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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi apresentar a importância da educação ambiental para a 
mudança de postura dos agricultores, frente aos problemas ambientais enfrentados 
na atualidade. A sociedade atual explora os recursos naturais, principalmente no uso 
agrícola, sem se preocupar com a regeneração, o que traz sérios riscos ao meio 
ambiente. A educação ambiental exerce papel fundamental na mudança de postura 
dos agricultores frente a esses problemas. Para iniciar os trabalhos de educação 
ambiental é necessário conhecer a percepção que os indivíduos apresentam em 
relação ao meio em que estão inseridos, para a partir daí estabelecer trabalhos 
voltados para a conscientização e adoção de hábitos mais sustentáveis. A 
agroecologia é uma ciência em construção e assim como a educação ambiental, 
também tem uma visão voltada para a sustentabilidade, se preocupando com o 
ambiente como um todo, envolvendo nesse processo os saberes tradicionais dos 
agricultores aliados ao conhecimento científico, partindo dessa ideia para empregar 
uma agricultura com práticas mais sustentáveis. 
PALAVRAS-CHAVE : Agricultura convencional, agricultura sustentável, percepção 
ambiental. 
 
 
THE ROLE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE ATTITUDE  CHANGE OF 

FARMERS FACE OF PARADIGM OF AGROECOLOGY 
 

ABSTRACT 
The objective was to present the importance of environmental education in the 
change of attitude of farmers, compared to the environmental problems faced today. 
The current company explores natural resources, mainly agricultural use, without 
worrying about regeneration, which brings serious risks to the environment. 
Environmental education plays a fundamental role in changing the attitude of 
farmers, faced with these problems. To start the environmental education work is 
necessary to know the perception that individuals have in relation to the environment 
in which they live, from there to establish work aimed to raise awareness and 
adoption of more sustainable habits. Agroecology is a science in construction and as 
well as environmental education, also has a vision of sustainability, caring about the 
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environment as a whole, involving in this process the traditional knowledge of the 
Allies farmers to scientific knowledge, based on this idea to hire a agriculture more 
sustainable practices. 
KEYWORDS:  Conventional agriculture, environmental awareness, sustainable 
agriculture 
 

O planeta tem sofrido várias alterações, em função do avanço da ciência e da 
tecnologia. Esse avanço trouxe ao homem maior conforto e melhores condições de 
vida. Entretanto, pensava-se que o que os recursos naturais da Terra fossem 
inesgotável, o que fez com que o ser humano agisse de maneira irresponsável. É de 
se notar que existe certa preocupação quanto a essas questões, mas ainda em 
proporção muito pequena, nem sempre levando à tomada de atitudes em relação 
aos problemas detectados. 

Na agricultura, os agravantes da modernização, a partir da revolução verde, que 
tem preocupação apenas com a maior produção e o lucro, não considerando o 
ambiente utilizado, o que resultou em sérios processos degenerativos. Hoje, a 
humanidade enfrenta sérios problemas ambientais, sociais e econômicos, pelo uso 
inadequado dos recursos naturais. Em consequência, a vida na Terra encontra-se 
ameaçada, mas a humanidade continua explorando os recursos naturais de modo 
irracional. A forma de exploração, racional ou irracional, está diretamente ligada ao 
modo como o homem enxerga o ambiente em que vive, sentindo-se ou não parte 
desse ambiente. A falta de sensibilização das pessoas agrava a situação (PEREIRA, 
2007). 

Para solucionar o problema da exploração irracional dos recursos naturais, 
novas posturas devem ser adotadas, envolvendo toda a sociedade, a partir da 
conscientização de cada cidadão. A adoção de práticas mais amigáveis para com a 
natureza exige mudança de comportamento (CRIVELLARO et al., 2008). A 
Educação Ambiental é o principal instrumento para moldar uma nova forma de ver e 
de sentir o mundo (SILVA et al., 2013). A educação ambiental ajuda no processo de 
conscientização e a exploração dos recursos naturais será tanto mais racional 
quanto maior for o nível de conscientização das pessoas. 

A Educação Ambiental deve conduzida juntamente com a Agroecologia, pois 
ambas surgiram da necessidade de adoção de novos estilos de vida, que 
contribuam para a conservação da biodiversidade e para a geração de trabalho, em 
um sistema econômico mais justo (CRIVELLARO et al., 2008). 

O objetivo desse trabalho foi mostrar a importância da Educação Ambiental na 
promoção da mudança de postura dos agricultores frente aos problemas ambientais 
enfrentados na atualidade. 
 

