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Apesar da crescente difusão da educação ambiental no processo educacional, essa ação educativa geralmente se apresenta fragilizada em suas práticas pedagógicas, na medida em que tais práticas não se inserem em processos que gerem transformações significativas na realidade vivenciada, não trazendo melhorias no trabalho, na qualidade de vida e na manutenção do homem no campo.
Neste período de crise ambiental, vivida por um período de grandes transformações a educação ambiental torna-se uma discussão fundamental, pois se apresenta como uma proposta que critica a fragmentação dos conteúdos e a qualificação da mão de obra para o capitalismo, apontando um caminho alternativo ao sistema excludente, resgatando valores e estruturando possibilidades para manter a população no campo com qualidade de vida.
Durante a pesquisa pretende-se averiguar como as práticas desenvolvidas na escola respaldam a luta pela terra e o interesse em manter o homem no campo, observando se as discussões a respeito da educação ambiental demonstram em suas práticas diárias manifestações de mudança de comportamento, levando há um equilíbrio homem-natureza.
Dentro desta perspectiva o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula, suas compreensões sobre educação ambiental e sobre os valores que a permeiam estarão sendo coletados através de entrevistas e acompanhamento das aulas.
Os estudos, voltados para a educação na zona rural, são importantes pela resumida bibliografia da área, para conhecermos quem são os envolvidos diretos e como percebem as causas ambientais e para compreendermos que a Educação Ambiental não deve ser apenas um conteúdo de Ciências, ou um mural destacando as principais tragédias ocorridas no mundo, mas que toda comunidade escolar deve estar envolvida na sua transversalidade, pois ela diz a respeito à relação entre os próprios homens e entre os homens com a natureza.


