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GESTÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO/DO CAMPO 

 

1. Introdução 

O Projeto VI - Gestão de práticas sustentáveis no/do campo é o último projeto 

interdisciplinar do Curso Educação do Campo - Licenciatura e, assim como os demais, 

vem no sentido de contribuir para que a alternância dos tempos Universidade e 

Comunidade permita a ampla formação profissional e cidadã, através dos 

conhecimentos produzidos e articulados numa aposta de educação dialógica e 

heterárquica. 

Nesse Projeto, buscamos orientar suas experiências e ações no sentido de convergir as 

diferentes aprendizagens do curso com seus eixos articuladores, dessa maneira esse 

Projeto possibilita vivenciar os eixos em suas dimensões de formação para: 

 Docência: através de experiências metodológicas  da Educação do Campo com a 

Educação Ambiental e o Ensino de Ciências, com a elaboração de um plano de 

aula; 

 Gestão: pelo próprio exercício de propor um Plano de Práticas Sustentáveis que 

vise a gestão das práticas sustentáveis no/do campo; 

 Política: enquanto possibilidade de atuação cidadã e de gestão democrática de 

projetos; 

 Pesquisa: pela elaboração de um Plano de Práticas Sustentáveis a partir de 

pesquisa e construção teórica associada esse. 

O Projeto tem como objetivo a elaboração de um Plano de Práticas Sustentáveis no/do 

Campo e suas relações com o ensino de ciências. Esse será desenvolvido através da 

Metodologia das Árvores como estratégia de identificação de conflitos e soluções 

ambientais e dos mapas conceituais como recurso didático para representar de forma 

sistêmica os problemas ambientais e suas relações com as Ciências da Natureza. O 

Projeto traz como resultados: um Plano de Práticas Sustentáveis e um plano de aula. Na 

Figura 1 estão explicitadas as ações e etapas para realização do Projeto VI – Gestão de 

práticas sustentáveis no/do campo. 
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Figura 1 – esquema do Projeto Gestão de práticas sustentáveis no/do campo. FONTE: 

as autoras. 

 

2. Sustentabilidade como demanda no contexto atual 

A degradação ambiental ocasionada pela ilimitada utilização dos recursos naturais não é 

novidade, e vem atrelada a uma concepção desenvolvimentista que visa lucro e 

exploração, não apenas ambiental, mas também humana. Ao longo dos séculos o ser 

humano deixou de buscar a essência das coisas, interessou-se por suas funções e com 

isso afastou-se da natureza, dessa maneira, as crises da atualidade não se referem a bens 

e recursos, mas sim a uma crise civilizatória global, uma crise dos fundamentos da vida 

humana (GONÇALVES, 2002). 

De modo geral, podemos dizer que historicamente, através da ciência, busca-se a 

compreensão da função das coisas, e a natureza passa a ser entendida por sua utilidade; 

e através dos processos civilizatórios, o ser humano busca afastar-se da natureza, e vem 

a necessidade de ordená-la, de onde surgem os jardins botânicos e particulares 

marcando, nos séculos XVII e XVIII, a beleza natural como obra da transformação 

humana (HARGROVE; KWIATKOWSKA, 2001). Para os autores, embelezar a 

natureza era outra denominação para a luta contra o mundo silvestre, em uma tentativa 
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de vencê-lo e destruí-lo. E assim, o ser humano começa a possuir a natureza, impondo-

lhe modelos para que possa dominá-la. Essas concepções de natureza provocam um 

desencantamento do olhar humano em relação à mesma, a qual passa a ser vista como 

sinônimo de algo primitivo, com suas leis próprias e como referência de 

comportamentos também primitivos.  

Surge assim o antropocentrismo, com essa escolha do ser humano de se afirmar como 

centro do universo, o qual passa a ser avaliado em função da sua relação com o humano, 

caracterizando a capacidade humana de dominar a natureza (GONÇALVES, 2002) e faz 

crescer a busca pelo individual, impulsionando o nascimento do individualismo 

moderno. Nele a razão é eleita como faculdade humana primordial e, para tanto, “[...] a 

razão deve ser devidamente educada e desenvolvida, a fim de que a humanidade 

pudesse caminhar (utopicamente) em direção à sua maioridade [...]” (DUARTE JR., 

2003, p. 45). 

Com base nesse contexto antropocêntrico, científico e instrumentalizador da razão
1
, 

acontece a Revolução Industrial (XVIII - XIX), trazendo ao mundo um acelerado e 

desordenado processo de industrialização, que desencadeou o pensamento capitalista, 

um dos principais responsáveis pela situação crítica emergente nos dias atuais.  

Evidências concretas da dicotomia existente na suposta emancipação do ser humano – o 

desenvolvimento técnico-científico-econômico – podem ser percebidas tanto em 

Guerras passadas quanto nas atuais. Essas se constroem justamente na briga pelo poder 

técnico-científico-econômico, uma vez que dele se utilizam para serem concretizadas. 

Assim, a competência para se definir como é e como funciona o mundo, tão 

reivindicada pela ciência, é em última instância ditada pela a capacidade de destruir esse 

mesmo mundo (DUARTE JR., 2003).Também com a Revolução Industrial surge a 

moeda
2
: 

[...] o valor de troca começava ali a substituir o valor de uso dos 

produtos, e gera uma atitude que pode ser considerada a essência do 

mundo moderno: a troca do qualitativo pelo quantitativo, enquanto modo 

mais seguro de se conhecer o mundo – seguro, é claro, no que toca, 

originalmente aos interesses financeiros (DUARTE JR., 2003, p. 38). 

Essa troca do qualitativo pelo quantitativo, que chega como um bem, parecendo alterar 

apenas aquilo que se refere a bem de consumo, acaba por resultar ainda em alterações 

em valores humanos. Então, pela própria noção de valor monetário conferido às 

“coisas”, surge a ideia de que tudo tem um preço, ocorre um desprezo da tradição; a 

instrumentalidade e a funcionalidade passam a ser responsáveis pela forma como 

percebemos o mundo, o nosso corpo e com eles nos relacionamos. 