A NECESSIDADE DE UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL  
E O SURGIMENTO DA AGROECOLOGIA 

Embora a agricultura tenha surgido há 10.000 anos, a produção em maior escala 
teve início no século XVIII, com o advento da agricultura moderna, caracterizando a 
primeira revolução agrícola. Naquele tempo a agricultura ainda mantinha as 
seguintes características: integração entre agricultura e pecuária, domínio sobre as 
técnicas de produção em maior escala e intensificação do uso da rotação de culturas 
com plantas forrageiras (KAMIYAMA, 2011). Tais características tornavam a 
agricultura semelhante à agricultura praticada pelos antigos camponeses e pelos 
povos indígenas, chamada agricultura tradicional. Esta era praticada em pequenas 
propriedades e os produtos cultivados eram variados (AMARAL, 2011). 
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A agricultura passou por processos de modernização que influenciaram no 
crescimento econômico. Na segunda metade do século XIX, foi introduzida outra 
mudança importante, marcada por uma série de descobertas científicas e avanços 
tecnológicos, conhecida como segunda revolução agrícola. As principais 
características desse modelo de agricultura são o melhoramento genético das 
plantas, o uso de fertilizantes químicos, o distanciamento entre a produção vegetal e 
a produção animal e a prática da monocultura (KAMIYAMA, 2011). Na década de 
1960, o declínio da agricultura tradicional favoreceu a implantação da agricultura 
moderna, também chamada agricultura convencional, agricultura química ou 
agricultura de consumo (AMARAL, 2011). As práticas agrícolas com variedades de 
plantas melhoradas, irrigação, uso intensivo de fertilizantes químicos e de 
agrotóxicos e uso intensivo de máquinas agrícolas no preparo do solo 
caracterizaram a chamada “Revolução Verde” (AMARAL, 2011; KAMIYAMA, 2011). 

A Revolução Verde teve seus méritos, aumentando a produção mundial de 
alimentos e diminuindo os custos de produção, cujos benefícios foram repassados 
aos consumidores, entretanto, causou sérios problemas ambientais e sociais: 
erosão, acidificação, salinização e compactação dos solos; desmatamentos ilegais, 
erosão genética e perda da biodiversidade, pela especialização da produção; 
contaminação da água, dos solos e dos alimentos, pelo uso inadequado de adubos 
químicos e agrotóxicos; intoxicação de agricultores, trabalhadores rurais e 
consumidores, pelo uso indevido de agrotóxicos; aparecimento de novas pragas e 
surgimento de pragas resistentes; concentração de renda; exclusão social 
(AMARAL, 2011; FOLEY et al., 2011; KAMIYAMA, 2011; ADL et al., 2011; BARBOZA 
et al., 2012).  

A agricultura é uma atividade que consome grande quantidade de água. Estima-
se que 70% da água doce do planeta sejam destinadas à irrigação (GORDON et al., 
2005). A erosão e outras formas de degradação do solo são os principais problemas 
que a agricultura convencional enfrenta (STOCKING, 2003). Os processos de 
degradação do solo têm relação com as formas de manejo empregadas (LAL, 2009), 
assim, destaca-se a importância do manejo sustentável da agricultura 
(GADERMAIER et al., 2012). Além disso, a falta de preocupação com a natureza 
pode ser notada também através da monocultura, que altera a fauna e flora, além de 
poder prejudicar a plantação, como é o caso do milho em que as podridões das 
espigas e grãos ardidos são aumentadas na prática de monocultura (TRENTO et al., 
2002). 

A agricultura convencional utiliza alta quantidade de insumos externos, como 
fertilizantes químicos e agrotóxicos (ADL et al., 2011; BAGIATIS & OXOUZI, 2011; 
ROSSET et al., 2014) e esses insumos contaminam o solo, a água e o ar, além de 
causar a resistência das pragas e o aumento das emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) (TSCHARNTKE et al., 2012; ROSSET et al., 2014). A agricultura é 
responsável por 30 a 35% das emissões de GEE (DEFRIES & ROSENZWEIG, 2010; 
ROSSET et al., 2014). 

