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Este trabalho pretende comunicar resultados de pesquisa em andamento, iniciada em 

outubro de 2005, constituído por um grupo multidisciplinar de aluno(a)s e professores 

pesquisadores com o objetivo de compreender a educação ambiental - formal e não-formal 

- no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Pernambuco, por acreditarmos 

que a reforma agrária está diretamente associada a questões ambientais.  

Através da pesquisa-ação (Thiollent, 2005) fazemos diagnósticos das práticas educativas, 

formais ou não, que envolvam o tema Meio Ambiente e planejamos, de acordo com o 

próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -   a forma de intervir no 

seu cotidiano -  seja num assentamento, nos próprios escritórios do Movimento de Recife e 

Caruaru  ou na Universidade de Pernambuco - UPE -  que realiza cursos em parceria com o 

MST. 

 Sem-Terras que moram no assentamento, a coordenadora pedagógica e aluno(a)s do curso 

"Pedagogia da Terra" da UPE, coordenadores do setor de Educação e de Produção do MST 

- cuja área de Meio Ambiente fica subordinada - são os nossos sujeitos.  

Destaque-se que dentro dos Princípios Filosóficos da Educação no Movimento, encontra-se 

o seguinte valor: "a sensibilidade ecológica e o respeito ao meio ambiente" (Princípios da 

educação no MST, número 8). Porém, no contato que tivemos com coordenadores dos 

setores citados do  MST e nas fontes bibliográficas sobre Meio Ambiente produzidas pelo 

próprio Movimento -"Nossos Compromissos com a Terra e com a Vida" e " A Vez dos 

Valores"  -  percebe-se que a Educação Ambiental ainda não é um item prioritário para o 

MST, em Pernambuco, inclusive pela compreensão, ainda escassa sobre o conceito. E é 

neste aspecto que gostaríamos de nos deter neste trabalho. 

Thiollent(2005) destaca que: 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 

ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (p.16) 
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No diálogo que travamos com o Movimento e no sentido de cooperar - como a própria 

pesquisa-ação recomenda - diagnosticamos uma ação primordial: planejarmos e 

executarmos uma capacitação para os responsáveis pelos setores de Educação e Produção 

do Movimento, voltada a conceitos, discussões e reflexões sobre Meio Ambiente e 

Educação Ambiental.   

.Sabe-se que a EA se trata de uma área nova, onde recentemente o Homem passou a ser 

compreendido como pertencente ao Meio Ambiente. Sabe-se, ainda,  que o movimento 

ambientalista passa a ser reconhecido, efetivamente, na década de oitenta, no Brasil. Assim, 

a educação ambiental não era - e ainda não é, por muitas vezes - associada a questões 

sociais, onde o ser humano está incluído. O conceito socioambiental ainda é pouco 

utilizado. Segundo Loureiro (2004), 

 

 "A falta de percepção da Educação Ambiental como processo 

educativo, reflexo de um movimento histórico, produziu uma prática 

descontextualizada, voltada para a solução de problemas de ordem 

física do ambiente, incapaz de discutir questões sociais e categorias 

teóricas centrais da educação. E mais, a ausência de reflexão sobre o 

movimento ambientalista, seus propósitos e significados políticos, 

levou à incorporação acrítica por parte dos educadores ambientais,  

das tendências conservadoras e pragmáticas dominantes, 

estabelecendo ações educativas entre o social e o natural, 

fundamentadas em concepções abstratas de ser humano e generalistas 

e idealistas no modo como definem a responsabilidade humana no 

processo de degradação ambiental. Portanto, houve a possibilidade 

institucional e histórica de concretização de uma Educação 

Ambiental que ignorou princípios do fazer educativo e a diversidade 

e radicalidade inserida no ambientalismo, perdendo o sentido de 

educação como vetor da transformação social e civilizacional. (p. 81) 
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Compreender a Educação Ambiental como um veículo de transformação social é necessário 

a um movimento voltado a questões ligadas a qualidade de vida - terra, moradia, produção, 

cultura, lazer, educação etc. 

Tomamos as palavras de Guimarães (2004) ao afirmar que: 

 

  É dessa forma que a educação ambiental crítica, voltada para a formação da 

cidadania ativa e planetária, poderá ser um importante instrumento que contribua 

para a gestação de relações sustentáveis, em qualquer que seja o espaço, entre 

sociedades humanas e a natureza, já que é intrínseca, a essa concepção de educação 

ambiental, a conquista de espaços de participação e mobilização, nas diferentes 

escalas de gestão (p.80) 

 

Carvalho(2004) destaca ao falar sobre a visão socioambiental:  

 

A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade complexa e 

interdisciplinar e pensa o meio ambiente não como um campo de interações entre a 

cultura, a sociedade e a base física e biológica dos processos vitais, no qual todos 

os termos dessa relação se modificam dinâmica e mutuamente. Tal perspectiva 

considera o meio ambiente como espaço relacional, em que a presença humana, 

longe de ser percebida como extemporânea, intrusa ou desagregadora ("câncer do 

planeta"), aparece como um agente que pertence à teia de relações da vida social, 

natural e cultural e interage com ela. Assim, para o olhar soioambiental, as 

modificações resultantes da interação entre os seres humanos e a natureza nem 

sempre são nefastas; podem muitas vezes ser sustentáveis, propiciando, não raro, 

um aumento da biodiversidade pelo tipo de ação humana ali exercida.(p. 37) 