A extração ilimitada e desorientada da natureza, com objetivo de geração de riquezas 

para minorias (a distribuição é desigual) e a exploração do trabalho humano a fim de 

obter mais lucro são algumas das ações que estão impactando o ambiente. Em resposta 

                                                 
1
 Razão instrumental, “[...] um tipo de raciocínio que se ocupa do funcionamento dos processos em 

detrimento de qualquer reflexão acerca dos valores humanos e éticos neles contidos” (DUARTE JR., 

2003, p. 54). 
2
 De acordo com Duarte Jr. (2003), é nesse período que se inicia o uso corrente da moeda, utilizada para 

circulação geral e não mais apenas para pagamento de impostos e salários. 
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contrária a estas, grupos tem discutido e reivindicado formas educativas de 

transformação das relações com o ambiente. Assim, tanto a crítica aos modelos sociais 

vigentes, quanto o movimento ecológico que problematiza as formas de dominação e 

exploração da natureza, contribuem para o surgimento da concepção de 

sustentabilidade. 

Surge em um primeiro momento o termo desenvolvimento sustentável, através do 

Relatório Brundtland - Nosso Futuro Comum (Our Common Future) (ONU, 1987) 

elaborado na década de 1980 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU). Este documento foi 

publicado em 1987 e define desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades” (ONU, 1987, p.01 – tradução nossa). Outro 

documento relevante é resultado da Rio +20 “O futuro que queremos”, da ONU, que 

menciona três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e 

ambiental. A partir dessas definições Boff (2014, p.01) comenta que a proposição de 

desenvolvimento sustentável enquanto desenvolvimento que “deve ser economicamente 

viável, socialmente justo e ambientalmente correto”, compreendida nos documentos da 

ONU, corresponde a uma perspectiva desenvolvimentista e capitalista, sendo 

antropocêntrico, contraditório e equivocado; nas palavras do autor: 

antropocêntrico, pois está centrado somente no ser humano, como se não 

existisse a comunidade de vida (flora e fauna e outros organismos vivos), 

que também precisa da biosfera e demanda igualmente sustentabilidade. É 

contraditório, pois desenvolvimento e sustentabilidade obedecem a 

lógicas que se contrapõem. O desenvolvimento realmente existente é 

linear, crescente, explora a natureza e privilegia a acumulação privada. É 

a economia política de viés capitalista (BOFF, 2014, p.01). 

Para Boff (2012, p. 01), o termo desenvolvimento sustentável apresenta ainda outra 

limitação: “nada diz sobre a comunidade de vida (outros seres vivos que também 

precisam da biosfera e de sustentabilidade)”. A proposição do autor é a compreensão do 

conceito de sustentabilidade, como categoria: 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, 

informacionais e físico-químicas que sustentam todos os seres, 

especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, 

visando a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da geração 

presente e das futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e 

enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução, e coevolução 

(BOFF, 2012, p. 01). 

Nessa perspectiva, a sustentabilidade “não se preocupa somente ou prioritariamente 

com o ser humano, mas com a vida no planeta Terra e com o próprio planeta, não 

acontece pautada no desenvolvimento econômico, mas nas condições e potencial das 

diferentes comunidades de vida” (ONU, 2012, p.12 – tradução nossa). Para 

compreendermos o conceito de sustentabilidade em sua complexidade precisamos ter 

uma compreensão ampla do que é ambiente. Este conceito está comumente relacionado 

ao conceito de natureza. Segundo Gonçalves (2002, p. 23) “toda sociedade, toda cultura 

cria, inventa, institui uma determinada ideia do que seja natureza”, e esse conceito 

constitui-se como pilar das relações sociais, produtivas, espirituais e culturais. 
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O conceito de natureza é, pois, assim como tantos outros que usamos cotidianamente, 

um conceito dinâmico. Está em transformação constante e vem mudando ao longo da 

história humana, transformando nossas relações com a própria natureza, cultura, 

política, ciência e sociedade. Segundo Sauvé (2005a, p. 317) “A trama do meio 

ambiente é a trama da própria vida, ali onde se encontram natureza e cultura; o meio 

ambiente é o cadinho em que se forjam nossa identidade, nossas relações com os outros, 

nosso ‘ser-no-mundo’”. Assim, é preciso perceber o ambiente como natural, sendo a 

natureza apenas uma das possibilidades de compreensão; o mesmo pode ser entendido 

como recurso para ser utilizado ou repartido; problema para resolver; lugar em que se 

vive ou para conhecer ou aprimorar; projeto comunitário para nos empenharmos 

ativamente; sistema para compreender e decidir melhor (SAUVÉ, 2005a). Para Reigota 

(1994, p.14), ambiente é: 

[...] o lugar determinado ou percebido onde os elementos naturais e sociais estão 

em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de 

criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação 

do meio natural e construído. 

Carvalho (2004a, p. 37) traz também a visão socioambiental de meio ambiente, a qual: 

[...] orienta-se por uma racionalidade complexa e interdisciplinar e pensa o meio 

ambiente não como sinônimo de natureza intocada, mas como um campo de 

interações entre cultura, a sociedade e a base física e biológica dos processos 

vitais, no qual todos os termos dessa relação se modificam dinâmica e 

mutuamente.  

Tais conceitos ampliam nossa visão de ambiente, à medida que agregam não só natureza 

e ser humano, mas o entendem como um espaço relacional de produção de cultura, 

tecnologia, ambientes físicos, de transformação do meio, em um dinâmico processo 

histórico. E mais, entendem o conceito para além do que é físico, determinado, visto e o 

compreendem também no campo da percepção de cada um sobre as relações que fluem 

entre os diversos componentes do meio ambiente, produzindo compreensões amplas e 

significativas de sustentabilidade. 

2.1 Por que pensar a especificidade da sustentabilidade no/do campo? 

Historicamente o campo tem sido considerado como um não lugar (ARROYO, 2007) 

um lugar de não referência, de apenas produzir em larga escala para o sistema 

capitalista insustentável. Assim são também considerados os povos que vivem no 

campo. Tal processo reflete algumas contradições, pois inferioriza o campo e o coloca 

como dependente da cidade, da vida urbana, produzindo um contexto que despreza os 

saberes e cultura dos povos do campo, sem uma relação ecológica e significativa com a 

terra, apenas de produção capitalista e em larga escala. Nesse contexto, algumas 

perguntas emergem: Que campo queremos? Queremos o campo com paisagens 

monótonas, inférteis e dominado por minorias ou um campo rico e com diversidade em 

produção e povos no qual se produz e cultiva a biodiversidade?  