Entre os anos 2005 e 2011 o uso de agrotóxicos dobrou no Brasil (RIGOTTO et 
al., 2012), que se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo (SANTOS, 
2012). SILVA et al. (2014) afirmam que a utilização de agrotóxicos na produção de 
alimentos introduziu agentes poluidores capazes de degradar ecossistemas, 
contribuindo com a poluição ambiental. O uso desses insumos afeta também a 
saúde tanto dos trabalhadores rurais, devido a estarem diretamente expostos aos 
efeitos nocivos dos agrotóxicos, como também os consumidores distantes dos locais 
da produção, que são expostos aos riscos indiretamente pela ingestão de alimentos 
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ou águas contaminadas (SILVA et al. 2014). 
A agricultura intensiva utiliza insumos externos, recursos naturais não 

renováveis, que resultam na geração rápida de lucros, enquanto o manejo 
sustentável exige tempo e paciência criando um ambiente seguro (PIMENTEL et al., 
2005). Entretanto, é possível conciliar a sustentabilidade com a produção, sendo 
esse o desafio da agricultura sustentável, que consiste em utilizar o ecossistema 
agrícola, mantendo a diversidade biológica, a produtividade, a capacidade 
regenerativa, a vitalidade e a habilidade de funcionamento, de modo a preservar as 
funções ecológicas, econômicas e sociais, nas esferas local, nacional e global, e não 
causar danos a outros ecossistemas (LEWANDOWSKI et al., 1999). 

O impacto ambiental negativo das práticas da agricultura moderna, o aumento 
da utilização de recursos não-renováveis e o custo elevado de manutenção da 
produção a longo prazo fizeram com que muitas instituições governamentais e não-
governamentais tomassem iniciativas no sentido de promover a adoção e a 
expansão de tecnologias de agricultura mais sustentáveis (BAGIATIS & OXOUZI, 
2011). Segundo o Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno 
Covas, a agricultura sustentável possibilitou o aumento da produção mundial de 
alimentos e diminuiu os custos com o plantio, o transporte e a comercialização 
(KAMIYAMA, 2011)1.  

As críticas ao modelo de produção convencional surgiram no início da década 
de 1960. Uma importante contribuição para o aumento das discussões a respeito do 
assunto foi a publicação do livro Primavera Silenciosa, em 1962, pela pesquisadora 
norte-americana Rachel Carson. O livro mostrou que o inseticida Dicloro-Difenil-
Tricloroetano (DDT), muito utilizado naquela época, acumulava-se no tecido adiposo 
do homem e dos animais, trazendo sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. O 
livro também questionou a confiança cega da humanidade no progresso tecnológico, 
aumentando a conscientização da população sobre o perigo dos pesticidas. A obra 
tornou-se uma das maiores referências para o movimento ambientalista, 
influenciando decisivamente várias gerações de cientistas e militantes (KAMIYAMA, 
2011; SERPA, 2012). 

A questão da sustentabilidade na agricultura despertou o interesse de 
profissionais, pesquisadores e produtores, a partir da década de 1970, fazendo com 
que surgissem muitos conceitos de agricultura sustentável. O significado de 
sustentabilidade é distinto para diferentes pessoas e revela os valores e as 
percepções individuais sobre a utilização dos recursos naturais e o desenvolvimento 
econômico e social (KAMIYAMA, 2011). Embora não haja consenso, todos os 
conceitos expressam a necessidade de se estabelecer um padrão produtivo que 
utilize de forma mais racional os recursos naturais e mantenha a capacidade 
produtiva no longo prazo (COSTA, 2010; KAMIYAMA, 2011).  

Os conceitos de agricultura sustentável com maior aceitação pela comunidade 
científica internacional foram elaborados pela Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação (FAO) e pelo National Research Council (NCR) dos 
Estados Unidos, respectivamente (KAMIYAMA, 2011). 

 

Segundo a FAO, a agricultura sustentável  

não constitui algum conjunto de práticas especiais, mas sim um objetivo: 
alcançar um sistema produtivo de alimento e fibras que aumente a 
produtividade dos recursos naturais e dos sistemas agrícolas, permitindo 
que os produtores respondam aos níveis de demanda engendrados pelo 
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crescimento populacional e pelo desenvolvimento econômico; produza 
alimentos sadios, integrais e nutritivos, que permitam o bem-estar humano; 
garanta uma renda liquida suficiente para que os agricultores tenham um 
nível de vida aceitável e possam investir no aumento da produtividade do 
solo, da água e de outros recursos; e corresponda as normas e expectativas 
da comunidade (FAO, citado por KAMIYAMA, 2011, p. 20). 

_______________ 
1 Informação encontrada no texto de Apresentação da obra KAMYAMA, A. Agricultura Sustentável . 
São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2011. (Cadernos de Educação Ambiental, 13) 
 

Segundo o NCR, agricultura sustentável 

é o manejo e a conservação da base de recursos naturais e a orientação 
tecnológica e institucional, de maneira a assegurar a obtenção e a 
satisfação contínua das necessidades humanas para as gerações presentes 
e futuras. Tal desenvolvimento sustentável (agricultura, exploração florestal 
e pesca) resulta na conservação do solo, da água e dos recursos genéticos 
animais e vegetais, além de não degradar o ambiente, ser tecnicamente 
apropriado, economicamente viável e socialmente aceitável (NCR, citado 
por KAMIYAMA, 2011, p. 20). 

