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CARVALHO, Adriane Fátima de 1 

 

Resumo : A Educação para o Desenvolvimento Sustentável tem sido um tema muito 
discutido atualmente e este artigo produzido a partir de pesquisa de mestrado 
realizada no Ribeirão do Ouro, município de Diamantino/MT sobre as percepções 
dos moradores, serve de base para aprofundamento das questões ambientais no 
contexto estudado. O objetivo deste estudo é analisar as percepções dos moradores 
das margens do Ribeirão do Ouro com relação à Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável. A metodologia utilizada neste estudo é de abordagem qualitativa, com 
método etnográfico e hermenêutico, técnica de análise de conteúdo. Os resultados 
gerados a partir do estudo é que os moradores carecem de maior consciência 
ambiental, além de incentivo por parte do Poder Público Municipal e implantação da 
Educação Ambiental no ensino formal e informal. 
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Palavras-chave : Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Percepções. 
Educação Ambiental. 
 
Resumen : La Educación para el Desarrollo Sostenible ha sido un tema muy 
discutido actualmente y este artículo producido a partir de una investigación de 
maestría realizada en Ribeirão do Ouro, municipio de Diamantino / MT sobre las 
percepciones de los habitantes, sirve de base para profundizar las cuestiones 
ambientales en el contexto estudiados. El objetivo de este estudio es analizar las 
percepciones de los habitantes de las márgenes del Ribeirão do Ouro con relación a 
la Educación para el Desarrollo Sostenible. La metodología utilizada en este estudio 
es de abordaje cualitativo, con método etnográfico y hermenéutico, técnica de 
análisis de contenido. Los resultados generados a partir del estudio son que los 
moradores carecen de mayor conciencia ambiental, además de incentivo por parte 
del Poder Público Municipal e implantación de la Educación Ambiental en la 
enseñanza formal e informal. 
 
Palabras-claves : Educación para el Desarrollo Sostenible. Percepciones. Educación 
Ambiental. 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

A temática Percepções e realidades dos moradores do Ribeirão do Ouro, 

município de Diamantino/MT e seu envolvimento com a EDS. 

 O Ribeirão do Ouro pode ser considerado um patrimônio na história do 

município de Diamantino, porém devido aos impactos ambientais ocasionados em 

seu contexto com a exploração de ouro e diamantes em tempos anteriores, além da 

poluição ocasionada com o desenvolvimento da cidade de Diamantino nos dias 

atuais, a população carece de Educação Ambiental para mudança na forma como 

vem tratando em suas práticas diárias as questões ambientais. 

 Com o objetivo de analisar as percepções dos moradores das margens do 

Ribeirão do Ouro com relação a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

 Para que realmente aconteça o Desenvolvimento Sustentável, é necessária 

uma nova consciência, uma nova percepção do ambiente estudado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Desenvolvimento Sustentável é um assunto bastante discutido nos dias de 

hoje e envolve uma série de abordagens como o social, econômico, político e 

ambiental, busca um crescimento mais consciente, pensando nas gerações futuras. 
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Uma das maiores preocupações hoje é controlar o consumo desenfreado de 

bens e serviços criados como necessidades e estas demandam de muitos recursos 

em sua produção que são esgotáveis e não renováveis. 

Nas palavras de Dias (2016, p. 64) “acredita-se que o desenvolvimento 

sustentável seja a forma mais viável de sairmos da rota da miséria, exclusão social e 

econômica, consumismo, desperdício e degradação ambiental em que a sociedade 

humana se encontra.” A forma como levamos nossa existência é chegada a hora de 

mudanças em nossas atitudes e também a forma como vemos o futuro da 

humanidade, repensar o amanhã. 

O movimento ambientalista começou na década de 60 quando Rachel 

Carson, uma cientista e escritora publicou o livro “A Primavera Silenciosa” logo após 

a Segunda Guerra Mundial em meio a era nuclear que trouxe as pessoas sobre uma 

nova forma de poluição, no caso a radiação, Rachel alertou sobre a saúde dos seres 

humanos, o meio em que vivem e o uso desenfreado de pesticidas na agricultura. 