No Brasil, podemos observar dois projetos agrícolas/agrários, um que vem sendo 

sustentado desde a colonização portuguesa, vinculado ao agronegócio e ao 

desenvolvimento hegemônico que acentua a diferença de classes e contribui com o 

aumento da miséria e das injustiças sociais, econômicas e culturais. O outro projeto 
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agrícola/agrário luta em defesa da agricultura sustentável e familiar, da soberania 

alimentar, da natureza e da vida, luta para manutenção dos modos de vida dos sujeitos 

do campo, bem como para valorização desses sujeitos: camponeses, agricultores 

familiares, trabalhadores do campo, ribeirinhos, caiçaras, índios, quilombolas, 

assentados. Nesse sentido, Molina e Fernandes (2004) apontam as contradições 

existentes entre agricultura e agronegócio, entre a produção capitalista e a cultura 

camponesa, respectivamente. De acordo com os autores tais contradições são 

evidenciadas por: monocultura versus policultura; a paisagem homogênea versus 

paisagem heterogênea; produção preferencial para exportação versus produção para o 

mercado interno e para exportação; êxodo rural (periferias urbanas inchadas) versus 

permanência no campo; campo com pouca gente e poucos serviços disponíveis versus 

campo com muita gente e acesso a serviços como saúde e educação; cultura 

predominante de espécies exóticas versus cultura predominante de espécies nativas; 

trabalho competitivo – eliminação de empregos versus trabalho familiar – geração de 

empregos; erosão genética versus conservação e enriquecimento da biodiversidade; 

concentração de riquezas, com aumento da miséria e injustiça social versus 

democratização de riquezas, perda da diversidade cultural versus riqueza cultural 

diversificada. 

Na intenção de minimizar as contradições existentes e de incentivar a percepção de que 

os espaços urbanos e rurais são complementares e não antagônicos e buscando romper 

com a lógica excludente e desnaturalizada do campo urbanizado emerge a proposta de 

Educação do Campo que “[...] trata de construir uma educação do povo do campo e não 

apenas com ele, nem muito menos para ele” (CALDART, 2004, p.12). Evidencia-se 

com estes argumentos a necessidade de um modo de ser e viver que articula educação e 

o contexto agrícola. Este pode ter alcançado pela Educação do Campo e seu Projeto de 

Campo através das questões da distribuição de terras, das formas de cultivo nessa terra, 

das relações de trabalho e exploração, dos tipos de produção, e dos bens e serviços 

acessíveis no campo. 

Desde seu contexto de emergência, os movimentos de luta pela terra, a Educação do 

Campo busca a valorização da agricultura familiar e da agroecologia popular; o vínculo 

com as lutas sociais; a relação campo e cidade sob a perspectiva da igualdade social e da 

diversidade cultural; o debate sobre o modo de vida no campo como digno, viável e 

sustentável; a discussão sobre os direitos a educação, identidade, cultura, história e 

território; a proposição de um projeto de campo que contemple as especificidades, e 

saberes do campo; a participação de profissionais educadores que sejam do campo, com 

vida e pertencimento ao campo (CALDART, 2004; ARROYO, 2007). Nesta 

perspectiva, a Educação do Campo vem no mesmo viés da sustentabilidade, num 

sentido da necessidade de reconstruirmos “nosso sentimento de pertencer à natureza, a 

esse fluxo de vida de que participamos” (SAUVÉ, 2005a, p.317) e com a necessidade 

de construirmos relações de igualdade na diferença, de economia solidária, de 

diversidade cultural, de política ética e de natureza ecológica. 
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2.2 Gestão de práticas sustentáveis e Educação Ambiental 

A partir das compreensões anteriores, podemos pensar na gestão das práticas com a 

dimensão da sustentabilidade e no espaço do campo. Mas como fazer a gestão de 

práticas tão minimamente difundidas? De que maneira pode se dar a gestão de práticas 

que vão na contramão do que é dominante? 

Compreendemos que o processo de gestão, por si só, tem a dimensão educativa inerente 

a esse. Pois, pensar em gestão é pensar com o coletivo, é saber dar voz e ouvir, é mediar 

interesses e compreensões. Neste Projeto consideramos a gestão das práticas 

sustentáveis no sentido da gestão ambiental proposto por Quintas (2007, p.135) “[...] 

processo de mediação de interesses e conflitos (potenciais e explícitos) entre atores 

sociais que agem sobre os meios físico-natural e construído, objetivando garantir o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.  

Para Layrargues (2002) a educação, nos processos de gestão ambiental, possibilita 

acordos mútuos através da participação, diálogo, exercício da cidadania e construção da 

democracia. Nesse viés de articularmos sustentabilidade, gestão ambiental e valorização 

do campo; a Educação Ambiental nos aponta caminhos, enquanto processo educativo 

sistêmico, que possibilita a “[...] formação de indivíduos e grupos sociais capazes de 

identificar, problematizar e agir em relação às questões socioambientais tendo como 

horizonte uma ética preocupada com a justiça ambiental” (CARVALHOa, 2004, p. 19). 

A educação ambiental não é, [...] uma “forma” de educação (uma 

“educação para...”) entre inúmeras outras; não é simplesmente uma 

“ferramenta” para a resolução de problemas ou de gestão do meio 

ambiente. Trata-se de uma dimensão essencial da educação fundamental 

que diz respeito a uma esfera de interações que está na base do 

desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o meio em que 

vivemos, com essa “casa de vida” compartilhada (SAUVÉ, 2005a, p. 

317). 

Portanto, a Educação Ambiental não é só um campo da educação e nem só um campo 

da conservação. O ambiental aqui não busca qualificar a educação, como um adjetivo. O 

ambiental aqui é um substantivo. “O atributo ambiental [...] constitui um traço 

identitário da educação ambiental, marcando sua origem num contexto histórico 

determinado: os movimentos sociais ambientais e seu horizonte de crítica 

contracultural” (CARVALHO, 2002, p. 85). 

