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RESUMO: 

O presente artigo abordará a Educação Ambiental sob a perspectiva indígena 

de preservação ambiental nas escolas públicas de Picos. A metodologia utilizada é 

apresentada de forma descritiva e exploratória, através de uma pesquisa 

bibliográfica qualitativa, tendo como problemática a inserção da Educação Ambiental 

no ensino básico das escolas públicas de Picos. A pesquisa tem por objetivo a 

necessidade de relacionar as práticas de preservação ambiental no âmbito escolar 

com a rica tradição cultural indígena, de harmonia e equilíbrio com a natureza, 

identificando as dificuldades existentes para a implementação desta política. O 

Problema de pesquisa proposto tem como justificava a necessidade de investigar 

como é inserida a educação ambiental no ensino básico a partir da perspectiva 

indígena de preservação ambiental visto que a sociedade não relaciona estas 

práticas como herança cultural indígena,tendo em vista que o espaço escolar é 

propiciador para a multiplicação de conhecimentos à sociedade, assim, esta irá 

refletir sobre suas ações modificando-as. Esta discussão contribui para a formação 

acadêmica em Serviço Social visto que a área ambiental é um novo campo de 

atuação do profissional, onde o mesmo é mediador da relação entre o homem e o 
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meio ambiente no sentido de despertar nos atores sociais à preocupação com o 

meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Serviço Social, Indígena. 

ABSTRACT 

This research project will address the environmental education in the 

indigenous perspective of environmental preservation in public schools of Picos. The 

methodology is presented in a descriptive and exploratory way, through a qualitative 

literature review, with the problematic integration of environmental education in 

primary education in public schools of Picos. The research aims the need to relate 

the environmental conservation practices in schools with rich indigenous cultural 

tradition, of harmony and balance with nature, identifying the difficulties to implement 

this policy. The proposed research problem is to justify the need to investigate how 

environmental education is inserted in basic education from the indigenous 

perspective of environmental preservation since the company does not list these 

practices as indigenous cultural heritage, given that the school is atoning for the 

multiplication of knowledge to society, so this will reflect on their actions modifying 

them. This discussion contributes to academic background in social work since the 

environmental area is a new professional field, where it mediates the relationship 

between man and the environment in order to awaken the social actors to the 

concern with the environment environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo abordará a política de Educação Ambiental numa perspectiva de 

preservação ambiental, destacando as contribuições indígenas. Tendo como 

problema central a forma como é inserida esta prática no ensino básico nas escolas 

públicas de Picos, tendo como fonte a Unidade Escolar Joaquim Nicolau. A pesquisa 

tem como motivações a necessidade de relacionar as práticas de preservação 

ambiental no âmbito escolar com a rica tradição cultural indígena, de harmonia e 

equilíbrio com a natureza, pois estas práticas na maioria das vezes são vistas sob a 

lógica do capital ecológico. No decorrer do tempo, a espécie humana vai tecendo 

uma consciência individualizada, que pouco a pouco não se sente íntegra ao todo e 

não se percebe como parte da natureza ocasionando a separação entre o homem e 

esta, o que resulta em uma postura antropocêntrica causando desequilíbrios 

ambientais.  É Neste contexto que se estabelece a inserção da Educação Ambiental 

nos vários níveis de ensino pela última Constituição Brasileira (1988), através da lei 

n° 9.795, instituindo a Politica Nacional de Educação Ambiental que concebe a 

educação ambiental como os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 

do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Para tanto, não 

bastam apenas atitudes “corretas” como, por exemplo, separar o lixo seletivamente 

para ser reciclado se não forem alterados também os valores consumistas da 

sociedade moderna atual. 
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O final do século XX foi marcado pelo início de uma crise mundial, complexa, 

de faces intelectuais, morais, espirituais, em larga escala, afetando várias 

dimensões da vida humana. Tudo indica a urgência do repensar o modelo 

civilizatório, afirmando uma nova ética ambiental e social, que suplante os atuais 

valores consumistas e egocêntricos, fundamentos do atual momento social. Nesse 

contexto, “a Educação Ambiental como uma dimensão do processo educativo 

voltada para a participação de seus atores, educandos e educadores, na construção 

de um novo paradigma que contemple as aspirações populares de melhor qualidade 

de vida socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio”. Portanto, não bastam 

apenas atitudes “corretas” como por exemplo separar o lixo seletivamente para ser 

reciclado se não forem alterados também os valores consumistas, responsáveis por 

um volume crescente de lixo na grandes cidades. 

 

Face aos problemas ecológicos emergentes, a inserção da Educação 

Ambiental nos vários níveis de ensino foi estabelecida pela última Constituição 

Brasileira (1988), através da lei n° 9.795, instituindo a Politica Nacional de Educação 

Ambiental que concebe a educação ambiental como os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. Por isso, a Educação Ambiental tem o importante papel de 

fomentar a percepção da necessária integração do ser humano com o meio 

ambiente. 

Uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de 

valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 
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entendimento da realidade de vida e atuação lúcida e responsável 

dos atores sociais individuais e coletivos no ambiente. (LOUREIRO, 

2002 p.69) 

 

2.1 COMO DEVE SER INSERIDA A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Lei 9.795/99 estabelece que a Educação Ambiental deve estar presente, 

deforma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 

respeitandoem suas diretrizes nacionais aquelas a serem complementadas 

discricionariamente pelos estabelecimentos de ensino (artigo 26 da LDB) com uma 

parte diversificada exigida pelas características regionais e locais, conforme 

preceitua o princípio citado no 4º, inciso VII da Lei 9.795/99, que valoriza a 

abordagem articulada das questõesambientais locais, regionais e nacionais, e o 

artigo 8º, incisos IV e V que incentivam abusca de alternativas curriculares e 

metodológicas na capacitação da área ambiental e as iniciativas e experiências 

locais e regionais, incluindo a produção de materialeducativo. 

 

Na Educação Básica, não se pretende a inclusão desta temática transversal 

como “disciplina curricular”, pois o artigo 10, §1º, da Lei 9.795/99 não autoriza este 

tipo de inserção. Ao contrário, o que se pretende é fortalecer a sua característica 

interdisciplinar, para que a Educação Ambiental possa continuar perpassando e 

avançando nas modalidades educativas e ramos científicos – mantendo um vínculo 

comum e verdadeiramente conexo com elas, respeitando-se sempre a liberdade da 

comunidade escolar para construir o conteúdo pedagógico a ser desenvolvido.  

 

Assim, não se trata de aderir a modismos de especialização, mas de se 

responder às inquietações humanas frente à complexidade da crise ambiental – que 

não se restringe aos problemas como a extinção de espécies, à contaminação do ar, 

à escassez da água e ao efeito estufa –, mas atinge a existência humana, 

degradando a qualidade de vida e os relacionamentos sociais. 
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A Lei identifica a Educação Ambiental como um processo, ou seja, uma vez 

iniciado prossegue indefinidamente por toda a vida, aprimorando-se e incorporando 

novos significados sociais e científicos. Devido ao próprio dinamismo da sociedade, 

o despertar para a questão ambiental no processo educativo deve começar desde a 

infância. A determinação para que a Educação Ambiental seja integrada, contínua e 

permanente implica o início do seu desenvolvimento na educação infantil sem futura 

interrupção. 

 

A educação ambiental deve proporcionar o incentivo à participação individual 

e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania. 

 

“Pode-se perceber com isto que a Educação Ambiental vem sendo definida 

como eminentemente interdisciplinar orientada para a resolução de problemas 

locais. É participativa, comunitária, criativa e valoriza a ação. (...). É transformadora 

de valores e atitudes através da construção de novos hábitos e conhecimentos, 

criadora de uma nova ética, sensibilizadora e conscientizadora para as relações 

integradas ser humano/sociedade/natureza, objetivando o equilíbrio local e global”... 

(Guimarães,2005 p.28) 

 

2.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DE PICOS-PI 

 

Conforme citado anteriormente no que se refere a como se dá a inserção da 

EA (Educação Ambiental), foi constatado através de análises presenciais que a 

mesma está presente nas práticas educacionais nas escolas públicas de Picos, 

sobretudo na UnidadeEscolar Joaquim Nicolau que trabalha projetos voltados às 

práticas de preservação ambiental sobre a perspectiva indígena, integrando a ideia 

de maneira interdisciplinar durante o ano letivo. A escola reconhece que a sociedade 

atual convive com um afastamento do ser humano em relação à natureza, chegando 

ao individualismo exacerbadoagindo de forma totalmente desarmônica sobre o 

ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Assim a instituição trabalha 
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a política ambiental em conjunto não só com alunos, mas também com toda a 

população para efetivação das práticas ambientais. 

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Esta discussão contribui para a formação acadêmica em Serviço Social visto 

que a área ambiental é um novo campo de atuação profissional, atuando como 

mediador da relação entre o homem e o meio ambiente no sentido de despertar nos 

atores sociais a preocupação com o meio ambiente bem como capacitar e formar 

esses atores para prevenir os possíveis problemas ambientais. 

 

A prática profissional se manifesta através da pratica social quando se faz 

crítica ao senso comum, ou seja, essa crítica se pressupõe quando “o conhecimento 

é um processo embebido pelo concreto e pelo real, imersonum horizonte temporal, 

espacial e histórico mais amplo” (FAUSTINI, 1995, p.17).  

 

Ela afirma que a unidade da Teoria- Prática é a Práxis, é a ação, o modo 

defazer, e não a alienação, segundo Pereira apud Faustini (1995, p.18) “Não há 

como idealizar uma prática se ele (homem) já não se encontra jogado nessa 

prática”. É também compreender as tendências prático-teóricas do Serviço Social, 

para construir novos caminhos.  

 

As práticas profissionais devem auxiliar a população no resgate e 

apropriação de sua trajetória histórica enquanto indivíduos e 

coletivos, a fim de que possam melhor compreender o espaço que 

ocupam na sociedade. A estimulação das tentativas de reflexão-ação 

da identidade cultural. (FAUSTINI,1995, p.61).  