 
Para ALTIERI (1989), um agroecossistema sustentável é capaz de manter a 

produção através do tempo, apesar dos distúrbios ecológicos e das pressões 
sócioeconômicas de longo prazo. PATERNIANI (2001) entende que o conceito de 
sustentabilidade deve ter aspecto dinâmico, levando em consideração as mudanças 
nas necessidades humanas, ao longo do tempo, com base em uma percepção 
adequada da relação entre o ambiente natural e a agricultura. O desenvolvimento de 
uma agricultura sustentável, por ser um processo complexo e dinâmico, envolve, 
simultaneamente, as perspectivas sociais, políticas, econômicas, culturais e 
ecológicas (LUCON, 2004). 

O Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno Covas, afirmava 
que o conceito de sustentabilidade tem sido cada dia mais aplicado, nas lavouras 
brasileiras, a partir da demanda da própria sociedade, e a aplicação desse conceito 
tem o objetivo de descartar a ideia de que agricultura e meio ambiente não podem 
caminhar juntos, como se acreditava (KAMIYAMA, 2011)2. O conceito de 
sustentabilidade na agricultura é importante, porque constitui a base para a criação 
de políticas e práticas que levam a um desenvolvimento rural mais igualitário e 
ambientalmente sadio (LUCON, 2004). 

A Agroecologia utiliza o conceito de agricultura sustentável, propondo a 
aplicação de princípios ecológicos para se alcançar o manejo sustentável dos 
agroecossistemas. Segundo a Agroecologia, quanto maior a semelhança estrutural e 
funcional de um agroecossistema com o ecossistema natural da sua região 
biogeográfica, maior a possibilidade desse agroecossistema ser sustentável 
(ALTIERI, 1989; LUCON, 2004; AMARAL, 2011). 

No Brasil, os pioneiros da Agroecologia foram Adilson Dias Paschoal, Ana Maria 
Primavesi, José Antônio Kroeff Lutzenberger, Luiz Carlos Pinheiro Machado e 
Sebastião Pinheiro. Em 1976, Lutzenberger lançou o livro “Manifesto Ecológico 
Brasileiro: fim do futuro?”, fazendo severas críticas à agricultura convencional e 
propondo uma agricultura mais ecológica. Em 1979, Paschoal lançou o livro “Pragas, 
praguicidas e crise ambiental”, mostrando que o aumento do consumo de 
agrotóxicos vinha provocando o aumento do número de pragas nas lavouras, por 
eliminar também grande parte dos inimigos naturais e pela proliferação de pragas 
resistentes aos praguicidas. No ano de 1980, Primavesi lançou o livro “Manejo 
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Ecológico do Solo”, ressaltando a importância do manejo adequado dos recursos 
naturais na agricultura tropical (CAMARGO, 2007; KAMIYAMA, 2011). 

 
 
 

_______________ 
2 Informação encontrada no texto de Apresentação da obra KAMYAMA, A. Agricultura Sustentável . 
São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2011. (Cadernos de Educação Ambiental, 13) 

 
Na década 1980, ocorreram três Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa 

(EBAA), o que fez com que o movimento da agricultura sustentável ganhasse força. 
Inicialmente as discussões eram focadas em aspectos tecnológicos e na 
degradação ambiental provocada pela Revolução Verde. O terceiro encontro focou 
as questões sociais da produção, sobrepondo-as às questões ecológicas e técnicas. 
A partir daí, diversos Encontros Regionais de Agricultura Alternativa (ERAA) foram 
realizados, incorporando, de modo permanente, os aspectos socioeconômicos aos 
ecológicos e técnicos (KAMIYAMA, 2011). 

Esses trabalhos e eventos promoveram o interesse da opinião pública para as 
questões ambientais, e o interesse de agricultores para a adoção de tecnologias 
mais sustentáveis, fortalecendo o movimento agroecológico no país. A adesão de 
pesquisadores ao movimento alternativo teve desdobramentos importantes para a 
ciência e tecnologia, sobretudo na busca por fundamentação científica para as 
propostas técnicas do sistema agroecológico (KAMIYAMA, 2011). Diversos fatores 
estimulam e encorajam os produtores a substituir o cultivo convencional por práticas 
sustentáveis (PANZENHAGEN et al., 2008; AMARAL, 2011) e novos hábitos vão 
sendo adquiridos, como resultado de movimentos agroecológicos (CARVALHO & 
STEIL, 2009). 