Quando a educação e o ambiental se encontraram na Educação Ambiental, brotaram 

propriedades emergentes, irradiando para questões educativas, sociais, ecológicas, 

econômicas, culturais e fundamentalmente para a relação historicamente construída 

entre os seres humanos e o meio que se inserem. “Mais do que uma educação a respeito 

do, para o, no, pelo ou em prol do meio ambiente, o objeto da educação ambiental é de 

fato, fundamentalmente, nossa relação com o meio ambiente” (SAUVÉ, 2005a, p.317), 

ou essa “casa de vida compartilhada”, como refere-se a autora. 

As articulações tecidas nesse texto permitem vislumbrarmos que a gestão de práticas 

sustentáveis no/do campo pressupõe ações e processos educativos vinculados a 

Educação do Campo e a Educação Ambiental. E como podemos efetivar tais processos 

educativos e ações? 
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3. Metodologias e recursos de ensino em Educação Ambiental 

Para além de compreendermos que a gestão de práticas sustentáveis no/do campo 

perpassa por processos educativos é preciso pensar que processos são esses e como 

efetivar práticas de Educação Ambiental e Educação do Campo de maneira integrada. 

Tanto a Educação Ambiental como a Educação do Campo apostam no rompimento dos 

modos insustentáveis de ser e fazer no mundo, no sentido de valorização da diversidade 

natural e comunitária, de conservar tradições, de promover decisões para e com o 

coletivo, de propor alternativas de produção e relação com a natureza, de potencializar a 

autonomia dos sujeitos. E os processos educativos em consonância com essas 

perpectivas precisam estar associados a metodologias e recursos de ensino que 

possibilitem e potencializem a ação dos sujeitos envolvidos, com espaço para suas 

compreensões prévias, proposição de ações e entendimento sistêmico. Propomos, nesse 

Projeto a utilização de mapas conceituais e a Metodologia das Árvores, como processos 

de ensino que atendem as perspectivas da Educação Ambiental e Educação do Campo. 

A partir das ideias apresentadas neste Projeto, elaborou-se um mapa conceitual para 

expressar as principais relações presentes na temática (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa conceitual para expressar as principais relações presentes na temática. 

FONTE: as autoras. 
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3.1 Metodologia das árvores 

A Metodologia das Árvores (CRIVELLARO; NETO E RACHE, 2001), foi criada e 

proposta no contexto da Educação Ambiental, em ações de formação de professores e 

com a perspectiva do trabalho educativo desenvolvido por projetos, protagonizado pelos 

sujeitos participantes em ações de intervenção, a partir da identificação de conflitos e 

busca de soluções. Nesse sentido, a Metodologia das Árvores vem ao encontro da 

proposta pedagógica da Educação Ambiental Crítica, pois contribui “para a formação de 

indivíduos e grupos sociais capazes de identificar, problematizar e agir em relação às 

questões socioambientais” (CARVALHO, 2004b, p. 19). Na concepção de SAUVÉ 

(2002, 2005b) a corrente socialmente crítica da Educação Ambiental, está associada a 

processos de compreensão crítica dos contextos ambientais, sociais e educativos com a 

finalidade de transformação dos mesmos, considerando as características específicas da 

população e do contexto na qual se desenvolve. 

Nessa metodologia, a partir do levantamento e reconhecimento do contexto local 

(Estudo do Meio) são construídas duas árvores: a árvore-conflito e a árvore-solução. Na 

raiz da árvore-conflito, são listadas as causas que levaram à situação conflito e, nos 

galhos, as consequências que a mesma tem gerado. A seguir, no tronco da árvore-

solução, é colocada a situação-conflito já resolvida. Nas raízes, são definidos os meios 

para o alcance da situação desejada e, nos galhos, os fins, ou seja, os benefícios que 

serão gerados. Ainda que o contexto de criação e proposição inicial da Metodologia das 

Árvores (CRIVELLARO; NETO E RACHE, 2001) tenha sido nos espaços escolares, 

junto à formação de professores, a mesma tem sido desenvolvida em contextos não 

escolares de formação de adolescentes (MOURA, PIECZARKA, SILVA, 2009) e em 

processos de educação e gestão ambiental em Unidades de Conservação (MOURA, 

CRIVELLARO, SILVA, 2009; NEMA, 2006), com destaque para elaboração de um 

plano de ações prioritárias à sustentabilidade nas comunidades do entorno da Estação 

Ecológica do Taim – ESEC Taim. 

As ações prioritárias à sustentabilidade nas comunidades do entorno da 

Estação Ecológica do Taim foram elaboradas juntamente com as 

comunidades do entorno da Estação. O trabalho [...] visa a implementação 

de ações que buscam relações socioeconômicas mais amigáveis com a 

vida silvestre, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos 

signos locais e a conservação da identidade cultural e da biodiversidade. 

Tendo como base a educação ambiental, como fonte de transformação 

socioambiental, objetiva-se realizar práticas sustentáveis à geração de 

renda e à melhoria da qualidade de vida de forma a contribuir com a 

solução de conflitos ambientais, consolidando as ações prioritárias 

escolhidas pelas comunidades (NEMA, 2016, p. 01). 

A partir da elaboração desse plano de ação, foram desenvolvidas e fomentadas 

atividades de visitação orientada no entorno da ESEC Taim com formação de monitores 

locais; de ordenamento territorial para articular atividades antrópicas e de conservação; 

de organização de grupos de pesca artesanal (formalização do grupo; representatividade; 

busca de parcerias, fomento e formação para beneficiamento dos produtos); de produção 

e cultivo de arroz orgânico junto a pequenos agricultores (pesquisa, fomento e parcerias 

para beneficiamento e comercialização), de artesanato com utilização de argila e lã de 

ovelha com valorização da cultura e biodiversidade local; e de Educação Ambiental na 
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formação dos diferentes grupos envolvidos nas ações do projeto: agricultores, 

pescadores, artesãos, professores e monitores (NEMA, 2016).  