 

3 O ÍNDIO E SUA RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 

 

Mesmo não sendo “naturalmente ecologistas”, aos povos indígenas se deve 

reconhecer o crédito histórico de terem manejado os recursos naturais de maneira 
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branda. Souberam aplicar estratégias de uso dos recursos que, mesmo 

transformando de maneira durável seu ambiente, não alteraram os princípios de 

funcionamento e nem colocaram em risco as condições de reprodução deste meio 

nasdiferentes concepções de "natureza". Muitas vezes somos levados a pensar que 

as sociedades indígenas que vivem nas florestas tropicais são povos isolados, 

intocados, e que vivem “em harmonia” com os seus ambientes, há dificuldades em 

se compreender as concepções e as práticas indígenas relacionadas ao “mundo 

natural” e a tendência em aprisionar estes modos de vida extremamente complexos 

e elaborados na imagem idealizada de uma relação harmônica homem-natureza são 

exemplos de etnocentrismo. 

 

A visão dos índios como homens "naturais", defensores inatos da natureza, 

deriva de uma concepção de natureza que é própria ao mundo ocidental moderno: a 

natureza como algo que deve permanecer intocado, alheio à ação humana. Mas o 

que os povos indígenas têm a dizer sobre o assunto é bem diferente. As concepções 

indígenas de “natureza” variam bastante, pois cada povo tem um modo particular de 

conceber o meio ambiente e de compreender as relações que estabelece com ele. 

 

Os índios têm consciência da sua dependência – não apenas física, mas, 

sobretudo cosmológica – em relação ao meio ambiente. Em função disso, 

desenvolveram formas de manejo dos recursos naturais que têm se mostrado 

fundamentais para a preservação da cobertura florestal no Brasil. 

 

Hoje e no futuro, é preciso procurar mecanismos para potencializar as 

chances de os índios equacionarem favoravelmente o domínio de terras extensas 

com baixa demografia. Um desses mecanismos são as ainda incipientes formas de 

articulação de projetos indígenas com estratégias não indígenas de uso sustentado 

de recursos naturais, sejam públicas ou privadas.  

 

Neste sentido, sob a ótica da educação ambiental como politica pública deve 

valorizar a diversidade, trazendo os múltiplos saberes e olhares científicos, destes 
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povos originários e tradicionais sobre o meio ambiente, captando os vários sentidos 

que os grupos sociais lhes atribuem numa perspectiva transdisciplinar. 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos com esta pesquisa que a Escola Municipal Joaquim Nicolau 

efetiva em partes a Política de Educação Ambiental. Tendo em vista que insere a 

educação ambiental sob forma de projeto de forma articulada ao projeto pedagógico 

escolar, abordando os problemas ambientais á realidade local e regional e 

envolvendo a participação da comunidade através de mutirões de 

limpeza.Entretanto, o projeto desenvolvido não é de forma contínua e permanente 

como determina a Politica Nacional de Educação Ambiental. Outros problemas 

encontrados é no que diz respeito a estrutura da escola , na qual não tem um 

espaço estruturado específico para o desenvolvimento das atividades ambientais, 

sendo uma das dificuldades apontadas para o desenvolvimento da educação 

ambiental na escola. Outra dificuldade encontrada foi a insuficiência de recursos 

para implementação de projetos.No aspecto relacionado a abordagem das práticas 

de preservação ambiental sob a perspectiva  da contribuição indígena a entrevistada 

afirmou “ acreditar que existe esta abordagem nas disciplinas em sala de aula, 

porém, nos projetos desenvolvidos não é abordada esta relação.” 

 

Com esta pesquisa podemos concluir a necessidade de implementar este 

projeto melhorando-o de forma que possa atender aos objetivos da Politica Nacional 

de Educação Ambiental.  

 

 

 

 

 



*Acadêmicos do curso bacharelado em serviço social do Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá –
IESRSA. 

Professor Orientador Paulo Fernando Mafra de Sousa Junior, Mestre em Serviço Social. Página 10 
 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado, 1988. 

 

Brasil. Lei 6.938, de 31.08.198. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. DOU 

02.09.1981. 

 

Brasil. Lei 9.795, de 27.04.1999. Dispõe sobre Educação Ambiental e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. DOU 

28.04.1999. 

 

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª série. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

Carvalho, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito 

ecológico; São Paulo: Cortez, 2004. 

 

FAUSTINI, Márcia Salete Arruda. Prática do Serviço Social. O desafio da 

construção. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995.  

 

GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental da educação. 7.ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2005. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

 



*Acadêmicos do curso bacharelado em serviço social do Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá –
IESRSA. 

Professor Orientador Paulo Fernando Mafra de Sousa Junior, Mestre em Serviço Social. Página 11 
 

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação ambiental e movimentos sociais 

na construção da cidadania ecológica e planetária.  In: LOUREIRO, Carlos Frederico 

Bernardo; LAYRARGUES, Philippe Pomier; CASTRO, Ronaldo Souza de 

(Orgs.). Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania. 2ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

 