A década de 60 também ficou marcada pela primeira vista da Terra através 

de foto do espaço e foi a partir desta foto que a consciência das pessoas pelo 

mundo começou a mudar, quando perceberam que a terra é única e que é 

responsabilidade de todos em preservá-la. 

Em 1972, A ONU (Organização das Nações Unidas) organizou um grandioso 

evento sobre o Ambiente Humano que foi uma Conferência em Estocolmo na 

Suécia, sendo que este evento marcou nas discussões sobre o meio ambiente. 

(NAÇÕES UNIDAS, 2018). 

Conforme Dias (2016, p. 60): “[...] A partir daí a preocupação com o meio 

ambiente tornou-se cada vez maior e a Educação Ambiental foi considerada um dos 

instrumentos mais importantes para promover as mudanças que se faziam 

necessárias.” 

A Conferência de Estocolmo além de conscientizar os povos ainda produziu 

um relatório que ficou conhecido como “Futuro Comum” e nele está exposto um dos 

conceitos mais adequados para “o Desenvolvimento Sustentável é aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as 

gerações futuras atender suas próprias necessidades;” (Frase da Comissão da 

ONU). 

Após a Conferência de Estocolmo, o mundo começou a ver com outros olhos 

o ambiente e as coisas relacionadas a ele e a educação ambiental começou a 
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ganhar forças, mesmo não tendo ideia que o que vinha pela frente nos próximos 

anos, iria mudar totalmente o cenário social, político e econômico de diversos países 

que estavam em pleno desenvolvimento com relação a processos produtivos e 

utilização de recursos naturais. 

 

Já o evento da Rio-92, no Brasil no ano de 1992, no Rio de Janeiro, com o 
apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) com representantes de 
170 países levava em sua pauta a urgência em se discutir a crise ambiental 
do planeta e durante a conferência foi possível produzir a Agenda 21, 
documento de interesse mundial onde firmava o compromisso através de 
ações para um modelo novo de desenvolvimento sustentável e novamente 
afirmava que a educação ambiental tinha grande importância neste 
contexto. (DIAS, 2016, p. 61).  

 

No decorrer dos próximos anos ficou evidente a emergência em continuar os 

trabalhos de conscientização do mundo, através de eventos que discutiam os mais 

diversos temas que contemplam a sociedade e o meio em que vivem.  

A educação ambiental, nas palavras de Dias (2016, p. 66) diz que: “[...] a 

Educação Ambiental estimula o exercício pleno e consciente da cidadania (deveres 

e direitos) e fomenta o resgate e o surgimento de novos valores que tornem a 

sociedade mais justa e sustentável.”  

O resultado da Educação Ambiental é nada menos que entendermos para 

que estamos neste planeta, nos remete a uma reflexão profunda de nossa 

existência, as nossas atitudes e comportamento perante o ecossistema deste 

planeta. 

No ano de 2012 aconteceu a Rio+20, sendo outro evento voltado ao DS, 

buscando renovar o contrato do compromisso político entre os países, o maior 

evento em todos os tempos com a temática ambiental, reunindo 193 países para a 

discussão do ambiente e sociedade. 

 

No aterro do Flamengo a Cúpula dos Povos (evento paralelo) reuniu 15 mil 
representantes da sociedade civil que ao final divulgaram um documento 
chamando por justiça social e ambiental em defesa dos bens comuns, 
contra a mercantilização da vida e as falsas soluções. (DIAS, 2016, p. 68). 