Esse é apenas um dos exemplos de desenvolvimento e resultados possíveis para a 

proposta da Metodológica das Árvores, que pode ser aplicada em macro ou micro 

contextos que visem à sustentabilidade por meio da Educação Ambiental. O 

imprescindível é compreender que escolher e aplicar a Metodologia das Árvores é fazer 

a opção por uma construção coletiva, que possibilite aos sujeitos participantes 

protagonizar ações de transformação socioambiental. 

O primeiro passo para realização da Metodologia das Árvores, após a definição do 

grupo com o qual será desenvolvida a metodologia, é fazer o Estudo do Meio 

(CRIVELLARO; NETO E RACHE, 2001), e esse estudo deve ser feito em dois 

movimentos: pelo proponente da metodologia e pelo grupo envolvido. É necessário que 

quem proponha e possibilite o desenvolvimento da Metodologia das Árvores construa 

sua própria percepção sobre o contexto no qual atuará como mediador, tenha subsídios 

para realizar as próximas etapas, não no sentido de levar respostas ou induzir os 

participantes, mas para fazer a mediação é preciso conhecer o meio. Para se fazer o 

Estudo do Meio não há uma receita ou um roteiro a ser seguido, mas como estamos 

acostumados a ver e não enxergar, sugerimos alguns elementos a serem observados e 

pontuados: 

 Paisagem, bioma e recursos hídricos. 

 Espécies nativas e exóticas de fauna da comunidade. 

 Espécies nativas e exóticas de flora da comunidade. 

 Agricultura e modelo agropecuário e agrícola da comunidade. 

 Pesca e modelos de pesca. 

 Cultura (vestimentas, danças, curas, religiosidade, lazer, alimentação típica, 

música...). 

 Grupos e organizações coletivas presentes e/ou atuantes. 

Observar tais elementos possibilita conhecer e identificar a vocação ambiental do meio 

no qual será desenvolvida a metodologia, ou seja, identificar quais as atividades 

humanas (sociais, culturais e econômicas) se afinizam com as características naturais 

desse meio. Em um segundo movimento, o Estudo do Meio será feito junto com o grupo 

participante, por meio do levantamento de potencialidades – o que o lugar e contexto 

onde eu vivo tem de bom? (CRIVELLARO; NETO E RACHE, 2001). O levantamento 

de potencialidades é feito em um primeiro momento para contribuir com a valorização 

local, o mais comum é evidenciarmos problemas e muitas vezes os grupos se 

surpreendem com a quantidade de potenciais do contexto onde vivem. Em seguida é 

feito o levantamento dos conflitos – que problemas o lugar e contexto onde eu vivo 

possui?  

A partir dos elementos do Estudo do Meio, o grupo participante é instigado a mencionar 

as potencialidades e conflitos do seu contexto, dessa maneira o estudo produzido, é feito 

a partir das percepções, experiências e vivências do grupo participante (não sendo, 

portanto, pré-determinado e assim, ao trabalhar com diferentes grupos, poderão ser 

elencadas diferentes potencialidades e conflitos para um mesmo contexto). É importante 

que o levantamento das potencialidades e conflitos seja elaborado em um quadro ou 
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espaço que esteja visível a todos, posteriormente, para elaboração das árvores, também 

pode se usar esse espaço, ou materiais para que o próprio grupo participante desenhe e 

escreva nas árvores (Figuras 3 e 4). 

Para iniciar a construção da árvore-conflito, será necessário, organizar, junto com o 

grupo, os conflitos apontados. Organizar no sentido de agrupar conflitos semelhantes ou 

de incluir em um grande conflito outros mais específicos. Em diálogo o grupo irá optar 

por um conflito ambiental sobre o qual se “debruçará” para resolvê-lo ou irá optar por 

se dividir em subgrupos, para elaboração das árvores de diferentes conflitos. 

Determinado o conflito, inicia-se a elaboração dessa árvore, no tronco vai o conflito 

principal definido em grupo. Em seguida, passa-se a pensar sobre as causas desse 

conflito, para que as mesmas sejam colocadas nas raízes da árvore. Esse é outro 

diferencial da metodologia, pois ela possibilita, que além do diagnóstico do meio seja da 

autoria da comunidade pertencente a esse meio, que sejam pensadas as causas do 

conflito. Layrargues (2002) aponta que, muitas atividades e ações de Educação 

Ambiental, costumam se centrar nos efeitos das ações humanas, e assim, acabam dando 

mais ênfase aos efeitos dos fenômenos, o que não contribui para mudanças 

significativas de percepção e ação.  

Ainda para elaboração da árvore-conflito, nos galhos devem ser anotadas as 

consequências do conflito para o meio, o que esse conflito gera no ambiente estudado? 

Carvalho (2004b, p.21) ressalta que uma das finalidades da Educação Ambiental crítica 

é: 

Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas 

múltiplas dimensões: geográficas, históricas, biológicas, sociais e 

subjetivas; considerando o ambiente como o conjunto das inter-relações 

que se estabelecem entre o mundo natural e o mundo social, mediado por 

saberes locais e tradicionais, além dos saberes científicos. 

As múltiplas dimensões e inter-relações do mundo natural e social começam a parecer 

na árvore-conflito e contribuem para elaboração da árvore-solução também de maneira 

sistêmica. Terminada a árvore-conflito, realiza-se a elaboração da árvore-solução, na 

qual deverá se estabelecer uma relação direta com os elementos presentes na árvore 

elaborada anteriormente. No tronco da árvore-solução coloca-se a situação-conflito 

resolvida, depois, juntamente com o grupo participante, elabora-se um levantamento dos 

fins, ou seja, o que se consegue e o que se deseja com esta resolução. Os fins irão 

compor os galhos da árvore-solução. Por último, são definidas as raízes da árvore-

solução, quais são os meios, as ações que o grupo participante poderá realizar para 

atingir os fins.  