A transformação do ambiente provocada pelo homem foi rápida e não obedeceu 
às leis de conservação da natureza e sim às leis econômicas. O homem modifica de 
forma útil a matéria prima fornecida pela natureza, visando ao próprio bem estar. 
Nesse contexto, a interação homem/natureza desencadeia uma relação desigual 
(ARESI & MANICA, 2010).  

A conquista de uma agricultura mais sustentável requer mudança de paradigma 
no ensino, na pesquisa, na extensão e no relacionamento com agricultores. A 
Agroecologia, pelas características de matriz multidisciplinar, forte conteúdo ético e 
enfoque holístico e sistêmico, pode ser o caminho adequado para essa mudança de 
paradigma (SARANDÓN, 2014). A agroecologia, diante dessa situação, passou a ter 
notoriedade quanto à possibilidade de mudanças no âmbito agrícola. O impacto 
ambiental da agricultura moderna e o aumento do uso de recursos não renováveis 
têm levado muitos órgãos nacionais e internacionais a tomarem iniciativas a fim de 
promover a adoção e a expansão da agroecologia, com práticas mais sustentáveis 
(CAPORAL & COSTABEBER, 2004; LIMA & CARMO, 2006; AMARAL, 2011; 
BAGIATIS & OXOUZI, 2011). 

ALTIERI (1989) diz que a agroecologia é uma ciência emergente que estuda os 
agroecossistemas integrando conhecimentos de agronomia, ecologia, economia e 
sociologia. Já para GUZMÁN (2002), a agroecologia não pode ser considerada uma 
ciência, pois incorpora o conhecimento tradicional que por definição não é científico. 
FEIDEN (2005) considera que a agroecologia é uma ciência em construção, com 
características transdisciplinares, integrando conhecimentos de diversas outras 
ciências e incorporando o conhecimento tradicional, que é validado por meio de 
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métodos científicos. 
Como ciência integradora, a Agroecologia reconhece e se nutre dos saberes, 

conhecimentos e experiências de agricultores, dos povos indígenas, dos povos da 
floresta, dos pescadores, das comunidades quilombolas, bem como dos demais 
atores sociais envolvidos em processos de desenvolvimento rural, incorporando o 
potencial endógeno, isto é, presente no local (CAPORAL et al., 2006). 

As propostas elaboradas no campo da Agroecologia vão muito além de questões 
ambientais, abrangendo também aspectos econômicos, sociais e políticos do 
desenvolvimento da agricultura (SILVA NETO, 2014). Assim, a Agroecologia está 
relacionada à construção de um novo paradigma, no que diz respeito à forma como 
se estrutura a produção agrícola e a vida em sua totalidade (SILVA & MACHADO, 
2015). 

ALTIERI (1995) chama atenção para não haver confusão da Agroecologia, 
enquanto disciplina científica ou ciência, com uma prática ou tecnologia agrícola, um 
sistema de produção ou um estilo de agricultura. Na agroecologia há a aplicação de 
conceitos e princípios ecológicos no desenho e manejo de agroecossistemas 
sustentáveis (GLIESMANN, 2000). CAPORAL & COSTABEBER (2002) definem 
agroecologia como uma ciência que estabelece bases para a construção de estilos 
de agricultura sustentável e desenvolvimento rural. A agroecologia, portanto, respeita 
o meio ambiente e busca empregar práticas agrícolas que consideram a 
sustentabilidade. 
 

A IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO AGROECOLÓGICO 

A percepção ambiental possibilita a compreensão do eu e do outro, das relações 
afetivas, dos sentimentos e da relação com o ambiente, que consiste na maneira 
como o ser humano, individual ou coletivamente, o vê e o compreende (ORSI et al. 
2015). MARIN et al. (2004, p. 101) definem percepção ambiental como: 

 
Um fenômeno complexo que se funde com vários elementos da existência 
humana. Entre eles, podemos destacar as dimensões espirituais, o 
imaginário e a história da pessoa humana, todos profundamente inter-
relacionados. É a partir da memória de construção interativa do ser humano 
com o ambiente que se estabelece seu modo de vida e seu comportamento 
no ambiente. 