 

Com a participação da sociedade civil em peso no evento ficou evidente a 

preocupação que cresce na vida das pessoas que buscam por uma sociedade mais 

justa e com qualidade de vida e que realmente está consciente de seus atos e o que 

implicará no futuro das gerações.   
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2.1 Educação Ambiental e sua importância 

 

Com relação à Educação Ambiental ou conhecida pela sigla EA, no Brasil 

conforme Carvalho começou na década de 70: 

 

No Brasil, a EA aparece na legislação em 1973 enquanto atribuição da 
primeira Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) ligada à Presidência 
da República. Esta secretaria foi criada em atendimento às recomendações 
da Conferência de Estocolmo (1972), um dos marcos iniciais do debate 
ambiental em nível internacional. Mas é principalmente nas décadas de 80 e 
90, com o avanço da consciência ambiental, que a EA se expande no Brasil 
e se torna objeto de um conjunto significativo de políticas públicas e da 
agenda de movimentos sociais. (CARVALHO, 2008, p. 13). 

 

 O surgimento da EA no Brasil começa por órgão público ligado ao Presidente 

da República, na busca de atender recomendações de um avento tão marcante na 

história ambiental que é a Conferência de Estocolmo, evento de cunho internacional 

que deu o ponta pé inicial para o desenvolvimento de um tipo de educação que 

mostra que está na hora de abrir os olhos para os problemas globais. 

A Educação Ambiental parte do pressuposto que assim como nós vivemos 

em sociedade onde temos direitos ao uso do ambiente; assim usufruindo de seus 

benefícios e por outro lado temos que ter a real intenção de proteger os recursos 

que este meio nos oferece. Barbosa e Ibrahin (2014, p. 111) afirmam que: 

 

A educação ambiental é um dos instrumentos mais importantes para a 
existência da sustentabilidade e da melhoria da qualidade de vida. E foi 
nesse cenário que, em 1994, foi criado o Programa Nacional de Educação 
Ambiental (ProNea), coordenado pelo órgão gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental.  

 

É visto que a educação ambiental traz consigo a oportunidade de propagar o 

cuidado com o ambiente onde vivemos e assim gerando consciência dos problemas 

globais, somente o conhecimento pode gerar um planeta mais colaborativo, visando 

ações de melhorias contínuas e sustentáveis. 

“A percepção com o ambiente começou a fazer parte da vida das pessoas na 

década de 1960, tornando uma preocupação devido ao tamanho dos problemas 

ecológicos, tanto para estudiosos, quanto para a sociedade no geral.” (DIAS, 2015, 

p.197). 
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Não devemos esperar boas iniciativas somente do poder público mesmo 

sendo uma obrigatoriedade deste órgão, este papel cabe também a sociedade; 

havendo uma multiplicidade de pensamentos de como usar ou não o ambiente e 

seus recursos, mesmo com interesses egoístas e visando lucro por conta de uma 

sociedade capitalista, todos precisam ser reeducados neste sentido. 

Barbosa e Ibrahin (2014, p.110) comentam que: 

 

A Educação Ambiental deve ser promovida pelo Poder Público não apenas 
por meio da escola, mas também de modo informal, como por exemplo no 
mercado de consumo, mediante informação adequada ao consumidor, 
quando aos riscos ambientais de um produto ou serviço que se contrata. 

 

 É necessário, conforme os autores, uma expansão na forma de divulgar a 

educação ambiental, onde até mesmo os consumidores tenham a certeza que estão 

levando para a casa um produto seguro para o consumo, que foi produzido dentro 

das normas ambientais.  

Sabemos que para que aconteça um processo educativo é necessária uma 

dialógica na construção do conhecimento e antes de qualquer coisa uma 

intervenção na realidade vivida e em todo o processo é necessários dois atores, que 

é o educador e o educando, assim objetivando transformação. 

“A Educação Ambiental deveria considerar o Ambiente em sua totalidade, ser 

contínua, atingir todas as faixas de idade, ocorrer dentro e fora da escola e examinar 

as questões Ambientais locais, nacionais e internacionais, sob um enfoque 

interdisciplinar.” (MARQUES; OAIGEN, 2009, p. 33). 