Eleger as ações para que se resolva a situação-conflito é um processo que exige muita 

discussão, é a etapa mais delicada, na qual mobiliza-se o grupo para ação, para 

protagonizar ações de mudança, ações que possam efetivamente ser realizadas pelo 

grupo. Pensar e propor as raízes permite implicar o grupo participante na “[...] solução 

ou melhoria destes problemas e conflitos através de processos de ensino-aprendizagem 

[...] que preconizem a construção significativa de conhecimentos e a formação de uma 

cidadania ambiental” (CARVALHO, 2004b, p.21). A proposta e convocação feitas pela 

metodologia é que, ao invés de culpabilizarmos ou responsabilizarmos o outro pelo 
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conflito e situação vigente, possamos nos perceber corresponsáveis e participantes 

ativos do ambiente ao qual pertencemos. Ao buscar soluções é imprescindível resgatar a 

lista de potencialidades, a fim de conciliar as soluções com possíveis parcerias (grupos e 

organizações coletivas), atividades culturais e vocação ambiental do meio. Outro 

diferencial da Metodologia das Árvores é a proposição do trabalho com grupos e no 

coletivo rompendo com a ideia de que: 

[...] mudança social se dá pela soma das mudanças individuais: quando 

cada um fizer a sua parte. [...] Na perspectiva de uma educação ambiental 

crítica, a formação incide sobre as relações indivíduo sociedade e, neste 

sentido, indivíduo e coletividade só fazem sentido se pensados em 

relação. As pessoas se constituem em relação com o mundo em que 

vivem com os outros e pelo qual são responsáveis juntamente com os 

outros. Na educação ambiental crítica esta tomada de posição de 

responsabilidade pelo mundo supõe a responsabilidade consigo próprio, 

com os outros e com o ambiente, sem dicotomizar e/ou hierarquizar estas 

dimensões da ação humana (CARVALHO, 2004b, p. 20). 

Dessa maneira a Metodologia das Árvores, pela analogia da constituição e inter-relação 

da árvore (raiz, tronco e galhos) contribui para sistematização de conflitos e soluções, 

para percepção sistêmica interdisciplinar e integrada desses, e para mediação didático-

pedagógica no coletivo. A seguir estão apresentadas duas figuras das árvores conflito e 

solução. 

 

Figura 3: Exemplo das árvores conflito e solução na publicação original da 

metodologia (CRIVELLARO, NETO E RACHE, 2001, p.11). 
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Figura 4: Árvores conflito e solução elaboradas por adolescentes (MOURA, 

PIECZARKA, SILVA, 2009, p.20). 

A última etapa da Metodologia das Árvores é transformá-las em um plano de 

intervenção ambiental, de maneira a integrar os elementos identificados e permitir que 

as ações propostas façam parte de um processo, que possibilita a gestão ambiental 

“visando a intervenção individual e coletiva, de modo qualificado, tanto na gestão do 

uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a 

qualidade do meio ambiente, seja ele físico-natural ou construído” (QUINTAS, 2004, p. 

115). Para elaborar o projeto, basta fazer a correlação dos elementos conforme tabela a 

seguir: 

 

ÁRVORE-CONFLITO ÁRVORE-SOLUÇÃO 

Raiz introdução Tronco objetivo principal 

Tronco tema/problema principal do projeto Galhos objetivos específicos 

Galhos justificativa Raiz metodologia e atividades 

Tabela 1: Correlação entre as árvores e os elementos de composição do plano de 

intervenção ambiental (Fonte: as autoras).  

 

É possível observar, que após os desafios cognitivos possibilitados pela construção das 

árvores, a elaboração do plano de intervenção ambiental é simples, e denota outro 

diferencial dessa proposta metodológica. A metodologia também está em consonância 
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com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012), 

pois possibilita a vivência da Educação Ambiental de maneira a estimular visão 

integrada, pensamento crítico, valorização das diversidades; contribuir com o 

reconhecimento do meio natural, revisão de práticas escolares, responsabilidade com as 

diversas formas de vida e construção da cidadania planetária; e promover observação e 

estudo da natureza, projetos e ações pedagógicas que contemplem valorização e 

diversidade cultural e ambiental, experiências que contemplem a produção de 

conhecimentos científicos. Assim, a Metodologia das Árvores, pela analogia da 

constituição e inter-relação da árvore (raiz, tronco e galhos) contribui para 

sistematização de conflitos e soluções, para percepção sistêmica, interdisciplinar e 

integrada desses, e para mediação didático-pedagógica no coletivo.  

 

3.2 Mapas conceituais 

Os mapas conceituais (MCs) podem ser definidos como um conjunto de conceitos 

imersos em uma rede de proposições (NOVAK, 2002; NOVAK, 2010). As proposições 

diferenciam os MCs de outros diagramas similares, tais como os mapas mentais 

(DAVIES, 2011). Elas são unidades semânticas que carregam uma mensagem e são 

constituídas por dois conceitos (inicial e final), um termo de ligação e uma seta que 

indica o sentido da leitura. Este termo, por sua vez, deve apresentar verbo para que a 

clareza da mensagem não seja comprometida, pois pequenas mudanças podem mudar 

radicalmente a mensagem (Figura 5). 

 

a) inversão entre o conceito inicial e final 

 

b) uso da palavra “não” 
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c) variações do verbo 

 

Figura 5: Proposições relacionando “Educação Ambiental” e “abordagem sistêmica”. 

Elaboradas em: IHMC CmapTools Software. 

 

Na Figura 5a, os conceitos “Educação Ambiental” e “abordagem sistêmica” foram 

invertidos, alterando a mensagem declarada. Como resultados desta mudança temos 

uma proposição (Educação Ambiental − exige uma → abordagem sistêmica) 

conceitualmente correta e a outra incorreta (abordagem sistêmica − exige uma → 

Educação Ambiental). As mudanças também podem ser realizadas no termo de ligação 

(Figuras 5b-c). Na Figura 5b temos a inclusão da palavra “não” e na Figura 5c variações 

foram realizadas no tempo verbal (exige, exigiu ou exigirá). Em todos os exemplos fica 

evidente a importância da estrutura da proposição para garantir que a mensagem 

declarada seja compreendida por qualquer pessoa que leia o mapa e, além disso, para 

permitir a correção conceitual das relações estabelecidas. 