 
Segundo TORRES & OLIVEIRA (2008) a percepção ambiental busca refletir o 

entendimento das pessoas sobre o meio ambiente, através das relações que se 
estabelecem, e apresenta-se como um instrumento que deve ser utilizado de forma 
a identificar os aspectos positivos e negativos do homem em relação à natureza. As 
atividades produtivas e as dinâmicas que ocorrem em determinado local refletem as 
diferentes percepções ambientais dos atores sociais envolvidos. Esses atores são os 
responsáveis diretos por iniciativas condizentes ou não com a realidade existente 
em um espaço com diversidade e peculiaridades biológicas e culturais (HOEFFEL et 
al., 2008). 

RODAWAY (1994), citado por FRACCARO et al., (2010) mostra que a percepção 
tem duas dimensões: sensação e cognição. A primeira dimensão reflete a relação 
cinética e bioquímica entre a pessoa e o mundo, mediada pelos órgãos dos sentidos 
e submetida aos estímulos ambientais. A segunda dimensão se refere a um 
processo mental, que envolve memória e construção de pensamentos, mediada por 
processos socioculturais e históricos. A percepção consiste em uma união complexa 
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de ambas as dimensões, que recebem os estímulos ambientais, processam esses 
estímulos e formulam ideias, pensamentos e decisões sobre o ambiente no qual o 
sujeito está inserido.  

A percepção surge da relação com o mundo e interfere na relação com ele e 
também inferindo na tomada de decisões a respeito desse mundo. Para BACH 
JÚNIOR & MARIN (2007), a valorização do meio ambiente e a atitude do agricultor 
diante dela dependem essencialmente da percepção. Segundo LOPES et al. (2011) 
conhecer a percepção ambiental dos atores sociais que vivem no campo, seus 
aspectos ambientais, econômicos e sociais, com o intuito de compreender o 
pensamento, o sentir e agir dos agricultores, é passo fundamental na tentativa de 
unir a produção agrícola ao nível da paisagem, ou seja, conhecer essas relações 
que permeiam tais percepções e seus reflexos na subjetividade dos agricultores. 

O processo de construção do conhecimento acerca do uso e manejo da 
biodiversidade local, por sua vez, valoriza o conhecimento dos assentados e 
contribui para que os agricultores associem sua fonte de renda e padrão de 
consumo à ótica da conservação ecológica, atendendo às necessidades das 
paisagens agrícolas e a participação de suas comunidades (MCGINTY et al., 2008).  

O diálogo de saberes também é importante nesse processo de construção. 
Segundo BALBINOTTI & SENA (2014) o diálogo de saberes é entendido como uma 
forma de relação entre camponês e técnico utilizado para aprofundar e buscar a 
transição agroecológica, ocorrendo assim uma interação com o saber técnico e o 
acadêmico. Portanto, o desenvolvimento para uma agricultura mais sustentável não 
depende apenas da motivação individual dos agricultores, mas da ação do grupo 
como um todo (PRETTY, 1995). Enfatizando a importância do papel das 
organizações locais, devido a terem uma relação mais próxima entre os agricultores 
no seu cotidiano. 

Segundo LUCENA et al. (2012), a utilização de práticas metodológicas 
(reuniões, visitas, oficinas), fortalecem o envolvimento dos membros da comunidade 
possibilitando a troca e construção do conhecimento. Evidenciando a importância do 
apoio das universidades, instituições, associações nesse processo de 
conscientização. Nesse sentido há necessidade de criar espaços de diálogos para 
esta construção. A transição agroecológica pode ser uma das formas de buscar esta 
mudança.  

Entendida como um processo gradual de mudança nas formas de manejo e 
gestão dos agroecossistemas, a transição agroecológica tem como meta a 
passagem de um sistema de produção convencional (que pode ser mais ou menos 
intensivo em insumos externos) a outro sistema de produção que incorpore 
princípios, métodos e tecnologias com base ecológica (CAPORAL & COSTABEBER, 
2007). É um processo que se contrapõe à lógica e ao modelo hegemônicos de 
modernização da agricultura, podendo contribuir significativamente para as 
mudanças necessárias ao estabelecimento de modelos de desenvolvimento rural 
focados na qualidade de vida e na sustentabilidade (PREISS et al., 2014).   

