: a percepção enquanto função psíquica elementar do sistema interfuncional, bem como a con-
cepção de mundo, como embasamento para o aprofundamento da compreensão do ambiente pelos 
sujeitos. Assim, considerando as escassas produções acerca da necessária aproximação entre a psico-
logia histórico-cultural e a educação ambiental crítica, buscamos iniciar essa aproximação analítica. 
Embora muitos trabalhos na área da educação ambiental trabalhem com “percepções ambientais” e 
“concepções ambientais”, é recorrente a indicação dos pesquisadores do campo acerca da necessida-
de de se aprofundar o que se entende acerca desses conceitos, considerando as diferentes tendências 
da educação ambiental. Com isso, buscamos contribuir inicialmente com a importância da concepção 
de mundo na educação ambiental crítica e sua relação com a formação de professores.  
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0152-1-A-01

 

REPRESENTAÇÕES DE MEIO AMBIENTE E NATUREZA EM ARTIGOS PUBLICADOS 
EM ANAIS DO EPEA: UM OLHAR EPISTEMOLÓGICO

João de Araújo Ramos Neto, Rosileia Oliveira de Almeida

RESUMO: A inspiração deste artigo surge por compreendermos que as nomenclaturas têm a funcio-
nalidade de trazer representações de modo a torná-las identificáveis e, ao mesmo tempo, possibilitam 
certa naturalização. Essa compreensão, no que tange à ideia de representação, nos faz perceber a for-
ma pela qual os posicionamentos se constituem ao serem legitimados. O objetivo geral deste artigo é 
compreender de que modo os pressupostos epistemológicos configuram representações de meio am-
biente e natureza a partir de trabalhos apresentados no Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental, 
EPEA, publicados nos anais das edições VII (2013), VIII (2015) e IX (2017). Analisamos 24 artigos a 
partir de inspirações epistemológicas da teoria pós-crítica e pressupostos foucaultianos. Como resul-
tado, destacamos que o EPEA aparece como um espaço rico e diverso, que oportuniza uma infinidade 
de possibilidades discursivas sobre meio ambiente e natureza, por contemplar trabalhos com questio-
namentos variados, sustentados numa pluralidade de perspectivas teóricas e metodológicas.
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0170-1-A-01

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA DIMENSÃO BIOCÊNTRICA COMO INSTRU-
MENTO PARA A EFETIVA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Ana Luiza Dias Lins; Carla Jeane Helfemsteller Coelho Dornelles

RESUMO: O presente trabalho analisa a possibilidade de uma Educação Ambiental, em uma dimen-
são Biocêntrica, atuar como instrumento apto para a promoção da efetiva proteção ambiental, tendo 
como base para a referida discussão a análise dos resultados de pesquisas que versam acerca da gestão 
de Unidades de Conservação. Inicialmente, realiza-se uma breve abordagem acerca do panorama da 
questão ambiental, partindo posteriormente para a análise dos resultados das pesquisas selecionadas 
que tiveram como temática a gestão de unidades de conservação. Para finalizar, é realizada uma abor-
dagem acerca dos conceitos da Educação Biocêntrica e sua relação com a Educação Ambiental, bem 
como, a influência desta relação no processo de conservação do meio ambiente.
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0187-1-A-01

 

A PRODUÇÃO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL

Adriano César Zane, Luiz Carlos Santana

RESUMO: Considerando como indispensáveis ao processo de consolidação da Educação Ambiental 
na sociedade brasileira uma consistente base teórico-metodológica, e ainda considerando a existência 
de possíveis especificidades na produção acadêmica (teses e dissertações) em áreas diferentes de co-
nhecimento no trato da educação ambiental, buscamos investigar a produção acadêmica sobre o tema 
em Programas de Pós-Graduação em Direito. Este artigo está pautado em um recorte de pesquisa 
sobre a produção acadêmica (tese e dissertações) em Educação Ambiental produzida em programas 
de pós-graduação (PPG) em Direito no Brasil, utilizando do banco de dados do Projeto A Educação 
Ambiental no Brasil: análise da produção acadêmica, também chamado de Projeto EARTE (Estado 
da Arte da Pesquisa em Educação Ambiental). A partir da definição de um corpus documental neste 
mesmo banco procuramos identificar o locus de produção destas pesquisas bem como fazer uma ca-
racterização teórico-metodológica das mesmas.



85

85

0189-1-A-01

 

A POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE FRANCA, SÃO PAULO: APONTAMEN-
TOS SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL INSTITUÍDA NA LEI Nº09/1996

Tatiana Ferreira dos Santos, Barbara Oliveira Rosa, Helen Barbosa Raiz Engler

RESUMO: O presente artigo objetiva refletir sobre a noção de educação ambiental instituída no Có-
digo do Meio Ambiente do Município de Franca, Lei n. Lei nº09/1996. Para tanto, buscou-se relacio-
nar o referido documento às normativas nacionais, como a Política Nacional de Educação Ambiental 
e as Diretrizes Nacionais para a Educação Ambiental. O estudo configura-se em pesquisa de natureza 
teórica. As principais reflexões norteiam sobre as fragilidades da Lei nº09/1996 e o atual debate sobre 
educação ambiental com base na literatura nacional.
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0225-1-A-01

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E “PENSAMENTO CRÍTICO”: UM ESTUDO SOBRE OS 
TRABALHOS APRESENTADOS NOS VI, VII E VIII ENCONTROS DE PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EPEA)

Jéssica Paiva Batista Pessoa, Rosa Maria Feiteiro Cavalari

RESUMO: Objetivamos com este trabalho investigar como o “pensamento crítico” tem sido enten-
dido e utilizado por pesquisadores do campo da Educação Ambiental na constituição da Educação 
Ambiental Crítica, em pesquisas apresentadas nos Encontros de Pesquisa em Educação Ambiental 
(EPEAs), nos anos 2011, 2013 e 2015. Com este propósito foi feita uma pesquisa qualitativa do tipo 
documental, cujo corpus documental foi constituído por vinte artigos, de três edições do EPEA, que 
adotam o “pensamento crítico” como principal base teórica. Os artigos foram classificados em três 
grupos em relação ao referencial teórico adotado. Por meio desta análise, pode ser observado uma 
grande influência do Materialismo Histórico Dialético e de autores como Gramsci, Saviani, Santos 
e Paulo Freire no desenvolvimento dessas pesquisas, assim como de autores do campo da Educação 
Ambiental, como Loureiro e Guimarães. A utilização destes autores e das diferentes correntes do 
"pensamento crítico" foram compreendidas de maneiras diferentes e resultaram em diferentes pro-
postas pedagógicas.
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0241-1-A-01

 

A INFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA NARRATIVA FÍLMICA: EXERCÍCIO DE 
LEITURA INTERPRETATIVA PARA EDUCOMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Rachel Aline Hidalgo Munhoz, José Vicente de Freitas

RESUMO: Este trabalho apresenta resultado parcial de dissertação de mestrado do campo da Educa-
ção Ambiental, localizando-se, em uma interface entre áreas: a EA e a Educomunicação, assim, com 
intenção de promover possível reflexão epistemológica de temátia socioambiental Educomunicação 
Socioambiental. Para isso, utiliza-se de referencial teórico-metodológico da área de Cinema, atribuin-
do sentidos as apropriações socioambientais comunicadas em produção audiovisual, en curta metra-
gem do gênero documentário, com o objetivo de criar relação interpretativa com a narrativa fílmica, 
destacando a potencialidade do suporte para a área científica e concluindo que tais subsídios podem 
ser forjados relevantes documentos socioambientais para as sociedades.
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0262-1