Vejamos que há uma grande falta de vontade por parte nossa de mudar 

hábitos em relação ao ambiente, não ensinamos nossos filhos desde pequenos que 

é importante cuidar das plantas e dos animais, daí chegam na escola e não existe 

um trabalho de consciência em relação as ações diárias e quando chega ao 

mercado de trabalho as empresas começam a repensar atitudes conservacionistas. 

Barbosa e Ibrahin (2014, p. 111) salientam que: 

 

A Educação Ambiental contribui para a conscientização da sociedade 
quanto aos problemas ligados ao processo de degradação do ambiente. 
Somente o conhecimento pode gerar a efetiva participação popular em 
todos os projetos e ações envolvendo o ambiente. É por intermédio da 
Educação Ambiental que melhores e sustentáveis práticas podem ser 
desenvolvidas e exigidas, para garantia da cidadania e principalmente da 
existência digna das gerações futuras. 
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É fácil cobrarmos os governantes e não trazer a responsabilidade para nós, 

parte da preocupação de cada indivíduo que juntamente com outros indivíduos se 

tornaram uma sociedade mais responsável na luta por um meio melhor para se viver 

e assim provocaram ações importantes para esta Educação Ambiental tão discutida 

nos dias de hoje. 

O educador ambiental busca resgatar a cultura, conhecendo as lutas que 

foram acontecendo no decorrer do tempo e despertar no educando a percepção de 

que cada um; de poder ter ideias e levá-las à prática, reconstruindo então em cada 

indivíduo a vontade de cuidar do que é seu, e do que é do outro por direito. 

 

[...] o educador ambiental é, sobretudo, um mediador da compreensão das 
relações que os grupos com os quais ele trabalha estabelecem com o meio 
ambiente. Atua, assim como um intérprete dessas relações, um 
coordenador das ações grupais e/ou individuais que visa proporcionar 
novas experiências de aprendizagem e novas posturas em face do 
ambiente natural e social. (CARVALHO, 2008, p. 18). 

 

O trabalho com grupos consiste em diversidade de pensamento e ideias e o 

educador ambiental deve estar preparado para tal, utilizando até mesmo da 

criatividade para garantir o aprendizado das relações homem e natureza. 

Antes de qualquer coisa, precisamos dar importância a nós como seres vivos 

racionais e estando consciente de nossa importância, isso abrirá uma reflexão ampla 

de nossa existência, de nossas relações com outros seres da nossa espécie e 

perceberemos que se não existe respeito “entre nós” como poderemos respeitar as 

outras espécies vivas do nosso planeta?  

Entender tudo o que nos rodeia não é tarefa fácil, frente às rápidas mudanças 

em nosso cenário este que preza o desenvolvimento-político-econômico e despreza 

o resgate de culturas, valores, qualidade de vida e quando falamos de ecologia em 

países subdesenvolvidos como o Brasil. 

Logo pensamos em como é tratado o saneamento básico, os lixões a céu 

aberto, o uso desgovernado de agrotóxicos que são temas diretamente ligados a 

saúde de pessoas que moram em centros urbanos e rurais, a falta de moradias, falta 

de empregos, falta de recursos básicos para a nossa sobrevivência, daí entendemos 

que estamos passando por momentos difíceis no que tange viver hoje sem precisar 

como será o cenário futuro. 
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Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) Art. 225 

diz: 

 

Art. 225. Todos têm o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 

 

Como a própria Constituição mostra é direito de todos viverem em um 

ambiente melhor, porém, não estamos fazendo a nossa parte como devíamos. 

A Educação Ambiental se concretiza pela ação contínua, e pela busca 

constante da inserção do indivíduo no meio em que vive e consciente da 

responsabilidade sobre ele. 

Com isso gera a necessidade de encontrar uma forma de melhor orientar, 

atingindo o máximo de proveito, pois cada pessoa tem uma percepção pré-

estabelecida do ambiente em que vive, e será necessário desconstruir os velhos 

hábitos e construir um novo conhecimento, uma nova visão, uma nova consciência 

que levará por toda a vida. 