Para que os processos ambientais resultantes da relação entre homem e meio 
ambiente se desenvolvam harmonicamente, é preciso que, aos sistemas ecológicos 
sejam articulados os sistemas culturais e socioeconômicos da humanidade 
(SOARES JÚNIOR et al., 2012). A educação ambiental pode acelerar o processo de 
conhecimento do ambiente local, melhorando a percepção ambiental, do modo que 
as pessoas passem a perceber o ambiente em que estão inseridas, sendo levadas a 
refletir sobre suas ações para com esse meio (MANCIO, 2008). Com isso inicia-se o 
processo de mudança de postura, enquanto cidadãos conscientes. 
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A interpretação do ambiente local reflete a maneira como os recursos naturais 
são utilizados, constituindo um importante instrumento para o uso sustentável da 
terra (ALVES, 2005; CARDOSO, 2006). A falta de conhecimento ou o conhecimento 
fragmentado a respeito do ambiente constitui uma barreira à exploração sustentável 
dos recursos naturais (COSTA NETO, 2006; MIGUENS et al., 2007). Assim, o 
conhecimento das percepções desenvolvidas pelos agricultores e dos critérios que 
utilizam no uso da terra é fundamental para o planejamento da atividade agrícola em 
localidades do meio rural (FINATO et al., 2015). 
 
O PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DO CONH ECIMENTO 

AGROECOLÓGICO 
Os conceitos de ambiente, sustentabilidade e serviços ambientais devem 

aparecer em todos os assuntos que tem por objetivo educar o cidadão para uma 
transformação na sua relação com a natureza. Assim deixarão de ter a visão de um 
ambiente modificado e antropizado como o ideal para a existência humana, e mais 
particularmente, para que o jovem produtor deixe de idealizar como modelo de 
produção as atividades devastadoras do agronegócio (RIBEIRO, 2003).  

Segundo DIAS (1992), a educação ambiental se caracteriza por incorporar as 
dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e éticas, o que 
significa que ao tratar de qualquer problema ambiental, devem-se considerar todas 
essas dimensões.  

A educação ambiental configura-se como o principal meio para impulsionar a 
ideia de uma sociedade sustentável que integra homem e ambiente. VARGAS 
(2005) afirma ser possível entender a relação entre educação ambiental, 
sustentabilidade ambiental e cidadania, entendidas como dimensões que se 
complementam numa rede dinâmica que conduz à conscientização, ao 
compromisso, à saúde, à qualidade de vida e à justiça social. É considerada um 
processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do 
meio ambiente e adquirem os conhecimentos, os valores, as habilidades, as 
experiências e a determinação que os tomam aptos a agir individual e coletivamente 
para resolver problemas ambientais presentes e futuros (DIAS, 1992).  

A educação ambiental surgiu no cenário mundial no início da década de 1970, 
como uma reação à crise ambiental pelo modelo insustentável de uso dos recursos 
naturais (CRIVELLARO et al., 2008). A partir de uma postura de respeito à vida, de 
reverência à natureza e de valorização do ser humano, foi colocada em questão a 
sobrevivência humana, a sustentabilidade da vida e a preocupação com as futuras 
gerações. O debate filosófico sobre o tema apontou para a necessidade de se 
construir uma nova visão da realidade, uma visão sistêmica, ecológica da vida 
(CAPRA, 1994), necessária para os novos tempos que estavam por vir. 

A educação ambiental configura-se como o principal meio para impulsionar a 
ideia de uma sociedade sustentável que integra homem e ambiente. VARGAS 
(2005) afirma ser possível entender a relação entre educação ambiental, 
sustentabilidade ambiental e cidadania, entendidas como dimensões que se 
complementam numa rede dinâmica que conduz à conscientização, ao 
compromisso, à saúde, à qualidade de vida e à justiça social. É considerada um 
processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do 
meio ambiente e adquirem os conhecimentos, os valores, as habilidades, as 
experiências e a determinação que os tomam aptos a agir individual e coletivamente 
para resolver problemas ambientais presentes e futuros (DIAS, 1992).  

Muitas são as tentativas para melhorar a situação ambiental da sociedade, mas 
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nem sempre os objetivos esperados foram alcançados. Baseado nesse pensamento, 
quanto mais for possível acelerar o processo de transformação comportamental com 
relação ao meio ambiente, menor será o lamento, quando vierem a ocorrer as 
catástrofes engatilhadas, por não terem sido evitadas a tempo (ZULAUF, 2000). 

Quando se fala em agroecologia, não se pode deixar de inserir a educação 
ambiental, pois ambas surgem a partir da necessidade de adoção de novos estilos 
de vida que tragam melhor qualidade de vida, conservação da biodiversidade e 
geração de trabalho, em um sistema econômico mais justo (CRIVELLARO et al., 
2008). O objetivo da educação ambiental é educar e construir o conhecimento 
ambiental, incorporando novos conceitos e atitudes, reconhecendo o papel individual 
e coletivo do ser humano dentro da sociedade e mostrando que o ser humano faz 
parte da natureza e depende dela para sobreviver (MAGRI, 2012). 