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO: DISTANCIAMENTO EPISTE-
MOLÓGICO E APROXIMAÇÕES PEDAGÓGICAS

Jonielton Oliveira Dantas; Marília Barbosa dos Santos; Maria José Nascimento Soares

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo investigar a partir de categorias de abordagens, as 
práticas de Educação Ambiental relacionadas à Educação do Campo ou contextualizadas no meio ru-
ral. O estudo apresentou como método de abordagem a pesquisa bibliográfica e a Análise Conteúdo. 
Deste modo, a pesquisa se deteve a catalogação de todas as edições de sete revistas científicas online 
de Educação Ambiental a fim de investigar a inter-relação destes artigos com a temática Educação 
do Campo. Nos mecanismos de busca utilizou-se os descritores "educação ambiental", "educação do 
campo" e "comunidades rurais". A escolha dos periódicos teve como critério a classificação da CA-
PES na área da educação. Os resultados apontaram que a relação entre Educação Ambiental e Educa-
ção do Campo ocorre de forma mais efetiva nas abordagens práticas do que nas abordagens teóricas, 
evidenciando um obstáculo para a problematização das questões socioambientais pelos sujeitos do 
campo.
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O DISCURSO DA SUSTENTABILIDADE EM TRABALHOS APRESENTADOS NO EPEA 
DIANTE DA COMPLEXIDADE DO CAMPO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Anderson de Carvalho Conceição, Rosiléia Oliveira de Almeida

RESUMO: Este trabalho tem a intenção de perseguir abordagens referentes à sustentabilidade e, por 
consequência, se debruça sobre a temática desenvolvimento sustentável, que compõe seu campo se-
mântico. Trata-se de uma empírica, de cunho qualitativo, que tem como objetivo compreender, a par-
tir de uma visão crítica, como determinados discursos e significados aparecem em textos publicados 
em anais do Encontro Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA). Realizou se um análise sistemática 
a fim de alcançar os objetivos. A pesquisa permitiu entender, à luz de concepções críticas, os pressu-
postos epistemológicos que sustentam diferentes abordagens que transitam na temática ambiental, as 
quais envolvem distintas perspectivas de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e Educação 
Ambiental.
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GDP 5 - PESQUISA EM EA E QUESTÕES 
METODOLÓGICAS
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0031-1-A-01

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RPPN: POSSIBLIDADES PARA UMA PRÁXIS EFETIVA

Isabelle Aparecida Dellela Blengini, Cae Rodrigues

RESUMO: Áreas de Protegidas são locais de grande biodiversidade, entre essas áreas encontram se 
as Reservas Particulares do Patrimônio Natural RPPNs, que são locais instituídos legalmente pelo 
poder publico e implementadas em áreas privadas. Esses locais, por serem de área natural preservada, 
podem ter atributos pedagógicos para a realização de processos de Educação Ambiental (EA). Nesse 
sentido o objetivo dessa pesquisa é verificar as possibilidades de realização de EA na Reserva do 
Caju Embrapa - Sergipe, como espaço pedagógico. Como resultado, verificou-se práticas educativas 
importantes na Reserva e que apontam para o estabelecimento da práxis dentro da perspectiva da EA.
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CONCEPÇÕES DE METODOLOGIA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Glaucia Lima Vasconcelos, Icléia Albuquerque de Vargas

RESUMO: Este artigo é produto de um estudo, que teve como objetivo fazer uma análise das meto-
dologias adotadas nas pesquisas sobre formação de professores para a Educação Ambiental, desen-
volvidas no Brasil, nos últimos cinco anos. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica explo-
ratória, selecionando a partir do acervo da Biblioteca Brasileira de Dissertação e Teses, as pesquisas 
qualitativas sobre Educação Ambiental desenvolvida em espaços formais de ensino, envolvendo o 
tema da formação de professores. Visando responder as questões norteadoras da pesquisa, foi reali-
zada a análise de conteúdo das teses que se enquadravam em todos os critérios de seleção. A análise 
demonstrou que as pesquisas são conduzidas a partir de metodologias abertas, dentre elas a pesqui-
sa-ação, possuem objetivos práticos e de conhecimento, utilizam predominantemente a observação 
participativa, entrevistas e questionários, como instrumentos de coleta de dados e divergem quanto ao 
nível de interação e decisão dos participantes.
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0263-1

ARTICULAÇÕES ENTRE OS CAMPOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA EDUCA-
ÇÃO EM CIÊNCIAS: MAPEAMENTO DAS TESES PRODUZIDAS POR PESQUISADO-

RES DO REINO UNIDO

Luciano Fernandes Silva

RESUMO: Nessa pesquisa temos investigado diferentes tipos de articulação entre os campos de edu-
cação científica e educação ambiental presentes em teses escritas por pesquisadores do Reino Unido. 
Com base nessas considerações, elaboramos um conjunto de objetivos para orientar este estudo. Um 
deles está relacionado ao mapeamento das teses apresentadas no Reino Unido, que tenham foco na 
articulação teórica e prática entre as áreas de educação ambiental e educação científica. Para a seleção 
de teses britânicas utilizamos o ProQuest dissertações & teses Global Data Bank, considerada uma 
das coleções mais completas de teses no mundo. Neste trabalho, apresentamos dados sobre o mapea-
mento, sobretudo informações relacionadas ao contexto educacional, distribuição temporal e temas 
ambientais.
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A FOTOESCREVIVÊNCIA COMO PROPOSTA METODOLÓGICA PARA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DE BASE COMUNITÁRIA: A RE-EXISTÊNCIA SOCIOCULTURAL NA 

LUTA PELA ÁGUA E PELO TERRITÓRIO NO VALE DO GUAPIAÇU (RJ)

Bárbara Pelacani; Celso Sánchez; Carolina Alves; Daniel Renaud

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar a Fotoescrevivência enquanto uma alterna-
tiva metodológica para propostas de Educação Ambiental de Base Comunitária. A metodologia que 
estamos denominando fotoescrevivencia é resultado do encontro da fotografia com a concepção de 
Escrevivência proposta pela escritora Conceição Evaristo.  Assim, o presente trabalho propõe um 
olhar poético sobre o campo que, neste caso, se posiciona diante dos conflitos ambientais resultantes 
da construção da barragem de Guapiaçu, localizada no município de Cachoeiras de Macacu (RJ). 
Por sua vez, entendemos que enquanto proposta de Educação Ambiental de Base Comunitária, a fo-
toescrevivência é produzida a partir de uma estreita parceria com as comunidades, partindo de suas 
culturas e, especificamente das re-existencias socioculturais na luta pela água e pelo território.
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GDP 6 - PESQUISA EM E A E A FORMAÇÃO 
DE EDUCADORES/PROFESSORES
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA: UMA SIN-
TONIA POSSÍVEL PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES CRÍTICO-DIALÉTICOS