Por apresentar estas características, a técnica de mapeamento conceitual permite a 

descrição explícita de modelos mentais idiossincráticos. Esses modelos são 

representações internas (cognitivas) de ideias, eventos, objetos ou sistemas utilizados na 

geração de representações externas. Eles resultam de um processo de modelagem que 

continuamente envolve a revisão ou rejeição de algum fenômeno ou sistema. 

Representações externas dos modelos mentais não só representam a compreensão 

conceitual do mapeador, mas também a capacidade de pensar sistemicamente sobre 

problemas complexos, como os problemas ambientais (BRANDSTÄDTER; HARMS; 

GROßSCHEDL, 2012). 

A Educação Ambiental está centrada no ensino e na aprendizagem de questões 

complexas que, por vezes, desafiam a compreensão humana (PALMER, 2002). Por 

isso, para a formação de cidadãos capazes de responder tais questões é fundamental 

estimular o pensamento crítico através de abordagem sistêmica que permita a integração 

de diferentes áreas do conhecimento. Esta abordagem enfatiza as relações entre o 

conhecimento científico e tecnológico e ao mesmo tempo, as influências sociais, 

econômicas e políticas (THOMAS, 2009; TSUI, 2002). Nessa perspectiva, as 

potencialidades dos mapas conceituais no ensino de Educação Ambiental é foco deste 

Projeto Interdisciplinar. 

 



   18 

  

 

   

18 

 

4. Metodologia para o desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 

Para o desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar é necessário a formação de grupos 

de 2 a 4 integrantes. A formação dos grupos será realizada pelo(s) professor(es) do 

componente Prática Pedagógica em Educação do Campo VI: Gestão de Práticas 

sustentáveis no/do campo. 

Cabe destacar que este Projeto Interdisciplinar contempla os conhecimentos em 

desenvolvimento nos componentes que integram o currículo do sexto semestre, desta 

maneira estes devem ser considerados na execução do trabalho e produção do relatório. 

Para isso, é fundamental considerar as 07 etapas descritas a seguir para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Etapa 01 – Subsídios teóricos para o Projeto 

Vocês deverão ler os seguintes textos, os quais são as referências básicas que irão 

subsidiar a prática de vocês e a escrita e articulação teórica que farão ao construir o 

relatório desse Projeto. 

 SILVA, M. de F. S. da; MACHADO, C. R. da S. Agroecologia e a Educação 

Ambiental Transformadora: Uma Leitura para além de Mudanças nas Técnicas 

de Produção Agrícola. Pesquisa em Educação Ambiental, vol. 10, n. 1. 2015. 

p. 119-129. Disponível em: 

http://www.journals.usp.br/pea/article/view/131045/127476. Acesso em: 21 jun 

2017. 

 CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Análise Multidimensional da 

Sustentabilidade: Uma proposta metodológica a partir da Agroecologia. 

Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, v.3, n.3, 

Jul/Set 2002. Disponível em: 

http://www.emater.tche.br/site/multimidia/leitor/12.php#book/. Acesso em: 21 

jun 2017. 

 GLIESSSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura 

sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. 

Etapa 02 – Desenvolvimento do Estudo do Meio da Metodologia das Árvores  

Na etapa 02 os acadêmicos deverão realizar as seguintes atividades: 

a. Estudo do Meio: A partir da leitura dos Relatórios dos Projetos II, III, IV e V do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo, o grupo de acadêmicos deverá 

identificar potencialidades e conflitos da localidade na qual pertencem. 

b. Eleição de um conflito principal: A partir da identificação de conflitos da 

atividade anterior, o grupo deverá eleger um conflito principal para realização 

das próximas atividades. 

c. Elaboração da árvore-conflito (procedimento descrito na seção 3.1): com no 

mínimo 5 causas e 5 consequências; 

d. Elaboração da árvore-solução (procedimento descrito na seção 3.1): com no 

mínimo 5 meios e 5 fins. 

http://www.journals.usp.br/pea/article/view/131045/127476
http://www.emater.tche.br/site/multimidia/leitor/12.php#book/
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Etapa 03 – Elaboração do Plano de Práticas Sustentáveis 

Para elaboração do Plano de Práticas Sustentáveis os acadêmicos terão que utilizar a 

árvore-conflito e a árvore-solução (raiz, tronco e galhos), a identificação de parcerias e 

recursos necessários e outros elementos, assim como descrito a seguir: 

 

Título - Plano de Práticas Sustentáveis. 

Introdução – apresentar as compreensões do grupo acerca das articulações 

da gestão de práticas sustentáveis, com a educação ambiental e educação do 

campo. destacar a relevância do desenvolvimento do Plano de Práticas 

Sustentáveis no contexto selecionado. Descrever o estudo do meio 

(potencialidades e conflitos elencados). Mencionar o conflito escolhido e o 

diagnóstico do mesmo (raízes da árvore-conflito).  

Justificativa – Descrever, a partir do conflito principal, a justificativa para a 

realização do Plano de Práticas Sustentáveis (galhos da árvore-conflito). 

Além disso, indicar as contribuições deste Plano para o respectivo contexto. 

Objetivos – Descrever o objetivo principal (tronco da árvore-solução) e os 

objetivos específicos (galhos da árvore-solução). 

Metodologia - Descrever a metodologia e atividades a serem realizadas 

(raízes da árvore-solução). Nesse item também devem ser incluídas as 

parecerias e recursos necessários para execução do Plano de Práticas 

Sustentáveis. 

Árvore-conflito e a árvore-solução – apresentar as árvores construídas 

pelo grupo. Esta apresentação pode ser feita por meio de fotos das árvores 

elaboradas, ou por de imagem criada em meio digital. 

 

Etapa 04 – Utilização de mapas conceituais para identificar os conteúdos escolares 

presentes no Plano de Práticas Sustentáveis 

Os conteúdos presentes na temática ambiental do Plano serão representados através de 

no mínimo um mapa conceitual, o qual deve contemplar de 8 a 12 conceitos e de 16 a 

24 proposições. As orientações para elaboração dos mapas foram apresentadas na seção 

3.2. Além disso, é fundamental destacar que os acadêmicos deverão estabelecer relações 

entre os conceitos da temática ambiental com os conhecimentos dos componentes 

educacionais abordados durante o Tempo Universidade. 