 

A mesma autora ainda destaca como a ecologia transitou das ciências naturais para as 

ciências humanas:  

 

"Podemos ver como a palavra ecologia transbordou os limites da ciência biológica 

e ecológica, transitando do campo estritamente científico das ciências naturais para 

o campo social. No mundo social essa palavra foi apropriada e retraduzida por uma 

diversidade de práticas não científicas, como as ações e movimentos sociais, e 

acabou ganhando novos significados, agora ligados à utopia de um mundo melhor, 

ambientalmente preservado e socialmente justo. Um conjunto de ações políticas 
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inspiradas pelo desejo de ver uma relação mais harmoniosa entre sociedade e 

ambiente passou a ser conhecido como lutas ecológicas. Tais ações constituíram 

um movimento social, o movimento ecológico, que se caracteriza pela 

compreensão holística do mundo e defende a construção de relações 

ambientalmente justas com a natureza e entre os seres humanos. Assim, há o 

deslocamento da idéias de ecologia, que passa a denominar não mais apenas um 

campo do saber científico, mas também um movimento da sociedade, portador de 

uma expectativa de futuro para a vida neste planeta. Mais do que a ciência 

ecológica, é o ecologismo que contitui a origem da EA e da formação do sujeito 

ecológico." (Carvalho,2004: p.40) 

 

Para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra “Terra é muito mais que terra” 

como diz Casagládia (apud Caldart 2002). O sujeito Sem Terra busca a terra que lhe 

provém não apenas o alimento, mas também condição de trabalho, moradia, educação, 

saúde, cidadania. Por acreditarmos que a Educação Ambiental poderá desempenhar um 

importante papel para esse movimento social, através de uma intervenção na realidade, por 

meio da dialogicidade (Freire, 1987),  pretendemos, com a pesquisa-ação, contribuir para 

que a educação ambiental no MST, em Pernambuco, seja um aspecto prioritário num 

movimento que, a nosso ver, é socioambiental, na medida em que as condições de 

sobrevivência, cultura e educação na relação do homem com o meio são prioridades.  

Percebe-se, todavia,  a compreensão fragmentada do MST, em Pernambuco, sobre a 

questão ambiental e, consequentemente, Educação Ambiental. Porém, chama-nos a atenção 

pelo fato de percebermos o quanto o Movimento está aberto para o(s) diálogo(s) e para 

adquirir novos conhecimentos. Lembra-se de Morin(2003) ao dizer que: "O pensamento 

complexo não despreza o simples, mas critica a simplificação. Nesse sentido, a 

complexidade não é nem a simplificação colocada às avessas, nem a eliminação do simples: 

a complexidade é a união da simplificação e da complexidade. (p.56)" 

Assim, destaca-se que, apesar de haver uma pessoa responsável pelo setor de Produção - 

onde Meio Ambiente é secundarizado, como sub-setor - bastante envolvida e sensível às 

questões ambientais, acredita-se que coordenadores do Movimento, em Pernambuco, 

precisariam discutir mais sobre conceitos de Meio Ambiente e Educação Ambiental com o 

intuito de contribuir para a qualidade de vida das comunidades - assentamentos e 

acampamentos - do MST. Chama-se a atenção que , ao solicitarmos um assentamento para 
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nossa pesquisa a uma das pessoas responsáveis pelo setor de Educação do Movimento, essa 

pessoa associou meio ambiente, unicamente,  a lixo e  poluição. 

Havíamos diagnosticado, através desta pesquisa-ação, a necessidade de uma capacitação 

sobre EA para os técnicos do Movimento - de diversas formações - que ministraríamos, ao 

Movimento - e mesmo assim nos foi alegado que haveria problema relacionado a custo - 

levar os técnicos de várias regiões do Estado para uma capacitação. 

Destaque-se que o responsável pela área de Meio Ambiente do Movimento em Pernambuco 

falou que as necessidades surgem de baixo pra cima, no MST, e que ele tem certeza que, 

em breve, o sub-setor de Meio Ambiente passará a ser um setor no organograma do 

Movimento. 

Assim, ao considerarmos que os coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra de Pernambuco tendo a oportunidade de estudo, reflexão e discussão sobre o 

conceito de Meio Ambiente e Educação Ambiental, numa perspectiva crítica, poderão 

ultrapassar a visão fragmentada e, dessa forma, o setor de Meio Ambiente poderá vir a ser 

mais valorizado pelo Movimento, contribuindo, assim para questões fundamentais na 

qualidade de vida dos Sem Terra. Por fim, destaque-se que o coordenador do MST, em 

Pernambuco, em recente encontro1, em Recife, falou que o Movimento pretende qualificar - 

educação formal - todos os seus integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
1 Seminário Nacional: A Questão da Terra no Nordeste do Brasil, realizado pela Fundação Joaquim Nabuco, 
no período de 29 de novembro a 1 de dezembro de 2005, em Recife - Pernambuco. 
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