Magno da Conceição Peneluc, Edilson Fortuna de Moradillo

RESUMO: Buscou-se neste trabalho explicitar como a mediação didática, como definida pela Peda-
gogia Histórico-Crítica, pode se concretizar num procedimento didático essencial ao ato pedagógico 
de professores dedicados à práxis da Educação Ambiental Crítica formal. Inicialmente, buscou-se 
esclarecer fundamentos ontológicos, epistemológicos e pedagógicos com a meta de fundamentar a 
noção de práxis pedagógica dialética defendida; além do esclarecimento as noções de ser humano, de 
natureza, de trabalho e de sociedade -, fundamentais ao entendimento da realidade socioambiental. 
Por meio da discussão sobre o conceito dialético da mediação didática foi possível propor diretrizes à 
formação de professores intelectuais críticos promotores de uma práxis pedagógica dialética, ou seja, 
uma práxis que incorpore as categorias da dialética marxiana, com vistas à socialização dos conheci-
mentos acumulados pela humanidade e à formação humana integral.
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PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS A PARTIR DE RODAS DE CONVERSA: A PROMO-
ÇÃO DE ESPAÇOS DIALÓGICOS COMO ESTRATÉGIA PARA FORMAÇÃO CONTI-

NUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Carla Andreia Moreira, Rosana Louro Ferreira Silva

RESUMO: Uma formação continuada que valorize espaços dialógicos para professores e profes-
soras, onde compartilhamento de experiências seja capaz de produzir novos saberes, pode ser uma 
estratégia válida para a formação de educadores ambientais em uma perspectiva mais crítica. Nes-
te sentido, realizamos uma formação continuada em uma escola pública de São Paulo, cujas rodas 
de conversa foram privilegiadas como espaço de troca de saberes sobre os contextos e práticas so-
cioambientais na escola. O objetivo desta pesquisa foi a compreensão dos sentidos e dos significados 
no processo de construção dos enunciados de professores e professoras sobre a temática ambiental. 
Adotamos a Hermenêutica filosófica proposta por Hans-Georg Gadamer e, como referencial teórico 
analítico, nos inspiramos na análise de discurso a partir da teoria polifônica de Oswald Ducrot e da 
teoria do enunciado de Bakhtin. Foi possível identificar as diferentes concepções de professores e 
professoras sobre suas práticas pedagógicas, e suas concepções sobre Educação Ambiental. 
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0079-1

A DIMENSÃO AMBIENTAL DA HISTÓRIA NA BNCC PARA OS ANOS INICIAIS E AS 
IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Mônica Andrade Modesto, Maria Inêz Oliveira Araujo

RESUMO: Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), refletir a dimensão 
ambiental no referido documento faz-se mister para compreender os rumos que permearão o processo 
formativo nos próximos anos. Nessa direção, o presente escrito tem como fito compreender como a 
Universidade contribui para a formação docente, na perspectiva da dimensão ambiental do ensino de 
história para os anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que a Base aponta essa dimensão nas 
competências e unidades temáticas concernentes à História. Desse modo, este artigo foi construído a 
partir de análise documental relativa ao curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe e de 
entrevistas realizadas com docentes do curso em questão. Os resultados indicaram que há contribui-
ção na perspectiva mencionada, todavia, há também fragilidades que necessitam ser revistas, a fim de 
propiciar uma formação crítica e efetiva no enfrentamento à problemática socioambiental.
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TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA INTERFACE DA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Cristiana Marinho da Costa, Carmen Roselaine de Oliveira Farias, Vladimir Lira Veras Xavier de 
Andrade

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar o perfil e algumas tendências da produção cien-
tífica situada na interface da educação ambiental e da formação de professores, no período de 2001 a 
2017, em eventos científicos nacionais. No universo total de 1.050 trabalhos publicados em reuniões 
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd), da Associação Nacio-
nal de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade (ANPPAS) e dos Encontros de Pesquisa 
em Educação Ambiental (EPEA), foram encontrados 149 referentes ao objeto deste estudo, os quais 
foram analisados a partir de critérios definidos previamente e de análise interpretativa de textos. Os 
resultados parciais indicam  predominância de autores do sexo feminino em todos os eventos; de 
autores doutores/as nos eventos da ANPEd e nos EPEAs e de mestres/as nos encontros da ANPPAS; 
prevalência das instituições públicas; representatividade superior da Região Sudeste em todos os 
eventos  e  expressividade da Região Nordeste nos eventos da ANPEd e dos EPEAs; presença marca-
da de pesquisas empíricas; e temáticas dominantes: prática docente, concepções e sentidos e currículo 
de formação docente.
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A PESQUISA-AÇÃO COMO FERRAMENTA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS CURSOS 
PEDAGOGIA: UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS NO QUE SE RE-

FERE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Williams dos Santos, Florisvaldo Silva Rocha

RESUMO: Este ensaio de natureza teórica analisa as contribuições que a pesquisa-ação oferece no 
processo de formação no que se referente ao ensino e aprendizagem das questões ambientais por 
meio de práticas que estimulem a autonomia de reflexão. Especificamente buscou-se caracterizar 
brevemente o curso de Pedagogia na história; conhecer as características da pesquisa-ação pedagó-
gica e compreender o contexto da educação ambiental no Brasil. A pesquisa foi bibliográfica, com a 
finalidade de responder a seguinte questão: pesquisa ação pode ser utilizada como ferramenta da ação 
pedagógica na formação dos pedagogos no tocante a educação ambiental de modo a instrumentali-
zá-los para uma prática profissional que contribua conservação do meio ambiente? Como resposta a 
esta questão dispomos este ensaio em três partes que se coadunam com os seus objetivos. Por fim, nas 
considerações finais afirmamos que atingimos nosso objetivo de pesquisa e sugerimos novos estudo 
de caráter aplicado para elucidarmos melhor estas questões.
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COMPREENSÕES SOBRE A TEMÁTICA AMBIENTAL E A FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Victor Hugo de Oliveira Henrique, Luciano Fernandes Silva

RESUMO: Este trabalho analisou as compreensões que licenciandos em Ciências Biológicas de 
uma universidade pública possuem sobre a temática ambiental. Foi realizada uma pesquisa de caráter 
qualitativo e os dados foram coletados por meio de, questionários e entrevistas semiestruturadas. A 
análise baseou-se na análise de conteúdo e foram identificadas 4 categorias. As análises direcionam 
que as compreensões sobre a temática ambiental apresentada pelos futuros professores, a concepção 
ecológica foi a que mais apresentou unidades de registro, seguida pela concepção crítica, utilitarista 
e por fim a naturalista. É percebido ainda pelos licenciandos uma concepção baseada em princípios 
biológicos acera da temática ambiental. Esperamos que com os conhecimentos construídos por meio 
dessa pesquisa possa contribuir na discussão sobre a formação inicial de professores de biologia e tra-
zer reflexões sobre a educação ambiental concebida nas escolas por meio dos professores de biologia.
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PRODUÇÕES NARRATIVAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES

Tales Wellington Cunha Felix

RESUMO: Este artigo tem por objetivo cartografar (SANTOS, 2007) narrativas produzidas na for-
mação de professores, saberes socioambientais sustentáveis e práticas cotidianas, na perspectiva da 
colonialidade. É parte da pesquisa que se desenvolve no Centro de Formação de professores do mu-
nicípio de Serra, região metropolitana do estado do Espírito Santo. A pesquisa discute Educação Am-
biental e formação de professores com ênfase nas narrativas dos professores que contribuíram produ-
zindo conjuntamente saberes socioambientais. Optamos por incluir as narrativas ao longo do texto, 
dialogando saberes na tessitura do conhecimento conjuntamente, considerando que são riquíssimas as 
contribuições e tidas como arte, a arte de narrar (BENJAMIN, 1985). Adotamos a perspectiva teórica 
pós-colonial por compreender que urge a necessidade de construção de novos saberes pós-críticos 
não-hegemônicos produzidos na subalternidade dos países do Sul geográfico (SANTOS, 2007b) e por 
se tratar de uma teoria que discute os variados aspectos da sociedade pós-moderna. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA FORMAÇÃO DO DOCEN-
TE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nialen Romão Cavalcanti Silva Costa, Gilvaneide Ferreira de Oliveira

