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Descrição: 
Este projeto tem como objetivo analisar, nas práticas educativas e de gestão das escolas 

do campo da Metade Sul do RS, a noção de sustentabilidade concebida nestes 

processos. Parte da perspectiva que a sustentabilidade no seu sentido ampliado, não 

pode ser relegada apenas a projetos específicos de educação ambiental e ou projetos 

equivalentes, como geralmente esta temática é conduzida nas escolas, mas sim estar 

inserida no cotidiano escolar, tanto no que se refere a processos administrativos de 

gestão (separação de resíduos, campanhas ecológicas, economia de água, etc.) como nas 

práticas de ensino dos docentes. A noção de sustentabilidade, a partir das últimas 

décadas do século XX, evoluiu e passou a incorporar dimensões da vida humana das 

mais diversas, e não só aquela relacionada à preservação dos recursos naturais. A 

sustentabilidade não mais deve ser colocada em termos unicamente ecológicos, mas sim 

e muito fortemente, como problemas sociais, pois não há respostas aos problemas 

ambientais sem o enfrentamento das questões sociais. A percepção da problemática 

ambiental originou-se da própria concepção dos usos que os seres humanos fizeram dos 

recursos naturais na história da humanidade, mais especificamente na lógica da 

produção e consumo imposta pelo sistema capitalista de produção e distribuição de 

riquezas. Salienta-se que as Escolas do Campo (EC) na região a ser estudada, possuem a 

prerrogativa de estarem localizadas em regiões em que as práticas agrícolas, geralmente, 

induzem a discussão sobre o uso dos recursos naturais, pois o uso de agroquímicos na 

produção de grãos traz para o cotidiano da escola, a temática sobre as formas produtivas 

da lógica empresarial capitalista e necessariamente uma reflexão sobre a 

sustentabilidade destas práticas. Além disso, as intempéries do tempo (secas, chuva, 



 

etc.) também vividas no cotidiano dos educandos destas escolas, fazem parte de um 

contexto, que deveria provocar reflexões, não só sobre as problemáticas locais, mas 

também sobre a lógica internacional, que reflete-se ali. Deve-se considerar, também, o 

pouco conhecimento sobre os fatores e riscos ambientais dessa região constituída pelo 

Bioma Pampa e sobre o aquífero Guarani. Devido às suas peculiaridades e fragilidades 

naturais, necessita de estratégias produtivas que conciliem a preservação da 

biodiversidade com culturas agrícolas compatíveis. Salienta-se também que duas novas 

realidades fazem parte do contexto social da região: uma é a implantação de grandes 

monoculturas de eucalipto e outra são os assentamentos de reforma agrária, que foram 

implantados na região após a década de 1980. Com esta pesquisa pretende-se instigar, 

entre os educadores do campo, a discussão sobre as práticas de ensino relacionadas à 

problemática ambiental contemporânea, em especial no contexto da Educação de 

crianças e jovens que convivem com problemáticas socioambientais no seu dia a dia. 

 