Etapa 05 – Elaboração de um Plano de Aula  

 

O Plano de Aula deverá ser elaborado tendo como subsídio as árvores e o mapa. O 

grupo deverá escolher uma das ações previstas nas raízes da árvore-solução e a partir da 

mesma, e suas relações com as Ciências da Natureza (expressas no mapa) elaborar um 

plano de aula para no mínimo 2 aulas utilizando modelo do Anexo I. 

Etapa 06 – Articulação do eixo com os componentes do sexto semestre 

A fim de que o Grupo possa explicitar as articulações do eixo “Gestão de práticas 

Sustentáveis no/do Campo” com os componentes do sexto semestre do curso, escreva 

um texto, de no mínimo uma lauda respondendo a seguinte questão: 
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O que cada componente contribuiu para aprofundar a temática do eixo ao longo 

do semestre? 

Etapa 07 – Relatório final 

O relatório final será composto pelos elementos abaixo relacionados: 

a) Capa: Com cabeçalho do curso, título do Projeto, nomes completos dos 

integrantes do grupo, mês e ano; 

b) Folha de rosto; 

c) Resumo: com no máximo 1500 caracteres explicando de maneira 

suscinta a organização e estrutura do relatório, e a articulação das 

atividades desenvolvidas; 

d) Introdução: apresentando a organização e estrutura do relatório, e a 

articulação das atividades desenvolvidas (de 1 à 2 páginas); 

e) Apresentação e figuras das árvores elaboradas (2 páginas); 

f) Plano de Práticas Sustentáveis no Campo (de 7 à 10 páginas); 

g) Mapa Conceitual (1 página); 

h) Plano de Aula (de 4 à 6 páginas) ; 

i) Articulação do eixo com os componentes do sexto semestre (de 1 à 2 

páginas); 

j) Considerações finais: tecer reflexões no coletivo do grupo sobre as 

aprendizagens possibilitadas com a realização do Projeto (de 1 à 2 

páginas); 

k) Referências bibliográficas; 

l) Anexos: os anexos são opcionais. 

Formatação do trabalho – Vide ABNT e Manual de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos da UNIPAMPA 

 Fonte: Arial 

 Tamanho da Fonte: 12 

 Entre linhas: 1,5 

Etapa 08 – Entrega e apresentação do relatório do Projeto Interdisciplinar 

O retatório deverá ser entregue para o docente responsável pela orientação do Projeto 

Interdisciplinar (Tempo Comunidade) com 15 dias de antecedência da apresentação. 

A apresentação será previamente agendada e realizada na Universidade Federal do 

Pampa – UNIPAMPA, Campus Dom Pedrito. Nesta etapa, o grupo terá 10 minutos para 

exposição do trabalho e serão arguidos durante 5 minutos por uma banca composta por 

professores do curso de Educação do Campo - Licenciatura. 

 

5. Critérios de Avaliação 

O reletário será avaliado por dois docentes, sendo um deles o orientador durante o 

Tempo Comunidade. O orientador irá considerar, como critérios de avaliação, aspectos 

o processo de contrução do relatório através da execuação de cada etapa do Projeto, do 

cumprimento de prazos, do comprometimento dos integrantes do grupo e outros 
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aspectos pertinentes ao desenvolmento da atividade. Esta avaliação será realizada 

através de um parecer enviado para o segundo avaliador. Desta maneira, o docente que 

não acompanhou o processo de execuação do relatório terá elementos para avaliar o 

produto sem desconsiderar os aspectos elencados pelo orientador. O segundo avaliador 

deverá avaliar o relatório de acordo com os seguintes critérios: 

 Projeto Interdisciplinar (2 pontos) 

 Objetivo (0,5) 

 Contextualização dos dados e conceitos (0,5) 

 Integração de Conteúdo (0,5) 

 Conclusão pertinente à Educação do Campo (0,5) 

OBS: Recuperação: apenas mediante atestado comprovando motivo relevante. O 

estuante faltante deverá reapresentar o trabalho para o professor do componente de 

Prática Pedagógica em Educação do Campo VI: Gestão de Práticas sustentáveis no/do 

campo. 

 

6. Cronograma de atividades 

ATIVIDADES jul ago set out nov 

Apresentação Projeto Interdisciplinar IV X X    

Orientações para a execução do Projeto X X    

Subsídios teóricos para o Projeto X X X X X 

Desenvolvimento do Estudo do Meio da 

Metodologia das Árvores  

X X X   

Elaboração do Plano de Práticas Sustentáveis  X X   

Utilização de mapas conceituais para identificar 

os conteúdos escolares presentes no Plano de 

Práticas Sustentáveis 

X X X X  

Elaboração de um Plano de Aula     X  

Articulação do eixo com os componentes do 

sexto semestre 

   X  

Relatório final     X 

Entrega e apresentação do relatório do Projeto 

Interdisciplinar 

    X 
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ANEXO I – MODELO DE PLANO DE AULA 

IDENTIFICAÇÃO  

EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA: CIÊNCIAS DA NATUREZA  

ESCOLA:  

DISCENTES:  

 

1. Conteúdo: 

 Qual o bloco de conteúdo será trabalhado? Por exemplo, Dinâmica. 

1.1 Conceitos: 

 Frente ao bloco de conteúdos, quais conceitos serão abordados, por 

exemplo, a partir do conteúdo de dinâmica serão trabalhados as Leis de 

Newton. 

2. Organização do Tempo: 

 Aqui explicitar qual o período de tempo. 

3. Objetivos: 

 Frente a justificativa e delimitação do conteúdo e conceitos, quais os 

objetivos esperados para a aula? 

4. Estratégia(s) de ensino: 

 Esse item corresponde as estratégias que você vai escolher para 

alcançar os objetivos estabelecidos (aula expositiva dialogada, grupos de 

discussão, atividade experimental e outros). 

5. Materiais e recursos didáticos: 

Defina os materiais que serão utilizados. Exemplos - quadro, giz, data-show. 

7. Avaliação 

Neste item você precisa descrever como será realizada a avaliação dos 

estudantes, indicando as atividades e os critérios adotados para correção. 