RESUMO: Esse artigo tem como finalidade trazer reflexões teóricas da importância da educação 
socioambiental na formação dos docentes que atuam na educação infantil tomando como base os 
elementos teóricos trazidos pelos seguintes autores e documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Infantil (2010), Carvalho (2008) Freire (1997), Guimarães (2004), dentre outros. As 
reflexões trazidas nesse trabalho tem o objetivo de elucidar a falta de práticas pedagógicas que gerem 
transformações significativas da realidade vivenciada, de forma crítica, sensibilizando os docentes 
para buscar ativamente formações continuadas socioambientais. Por fim, trata-se do real significado 
de uma educação básica de qualidade explicitando o papel do profissional da educação a partir do 
momento que o mesmo busca aprimorar seu trabalho com formações, enriquecendo sua prática e mo-
bilizando a elaboração de projetos de intervenção sobre a realidade e os seus problemas socioambien-
tais que acometem a escola, propiciando um processo educativo que envolva uma cidadania crítica, 
ativa e sustentável.
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0150-1-A-01

 

AS PERCEPÇÕES DOS DISCENTES DE CIÊNCIAS NATURAIS COMO PILAR PARA 
UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL HOLÍSTICA NA AMAZÔNIA AMAPAENSE

Rodrigo Williams da Silva Ribeiro, Raimunda Kelly Silva Gomes

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar as percepções socioambientais dos discentes de 
Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), Macapá-AP. O 
procedimento metodológico foi desenvolvido em duas etapas: 1) levantamento bibliográfico e 2) 
Sessões de grupo focal com quatorze (14) acadêmicos em anos iniciais do curso de Licenciatura em 
Ciências Naturais da UEAP. Os resultados apontam que a EA atua como eixo comum, e que a inter-
disciplinaridade ainda é um gargalo na formação inicial, pois não conseguem vislumbrá-la em suas 
práticas pedagógicas. Da mesma forma, que não compreendem a complexidade da transversalidade e 
como ela deve ser inserida na educação formal. Logo, é perceptível que a formação inicial dos acadê-
micos não tem possibilitado a compreensão da EA em sua complexidade na sociedade atual.
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0159-1-A-01

 

A FORMAÇÃO DISCURSIVA NO CAMPO DA PESQUISA EM FORMAÇÃO CONTINUA-
DA DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Leirí Valentin, Luiz Marcelo de Carvalho

RESUMO: Neste artigo, procuramos sistematizar parte dos resultados de um trabalho mais amplo, 
que teve como objetivo discutir alguns aspectos da formação discursiva no campo da pesquisa em 
formação continuada de professores em Educação Ambiental (EA). A pesquisa se insere no conjunto 
de investigações denominadas de "estado da arte" tendo como corpus documental, teses e disserta-
ções em EA. A análise teve como orientação teórico-metodológica a perspectiva dialógica de Bakhtin 
e seu círculo, bem como o conceito, reconfigurado, de formação discursiva. As análises apontam 
para evidências de que há um conjunto de trabalhos, que se volta para objetivos múltiplos e outros 
trabalhos para objetivos mais focados. Tais trabalhos, de certa forma, explicitam a relação - produção 
de conhecimento, pesquisador e professor. Em alguns trabalhos o processo de produção de conheci-
mento está centrado no pesquisador e, em outros, o professor é partícipe do processo de investigação 
e, sendo assim, da produção de conhecimento.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO 

DOCENTE

Marcilene Calandrine de Avelar, Marilena Loureiro da Silva, Maria Ludetana Araújo

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção ambiental dos alunos do cur-
so de pedagogia, bem como a importância da disciplina de Educação Ambiental para a formação aca-
dêmica. Trata-se de uma pesquisa de abordagem inteiramente qualitativa, e contou com a participação 
de 32 alunos do 8º semestre do curso de Pedagogia do Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica - PARFOR/UFPA. Para a coleta dos dados usou-se um questionário que foi aplicado 
no início e ao término da disciplina de Educação ambiental. Constatou-se que os alunos apresentavam 
inicialmente uma concepção comportamentalista e preservacionista do meio ambiente e da educação 
ambiental. O estudo serviu também para averiguar a importância da inserção da educação ambiental 
na formação de professores da educação básica.
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FORMAÇÃO IN LOCOS: ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE NA-
TURAL MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU- RJ

Lara de Araújo Luzente, Edileuza Dias de Queiroz

RESUMO: Tendo em vista a conjuntura ambiental predatória ao longo do tempo e, mais intensamen-
te na contemporaneidade, a Educação Ambiental (EA) se torna emergencial como uma medida de 
quebra desse paradigma estruturante da sociedade capitalista moderna. A partir disso, a pesquisa tem 
como objetivo o aperfeiçoamento da formação inicial dos professores do curso Geografia da Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro acerca de tópicos sobre EA. A metodologia foi pautada em um 
levantamento teórico sobre o que já foi produzido sobre a temática, para depois realizar um encontro 
formativo com os docentes, realizado em duas etapas, uma palestra e um trabalho de campo, para que 
através disso possamos entender suas demandas relacionadas à EA, principais dúvidas e compreen-
der como essa questão é trabalhada na escola. Como resultado principal, a pesquisa mostrou que há 
uma defasagem atrelada a EA desde a escola básica, imbricando em desinteresse e desvalorização da 
prática no nível superior.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL HOLÍSTICA: A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
AMAZÔNICOS AMAPAENSES, MACAPÁ-AP

Robson da Costa Ferreira, Raimunda Kelly Silva Gomes

RESUMO: Este artigo objetivou analisar as percepções dos discentes em anos finais do curso de 
ciências naturais da Universidade do Estado do Amapá sobre sustentabilidade, interdisciplinaridade 
e transversalidade para a efetivação de uma Educação Ambiental (EA) holística. A pesquisa pauta-se 
em um estudo de caso e na abordagem qualitativa, com o desenvolvimento das seguintes etapas: 1) 
levantamento bibliográfico; 2) sessões de Grupo Focal; 3) análise qualitativa. Os resultados apontam 
que os acadêmicos conhecem o termo sustentabilidade, mas possuem dificuldade de contextualiza-lo, 
enquanto que a interdisciplinaridade e a transversalidade na EA ainda são um desafio, pois para a 
maioria dos pesquisados apresentam-se como conceitos novos. Logo, a predominância de uma visão 
fragmentada da EA na formação inicial, compromete a formação de educadores ambientais e conse-
quentemente uma práxis educativa pautada na formação de sujeitos ecológicos e na complexidade da 
EA na contemporaneidade.
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PRÁTICA DE ECOLOGIA E VIVÊNCIAS PARTICIPATIVAS: UM OLHAR PARA A FOR-
MAÇÃO DE PROFESSORES DE BIOLOGIA

Wanessa Kamily Bezerra dos Santos, Edneida Rabelo Cavalcante, Carmen Roselaine de Oliveira 
Farias

RESUMO: As vivências participativas, presentemente, têm o sentido de práticas relacionadas a pro-
postas de bem-estar, felicidade, saúde e cura. Cada dia estão mais inseridas no contexto de uma for-
mação holística, tanto na educação formal, como não formal, objetivando a promoção de processos 
educativos que apresentem novas conformações de aprendizagem, questionando modelos tradicio-
nais. Neste sentido, o presente artigo apresenta o relato de pesquisa de uma vivência participativa com 
Danças Circulares Sagradas realizada no âmbito de um curso de formação de professores de biologia, 
durante a disciplina Prática de Ecologia. O objetivo foi compreender os significados da vivência a 
partir do olhar dos licenciandos, de modo a suscitar reflexões que nos permitam fundamentar cami-
nhos formativos integrais e participativos no trato das questões ecológicas e da educação ambiental 
na formação dos professores.
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AMBIENTALIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE: UM ESTUDO SOBRE TESES E DISSERTA-
ÇÕES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES.