No processo de mudança de um sistema agrícola convencional para um sistema 
agroecológico, a educação ambiental tem a finalidade de promover a mudança de 
atitudes, como a adoção de novos comportamentos e o desenvolvimento de uma 
consciência mais crítica. Na educação ambiental estão envolvidos produtores, 
consumidores, comerciantes, pesquisadores e governantes. O respeito à natureza é 
o ponto primordial da mudança, princípio básico da educação ambiental. A mudança 
de pensamento sobre a relação com a terra e com o uso sem controle dos recursos 
naturais só será efetivamente atingida através de um processo educacional, com 
base na informação e formação individual e coletiva (CRIVELLARO et al., 2008). 

A educação ambiental integra e sensibiliza os diversos segmentos da sociedade, 
para que juntem esforços e canalizem as energias para que a agroecologia 
aconteça. Os cursos de formação, palestras, saídas de campo, produção de material 
educativo, criação de espaços de discussão e campanhas de divulgação e 
sensibilização são alguns métodos e práticas que alicerçam essa mudança 
(CRIVELLARO et al., 2008). Para a agroecologia, não se justifica a utilização de 
pacotes tecnológicos previamente elaborados, nem a importação de tecnologia de 
outras regiões com características climáticas, físicas e socioeconômicas diferentes. 
O conhecimento a ser construído deve considerar o contexto ambiental local, 
focalizando problemas reais, criando e analisando estratégias, e fornecendo 
ferramentas que ajudem a interpretar as múltiplas perspectivas do sistema analisado 
(LUCON, 2004). 

É importante destacar ainda que a educação ambiental assume cada vez mais 
uma função transformadora, na qual a corresponsabilização dos indivíduos torna-se 
um passo fundamental para promover o desenvolvimento sustentável (JACOBI, 
2003). DIAS (2004) acrescenta que se a pessoa não é sensibilizada, não valoriza o 
que está sendo degradado ou ameaçado de degradação e sem essa valorização 
não acontece envolvimento da comunidade. As pessoas são movidas por emoções, 
e se esta não é estimulada, a resposta não ocorre. E o desenvolvimento da 
consciência ambiental tem relação direta com a cultura local (OLIVEIRA et al., 2013). 

RUSCHEINSKY (2008) afirma que a educação ambiental pode promover o 
rompimento com o paradigma da degradação ambiental, afirmado pela premissa de 
que os recursos naturais são inesgotáveis. Segundo JACQUES et al. (2015), pelo 
fato de atuar na formação de um comportamento sustentável, a educação ambiental 
se torna um meio de potencializar o desenvolvimento de atitudes ambientalmente 
adequadas. 

A mudança de pensamento sobre a relação com a terra e com o uso sem 
controle dos recursos naturais só será efetivamente banida com um processo 
educacional baseado na informação e formação individual e coletiva. Nesse 
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contexto, a educação ambiental integra os diversos segmentos da sociedade, 
sensibilizando-os, para que unam esforços e canalizem energias na promoção da 
agroecologia. Os cursos de formação, palestras, saídas de campo, produção de 
material educativo, criação de espaços de discussão e campanhas de divulgação e 
sensibilização são alguns métodos e práticas que alicerçam essa mudança 
(CRIVELLARO et al., 2008). 

SILVA et al. (2013) recomendam proporcionar experiências que coloquem as 
pessoas em contato direto com o mundo, sensibilizando-as em relação aos 
ecossistemas que as envolve. Uma metodologia simples, que apresentou resultados 
positivos, foi realizada por MANCIO (2008), em um assentamento de reforma 
agrária. Os assentados tinham pouco conhecimento sobre o local onde moravam, 
pois vieram de outros locais. Entretanto, o pesquisador desenvolveu algumas 
atividades práticas, tanto de observação, quanto de mensuração de características e 
de problemas do solo causados pela agricultura. Ao participar das atividades 
práticas, os assentados passaram a conhecer melhor o local onde moram, tornando-
se capazes de perceber vários problemas que antes não percebiam. A percepção 
aguçada, por sua vez, abriu caminho para o processo de transição agroecológica no 
assentamento. 
 

CONCLUSÃO 
A educação ambiental é fundamental para a mudança de postura dos 

agricultores, frente aos problemas ambientais causados pela agricultura 
convencional, pois aumenta a capacidade de percepção. Quanto mais aguçada a 
percepção, mais fácil a conscientização e a adoção de hábitos sustentáveis, em um 
processo de transição agroecológica. 
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