Dayane dos Santos Silva, Rosa Maria Feiteiro Cavalari

RESUMO: A inserção da temática de Ambientalização no ensino superior no campo da Educação 
Ambiental é recente, pouco difundida e se constitui enquanto uma noção emergente que tem como 
desafio a definição de um marco conceitual (SILVA; CARVALHO, 2014). Nesse sentido, esse estudo 
tem como objetivo mapear o locus de produção de teses e dissertações em Educação Ambiental (EA) 
que se filiam ao referencial teórico da Ambientalização e da Ambientalização Curricular. A partir de 
uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo "estado da arte" foi realizada a análise de vinte e nove 
teses e dissertações em EA defendidas no país no período de 1981 à 2018. Com a análise dos dados 
observou-se que a partir do ano de 2007 alguns trabalhos, que possuem como foco investigativo essa 
temática, tem sido desenvolvidos no campo de pesquisa em EA sugerindo a construção e delimitação 
de uma possível identidade dessa temática na produção acadêmica.
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AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR E CULTURA DA SUSTENTABILIDADE NA UNI-
VERSIDADE PÚBLICA: PLURALISMO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Denise de La Corte Bacci, Rosana Louro Ferreira Silva, Lillian da Silva Cardoso, Daisy Pinato, An-
dressa Sales Garcia, Karoline Santos de Lima Silva, Rafael da Silva Damasceno Pereira

RESUMO: A pesquisa apresentada neste artigo teve por objetivo identificar, a partir dos relatos 
de professores/as e coordenadores/as de cursos de graduação de uma universidade pública paulista, 
como a ambientalização curricular e a cultura da sustentabilidade estão incorporadas na formação dos 
estudantes. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com professores/as e coordenado-
res/as de 8 cursos de graduação, contemplando 14 sujeitos, em 3 diferentes campi da universidade. 
O instrumento de coleta foi estruturado com nove perguntas abertas e as respostas foram submetidas 
à análise de conteúdo. Os discursos dos entrevistados/as sobre a ambientalização curricular não são 
homogêneos e indicam que os docentes, mesmo não tendo uma opinião formada sobre o que seria 
“ambientalizar a Universidade”, consideram o processo benéfico e necessário ao desenvolvimento 
socioambiental individual e coletivo da comunidade acadêmica, e que  a educação ambiental tem um 
grande potencial de gerar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR: A INSERÇÃO DISCIPLINAR NOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (UNIRIO)

Tainá Figueroa Figueiredo, Daniel Fonseca de Andrade, Laísa Maria Freire dos Santos

RESUMO: Esse trabalho visa apresentar a análise da institucionalização da educação ambiental 
como disciplina específica, seus marcos reguladores, a inserção da educação ambiental de modo dis-
ciplinar, e os aspectos legais que a regulam como parte do currículo na formação docente nos cursos 
de graduação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A metodologia adotada foi a 
análise do conteúdo de documentos e currículos dos cursos de graduação desta universidade. Após a 
análise inferimos a influência de políticas públicas e movimentos ambientalistas na inserção e institu-
cionalização da educação ambiental nesta instituição. Também constatamos a presença da disciplina 
"Educação Ambiental e Cidadania" em 33 programas de cursos. Assim, a inserção dessa disciplina 
no ensino superior e na formação de professores reflete um avanço histórico no campo da educação 
ambiental, contribui para a inclusão dos estudantes nas discussões nesse campo, e se configura com 
um caminho para o enfrentamento da problemática ambiental.
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A ESTÉTICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS EM UMA 
TRILHA INTERPRETATIVA COM EDUCADORES AMBIENTAIS

Carolina Andrade da Silva, Laísa Maria Freire dos Santos, Kleber Villaça Pedroso, Reinaldo Luiz 
Bozelli

RESUMO: Este estudo discute a dimensão estética na Educação Ambiental a partir de uma expe-
riência com educadores ambientais em uma Trilha Interpretativa na Floresta Nacional de Carajás. O 
objetivo constituía em caracterizar aspectos estéticos mobilizados pelos educadores ambientais, em 
um texto narrativo, após a realização da trilha, com base na metodologia da Análise de Conteúdo 
proposta por Bardin. A partir das análises foi possível observar que todos os participantes considera-
ram aspectos estéticos em seus textos. Além disso, a experiência relatada mostrou enunciações dos 
participantes não só sobre o momento, mas sobre como eles se conectaram a experiências pretéritas e 
futuras e sobre como eles ressignificaram o estar no ambiente natural, levando alguns participantes a 
refletirem sobre suas práticas enquanto educadores ambientais. Este trabalho buscou contribuir para 
a reflexão da formação do educador ambiental e sobre a lacuna epistemológica-metodológica para o 
aprofundamento das pesquisas a nível pré-reflexivo da experiência humana.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CURRÍCULO: UMA 
ANÁLISE DOS DISCURSOS PRODUZIDOS NO CENÁRIO EDUCACIONAL (2000-2016)

Cecília Santos de Oliveira, Marcia Serra Ferreira

RESUMO: Investigamos os discursos de Formação de Professores, Currículo e Educação Ambiental 
(EA) produzidos na pesquisa em Educação. Analisamos 37 pesquisas selecionadas em dez periódicos 
qualificados (2000-2016), destacando o entrelaçamento com a Educação como uma característica 
importante da pesquisa em Educação Ambiental. Em aproximação teórica com os estudos de Michel 
Foucault e Thomas Popkewitz, apostamos em uma abordagem discursiva, evidenciando a produção 
de discursos e enunciados que informam o que é Formação de Professores, Currículo e Educação 
Ambiental na referida área. Considera-se, nesta análise, a produção de discursos vinculados: à uma 
polissemia da formação de professores; à definições sobre o tema no país, a  centralidade da prática 
e necessidade de mudanças estruturais na formação; ao posicionamento dos professores como objeto 
de estudos (formação e concepções) e reconhecimento de seu papel para a inclusão da temática am-
biental na escola; a defesa de investimentos na formação inicial e continuada para que a Educação 
Ambiental seja contemplada; a identificação do currículo como um campo do conhecimento, fruto de 
seleções e reconstruções que abrangem a temática ambiental. Deste modo, tais enunciados produzem 
regularidades discursivas que legitimam determinadas visões sobre as temáticas. Logo, o entendi-
mento das mesmas propiciam análises que se afastam de fixações essencializadas.
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FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA INVESTIGAÇÃO 
DAS PRODUÇÕES NAS NOVE EDIÇÕES DO EPEA

Luanne Michella Bispo, Maria Inez Oliveira Araújo

 

RESUMO: A formação continuada (FC) docente é o permanente aperfeiçoamento dos saberes e 
práticas, promovendo aprendizagens significativas, sendo o cerne do processo educativo para a mu-
dança social. As ações de educação ambiental (EA) na formação continuada precisam imergir-se de 
criticidade, significação e problematização. O presente artigo objetivou apontar se as tendências das 
pesquisas sobre a FC de professores em EA corroboraram com o desenvolvimento da perspectiva crí-
tica da EA. Para realizar as reflexões e discussões, analisamos os estudos publicados nas nove edições 
do Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA). A pesquisa motivou-se pela necessidade 
de incitar a reflexão sobre a inserção da criticidade na EA para que haja a estimulação da consciência 
reflexiva docente sobre sua realidade. Na análise, foi encontrada a preocupação em discutir as ações 
de EA a partir de um viés crítico, apesar de em muitos casos essa perspectiva não ter se instaurado 
efetivamente nas práticas docentes.
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UTILIZAÇÃO DE JOGOS EDUCACIONAIS DA FAUNA AMAZÔNICA AMEAÇADA DE 
EXTINÇÃO NA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS

Iris Rianne Santana Alves, Diogo Cesar Lagroteria Faria, Moises Barbosa Gomes

RESUMO: A formação continuada tem como objetivo desenvolver no docente o aperfeiçoamento do 
conhecimento e habilidades necessárias para seu trabalho em sala de aula, potencializando a capilari-
dade e alcance nos diferentes espaços educadores que o professor atua. Este artigo aborda um recorte 
do 1°. curso de formação de multiplicadores ambientais mediada por técnicos do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade com a utilização de jogos educacionais a respeito de 
espécies ameaçadas e visa identificar a percepção dos participantes em relação ao aprendizado e apli-
cação dos conteúdos do curso. Este artigo caracteriza-se como um estudo qualitativo de abordagem 
descritiva, no qual foram aplicados questionários estruturados e semiestruturados. Entre os resultados 
verificou-se a potencialidade de abordagem lúdica dos problemas cotidianos de uma metrópole cer-
cada pela floresta amazônica e a construção participativa desses recursos didáticos, permitindo entre 
os participantes, o desenvolvimento e reflexão de práticas pedagógicas que vislumbram a EA crítica.
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PERCEPÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOS DISCENTES DO CUR-
SO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ

Emanuelle Maria Gomes Castro, Raimunda Kelly Silva Gomes

RESUMO: Este artigo objetivou-se em analisar as percepções dos discentes do curso de engenharia 
ambiental da Universidade do Estado do Amapá sobre educação e sustentabilidade, para a efetivação 
de uma Educação Ambiental (EA) holística. A pesquisa pauta-se em uma abordagem quali-quanti-
tativa, com o desenvolvimento das seguintes etapas: 1) levantamento bibliográfico; 2) entrevistas 
semiestruturadas 3) análise quali-quantitativa. Os resultados apontam que De acordo com o perfil 
socioeconômico dos acadêmicos pesquisados a maioria não se identifica com o curso de engenharia 
ambiental e esse fato juntamente com as vulnerabilidades e as potencialidades influenciam direta-
mente os níveis de satisfação com o curso. Da mesma forma, os acadêmicos desconhecem a inter-
ligação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que é o tripé universitário, possuem dificuldade de 
contextualizá-lo. Conhecem os termos sustentabilidade e educação ambiental através das disciplinas 
pertencentes a matriz curricular do curso.
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FAUNA SILVESTRE DO PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA (PEFI): 
DIAGNÓSTICO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A CONSTRUÇÃO 

DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Nathalia Formenton da Silva, Rosana Louro Ferreira Silva, Kátia G. de Oliveira Rancura

RESUMO: O Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) é um fragmento de Mata Atlântica, 
localizado na cidade de São Paulo, que apresenta grande biodiversidade com mais de 210 espécies 
de vertebrados. No entanto, grande parte desta fauna está ameaçada por ações antrópicas em virtude 
desta Unidade de Conservação estar inserida em meio urbano.  A fim de conhecer os saberes prévios 
dos professores de escolas do entorno do PEFI sobre educação ambiental (EA) e delinear um curso 
de formação para estes educadores, esta pesquisa utilizou o referencial teórico da educação ambiental 
crítica, da aprendizagem social e a metodologia da pesquisa-ação. Para a coleta de dados foi realizado 
um diagnóstico socioambiental por meio de grupo focal. As informações obtidas foram muito impor-
tantes para o embasamento do curso de formação de professores, o qual foi totalmente dialogado e 
participativo.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS: QUAL A VISÃO DOS 
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS?

Natacha Regina Barros de Carvalho

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar como os docentes de uma das universidades mais 
renomadas do Brasil percebem a Educação Ambiental. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, 
utilizamos como instrumento a entrevista semi-estruturada e a análise documental e seus partici-
pantes foram cinco docentes da referida instituição. Por meio dos dados entendemos que para os 
professores a Educação Ambiental é relevante para a formação dos pedagogos, mas mesmo que estes 
identifiquem a relevância da Educação nem todos a incluem em suas disciplinas de forma intencional. 
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NOVAS REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE SUSTENTABILIDADE NAS FACULDADES 
DE ARQUITETURA E URBANISMO

Joel Outtes

RESUMO: Este trabalho discute como deve ser o ensino de sustentabilidade nas Faculdades de 
Arquitetura e Urbanismo refletindo sobre a experiência de montagem de um curso sobre o tema, uma 
disciplina eletiva de dois créditos na Faculdade de Arquitetura da UFRGS- Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. A disciplina foi estruturada em quatro partes: Leitura de bibliografia sobre o tema, 
visitas a obras de arquitetura e urbanismo com características sustentáveis, palestras de especialistas 
em sustentabilidade e um trabalho final constituído por um projeto de arquitetura ou de desenho 
urbano sustentável em nível de esboço ou anteprojeto. O presente trabalho é ainda uma versão mais 
extensa e desenvolvida de trabalhos apresentados em outros eventos científicos.
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GDP 7 - PESQUISA EM EA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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O PROJETO SALAS VERDES NO ESTADO DE SÃO PAULO: UM ESTUDO PRELIMI-
NAR DE PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS

Fernanda Nogueira Lopes, Maria Bernadete Sarti da Silva Carvalho

RESUMO: O projeto Salas Verdes, do Ministério do Meio Ambiente (MMA) surge em 2002 com o 
objetivo de implementar espaços para o desenvolvimento de atividades educacionais voltadas à temá-
tica ambiental e teve a intenção de atender as politicas públicas de EA (PNEA, PRONEA). Nesse sen-
tido, este estudo tem como objetivo avaliar a implantação e implementação do Projeto no estado de 
São Paulo, por meio da elaboração de uma cartografia inicial das Salas Verdes implantadas até 2018, 
considerando as diferentes formas de gestão das mesmas e analisar os Projetos Políticos Pedagógicos 
(PPP) de duas das Salas Verdes do estado de São Paulo apresentados ao MMA.  Com a análise dos 
PPPs observou-se que os textos apresentam suas propostas de maneira genérica, e não explicitam fon-
tes ou referencias, além disso, foi possível identificar a presença de concepções comportamentais e 
convencionais de EA, sem presença de discussões críticas e apontamentos reflexivos sobre o sistema 
econômico, os motivos dos problemas socioambientais ou os agentes causadores dos mesmos.

Palavras- Chave: Educação Ambiental; Politicas públicas; Salas Verdes.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PUBLICAS:  FOCO DE INTERVENÇÃO NO 
SISTEMA EDUCACIONAL

Simone Teles da Silva Santos, Avelar Luís Bastos Mutim

RESUMO: Este trabalho contextualiza a formulação das políticas públicas no âmbito educativo, 
discorre sobre educação ambiental que se faz urgente e necessária nos dias atuais, despontando que 
as políticas públicas, não são geradas e nem legitimada pelo cidadão comum, este mante-se a margem 
na formação e tomada de decisão.  A pesquisa teve como problemática, de que modo se dá o imbrica-
mento de outras categorias políticas no desenvolvimento das políticas educacionais? Como objetivo 
para os estudos bibliográficos, analisar as relações entre educação e as políticas públicas vigentes. 
Essa pesquisa se pautou em uma abordagem qualitativa com base em estudos bibliográficos, visando 
o reconhecimento das questões que levam a não efetivação de políticas que já estão promulgadas, 
mas não efetivadas, diante o cenário complexo que se apresenta as questões educacionais e o ensino 
de educação ambiental. A participação de sujeitos conscientes, responsáveis e comprometidos com a 
sociedade, são para os dias atuais emergenciais.
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REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA – BA

Alessandra Buonavoglia Costa-Pinto, Carlos José Machado Benfica

RESUMO: A partir do levantamento das concepções de Meio Ambiente, Educação Ambiental e Sus-
tentabilidade de funcionários públicos de sete Secretarias Municipais em Santa Cruz Cabrália/Bahia, 
foram analisados desafios para Educação Ambiental na Gestão Pública do município. Os dados foram 
obtidos através de aplicação de questionário junto a servidores municipais. No estudo identificou-se 
que a maioria dos entrevistados apresentam uma visão de Educação Ambiental pragmática (busca de 
soluções exclusivamente técnicas, não levam em conta os processos sócio-históricos), possuem uma 
concepção pragmática de Sustentabilidade e pouco mais da metade dos indagados disseram ter inte-
resse em participar de processos formativos para aprimorar seus conhecimentos. Os desafios para a 
Educação Ambiental crítica será desconstruir a visão pragmática dos funcionários públicos e romper 
a resistência de muitos em participar de processos de aprofundamento de conhecimentos técnicos e 
filosóficos (reflexão crítica) a respeito das questões socioambientais da contemporaneidade.
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PROGRAMA “ESCOLA SUSTENTÁVEL”: ANÁLISE DAS DIMENSÕES DO PROGRA-
MA À LUZ DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA

Rosieli Geraldina Merotto Foletto, Maria das Graças Ferreiro Lobino, Vanusa Bianchi Petri

RESUMO: Sabe-se que os problemas ambientais são diariamente apresentados e enfrentados por 
toda a população. Dessa forma, o campo educacional busca, a partir da educação, minimizar os im-
pactos dessa ação, buscando criar soluções e alternativas que sejam realizadas dentro da escola com 
reflexo na sociedade. Estas ações objetivam uma melhor qualidade de vida socioambiental. O presen-
te artigo, é um recorte da pesquisa de Mestrado em Educação em Ciências Matemática, do Instituto 
Federal do Espirito Santo. Sendo assim, este artigo tem como objetivo analisar e problematizar as 
dimensões de Espaço Físico, Gestão e Currículo do Programa "Escolas Sustentáveis", do Governo 
Federal, utilizando os pressupostos da Educação Ambiental Crítica.  
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA MATEMÁTICA: POLÍTICAS PÚBLICAS E ELEMEN-
TOS ARTICULADORES

Rosangela Silveira da Rosa, Gilmara Cristine Back, Maria Arlete Rosa

RESUMO: O presente artigo busca apresentar os resultados de uma pesquisa documental sobre a 
educação ambiental na óptica da Matemática. Para tanto, foram analisados os seguintes documentos: 
Política Nacional de Educação Ambiental; Programa Nacional de Educação Ambiental e as Diretrizes 
Curriculares de Educação Ambiental. Para a análise na perspectiva do Ensino de Matemática pes-
quisou-se: as Diretrizes Curriculares de Formação inicial de Professores, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Matemática e a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino de Matemática. Os 
resultados apontaram que embora as Diretrizes Curriculares para o ensino da matemática e a Base 
Comum nacional explicitem a necessidade de trabalhar a Educação ambiental nesta disciplina, há 
uma ruptura quando da realização da prática pedagógica, uma vez que os professores da área, em sua 
formação inicial e continuada não contempla a Educação ambiental.
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA (COM-VIDA) 
NAS AÇÕES DO PDDE ESCOLAS SUSTENTÁVEIS EM MATO GROSSO DO SUL

José Flávio Rodrigues Siqueira, Marcos Vinicius Campelo Junior, Angela Maria Zanon

RESUMO: Descrevemos, neste trabalho, as atividades financiadas pelo PDDE Escolas Sustentá-
veis para o fomento da Com-Vida no intuito de conhecer o quantitativo de escolas públicas de Mato 
Grosso do Sul com ações de apoio à essa Comissão. Utilizamos a análise documental nos planos de 
ação; realizamos revisão de literatura acerca do Programa Nacional Escolas Sustentáveis; Empre-
gamos o método Ciência da História e orientamos as discussões em estudiosos, como: Sorrentino 
(1995, 2005), Loureiro (2003) entre outros. Assim, verificamos que dentre as 160 escolas do MS, 92 
delas têm atividades de fortalecimento à Com-Vida, enquanto outras duas tiveram foco exclusivo na 
criação de Com-Vida. Destas, uma está situada no município de Sete Quedas e outra no de Corumbá. 
Constatamos que há contradição do discurso da Educação Ambiental Crítica presente nos documen-
tos orientadores do PDDE Escolas Sustentáveis e que a listagem de itens financiáveis é restritiva. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS PARQUES NACIONAIS BRASILEIROS: A DISTÂNCIA 
ENTRE A LEI E A PRÁTICA DIVULGADA

Jéssica Lomonte dos Santos, Sandra de Castro de Azevedo

RESUMO: Após a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Educação Am-
biental no Brasil passou a contar com novos espaços de atuação, os Parques Nacionais. Nesse sen-
tido, o objetivo desta pesquisa foi investigar, a partir das informações disponíveis na internet, se os/
as gestores/as dos Parques Nacionais Brasileiros estão promovendo práticas de Educação Ambiental. 
Os resultados encontrados demonstram falhas na disponibilidade de informações, inadimplências em 
relação ao que está previsto em lei e a existência de lacunas entre teoria e prática. Além de consta-
tar a urgência dos/as gestores/as dos Parques Nacionais Brasileiros ressignificarem suas concepções 
sobre Educação Ambiental. Neste aspecto, a pesquisa destaca a perda da potencialidade do Parques 
Nacionais Brasileiros na promoção de práticas de Educação Ambiental, a importância da atualização 
das informações disponíveis e sugere a criação de um sistema de registro de ações que possibilite o 
agrupamento, maior acesso e transparência das informações. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NEODESENVOLVIMENTISTA: O PRONATEC AMBIEN-
TAL AVALIADO PELA ÁREA TRABALHO E EDUCAÇÃO E PELA EDUCAÇÃO AM-

BIENTAL CRÍTICA

Thiago da Silva Oliveira, Alexandre Maia do Bomfim

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre uma educação ambiental crítica (EA-
-Crítica), capaz não só de interpretar a realidade socioambiental, mas, sobretudo, de transformá-la. 
Nessa toada, percebemos que cada vez mais os projetos nacionais de desenvolvimento buscam incluir 
em suas pautas objetivos voltados para o Desenvolvimento Sustentável (DS), através do qual tentam 
conciliar os interesses desenvolvimentistas aos ambientais, como aconteceu nos períodos dos gover-
nos petistas, representados pelo projeto neodesenvolvimentista. Por isso, problematizamos a relação 
entre o desenvolvimento econômico e a educação ambiental nessa vertente. Encontramos evidências 
de uma educação ambiental estanque, mais preocupada com o viés econômico do que com a sustenta-
bilidade propriamente dita. Ao olharmos o Curso Técnico em Meio Ambiente do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), vimos a materialização dessa perspectiva, des-
velando uma concepção utilitarista do meio ambiente que corresponde a uma demanda específica do 
mercado brasileiro.
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0212-1-A-01

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PROMOTORA DE DIREITOS HUMANOS

Marcela Queiroz de França Damázio; Carla Jeane Helfemsteller Coelho

RESUMO: A preservação ambiental nunca foi tão urgente. Seja por causa das catástrofes que acom-
panhamos diariamente nos noticiários, seja pela constatação da fragilidade e finitude dos recursos 
naturais essenciais à dignidade da vida humana. Temos como o principal obstáculo de tal preservação 
o crescimento econômico desenfreado que, muito embora diga-se sustentável, continua avançando de 
forma absolutamente insustentável, sem considerar as vertentes sociais ou ambientais, comprometen-
do significativamente a sobrevivência humana. Buscamos demonstrar, no presente trabalho, que tal 
cenário de crise pode ser o momento adequado para a reflexão sobre instrumentos capazes de, através 
da formação de uma consciência ambiental, transforma-lo. Pontuamos que a educação ambiental 
é um desses instrumentos, senão o mais decisivo deles, pois é a partir desta que o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, concebido como um direito fundamental pela Carta Magna 
de 1988, pode ser efetivamente conhecido e incorporado nas ações e intenções tanto da comunidade 
quanto do meio político.
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GDP 8 - PESQUISA EM E A E CULTURAS
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0024-1-A-01

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UMBANDA

Katia Gonçalves Castor

RESUMO: trabalho aborda a tessitura entre Educação Ambiental e a experiência Umbandista. Pre-
tendeu investigar a lógica dos referenciais africanos, em específico a racionalidade produzida nos 
Terreiros da Umbanda, para problematizar como os processos de subjetivação operam, resistem, 
combatem, silenciam e negociam na sociedade e nos cotidianos da escola. Procurou rastrear as mar-
cas históricas que os Povos de Santo enfrentam em decorrência de processos e de discursos de uma 
época que margeiam suas práticas e crenças, percebemos que esses discursos são sempre pautados 
em uma lógica excludente. Fez uso do aporte teórico inspirado em Edgar Morin ao trazer a dimensão 
da complexidade para potencializar o diálogo com/no campo da Educação Ambiental. Conclui que 
a Educação Ambiental encontra sinergia com os valores dos povos afrodescendentes, percebidos em 
dimensões como a circularidade, a oralidade, a corporeidade, a ludicidade, a memória, a ancestrali-
dade, o Axé, a religiosidade, a musicalidade, a cooperação e o comunitarismo, dimensões que poten-
cializam outro processo civilizatório.
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0103-1

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, IDENTIDADES E ECOLOGIAS: OS PROCESSOS GLOBALI-
ZADORES EM UMA BIORREGIÃO

Flávia Nascimento Ribeiro

RESUMO: O presente ensaio traz reflexões sobre os processos globalizadores e a sua influência na 
formação dos educadores ambientais da biorregião do Caparaó Capixaba e é parte de uma pesquisa 
de Doutorado. Compreender como ocorre o processo formativo e entender como são tecidos os mo-
vimentos globalizadores socioambientais percorridos pelos sujeitos engajados é um dos objetivos 
desse estudo. A partir das narrativas e dos caminhos teóricos sobre formação, policrise e processos 
globalizadores foram realizadas pesquisas documental, biorregional e algumas conversas informais, 
baseadas na metodologia por imersão com perspectivas no/do/com o cotidiano e o biorregionalismo, 
com os sujeitos praticantes caparaoenses. Assim, diálogos sobre as ações de processos identitários, 
ecologias e globalização foram realizados a partir da leitura de alguns autores, o que nos ajudou no 
entendimento dessas noções. A partir do conceito de biorregião, foi possível compreender como são 
percebidos os produtos culturais no Caparaó Capixaba. 
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0132-1-A-01

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E COMUNIDADES TRADICIONAIS: UM OLHAR 
ACERCA DA COMUNIDADE CAIÇARA NA VILA DE SÃO GONÇALO, NO MOSAICO 

DA BOCAINA EM PARATY – RJ

Kamille Bittencourt Ferreira, Maiara Graziele Rubim Lobato

RESUMO: A pesquisa foi fruto de um trabalho de campo realizado no curso de Geografia da Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro, surgiu com o intuito de conhecermos os dois pontos de 
vista acerca das unidades de conservação e das comunidadess tradicionais que vivem nesses territó-
rios. No Mosaico da Bocaina vivem quilombolas, indígenas, caiçaras e caipiras, na presente pesquisa 
elencamos nos debruçar acerca da comunidade caiçara, uma vez que ficamos inseridos na Vila do 
São Gonçalo que está localizada na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina 
em Paraty-RJ. O intuito da pesquisa era evidenciar a relação harmônica entre a comunidade caiçara 
presente dentro de uma unidade de conservação e como as suas práticas contribuíam para preservação 
e manutenção ambiental do parque.
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0193-1-A-01

“SE ACABAR O RIO, A COMUNIDADE ACABA”: SABERES E VIVÊNCIAS QUE INTER-
CRUZAM OS SUJEITOS E A BIODIVERSIDADE EM UM TERRITÓRIO QUILOMBOLA 

DO SEMIÁRIDO BAIANO

André Carneiro Melo, Marco Antonio Leandro Barzano, Marta Pereira de Almeida, Dilza Bispo 
Bastos

RESUMO: O principal objetivo deste trabalho é identificar e valorizar outros modos de pensar e estar 
no mundo, que leve em consideração o espaço de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres 
humanos em processos simbióticos com a natureza e para isso destaca-se a relação do Rio Verde com 
a comunidade quilombola. Articula-se uma perspectiva de investigação decolonial e vislumbra-se a 
possibilidade de entender a biodiversidade somada a uma produção cultural dos territórios, valori-
zando a cultura material e imaterial das comunidades locais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 
cunho etnográfico, em que as conversas com sujeitos foram privilegiadas. Os resultados apontam que 
foi possível desvelar saberes que se organizam nos modos de vida dessa comunidade, expressos nas 
formas de saber/fazer/pensar/sentir a biodiversidade presente nos discursos e nas práticas cotidianas 
na relação com o Rio Verde. Ao refletir sobre seus saberes, os/as quilombolas reviveram suas expe-
riências e ressignificaram suas memórias bioculturais.
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