Devemos trabalhar a Educação Ambiental buscando forças da comunidade, 

de ONG e entidades protetoras do ambiente e não alimentar muitas expectativas em 

relação aos órgãos governamentais, pois estes muitas vezes não destinam recursos 

financeiros e mão de obra para trabalhar a temática ambiente, devemos procurar 

sim quando percebermos que nossos direitos de cidadão estão sendo violados por 

pessoas ou instituições que prejudicam nosso meio, e o meio das futuras gerações. 

Conforme Dias (2015, p. 197): “Nesse contexto de crise ambiental, a ideia de 

educar os cidadãos, particularmente os mais jovens, sobre questões ambientais 

tornou-se essencial.” 

A Educação sempre foi a porta para mudanças positivas no desenvolvimento 

da humanidade, passou por vários processos e criou-se várias teorias em seu 

contexto, nos dias atuais vem ganhando forças no sentido de se educar pensando 

no futuro, em como será o contexto social, econômico, político, e além disso, o 

ambiental. Esta educação deve ocorrer em todas as fases do processo de ensino 

aprendizagem, da sociedade como um todo. 
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3 METODOLOGIA 

  

A pesquisa assume abordagem qualitativa e conforme Demo (2015, p. 152): 

“[...] A pesquisa qualitativa quer fazer jus à complexidade da realidade, curvando-se 

diante dela, não o contrário, como ocorre com a ditadura do método ou demissão 

teórica que imagina dados evidentes [...].” 

Estudar a realidade é enxergar o aqui e o agora, constatando sentimentos, 

valores, ações e percepções, entendendo o quão é grande tudo que nos cerca e a 

importância deste contexto. Pesquisa qualitativa estuda o sujeito e o meio que em 

que ele está inserido, sem que leve a pesquisa para dados estatísticos. 

Kauark et al (2010, p. 26) em relação à pesquisa qualitativa “[...] considera 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números.” 

O ambiente da pesquisa sobre as percepções dos moradores reflete a coleta 

de dados às margens do Ribeirão em meio a natureza, onde o pesquisador observa, 

faz reflexões, comunica-se com os moradores, descreve o que acontece, analisa os 

dados coletados buscando um conceito para o que está sendo estudado. 

Com relação ao método utilizado, Marconi e Lakatos (2010): 

 

[...] o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo como 
conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, 
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

 

O método faz parte da construção da pesquisa, são ferramentas que 

identificam as fases e o atingimento dos objetivos propostos. O método deve ser 

trabalhado de forma segura, com transparência de suas informações favorecendo a 

tomada de decisão do pesquisador e para este estudo foi utilizado o Etnográfico e o 

Hermenêutico nas interpretações e análises. 

 

Através do método Etnográfico é possível estudar um povo, comunidade ou 
grupo de pessoas, o participante responde com suas observações, é neste 
método que o pesquisador se interage com o objeto de estudo, existe maior 
flexibilidade de mudanças durante a pesquisa, a ênfase está no processo 
em si, abre espaço para as visões do pesquisador, este tipo de método 
pode durar pouco ou bastante tempo de pesquisa, os dados podem ser 
descritos e ou transcritos ou trabalho. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.41). 
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Para Marconi e Lakatos (2010) o método Etnográfico: “[...] consiste no 

levantamento de todos os dados possíveis sobre a sociedade em geral e na 

descrição, com finalidade de conhecer melhor o estilo de vida ou a cultura específica 

de determinados grupos” 

A Hermenêutica pode ser interpretada por diversos autores mais atuais, como 

Gadamer, Lutero, filósofos antigos como Aristóteles, Hermes, Platão. Em relação a 

Hermenêutica forma de interpretação de origem grega o autor Lawn (2007, p. 63) 

diz: “simplesmente um resgate de uma forma de entendimento do pensamento diário 

e da experiência que ficou marginalizada, ironicamente pela tradição.”  

Com a Técnica de Análise de Conteúdos foi possível interpretar através da 

comunicação em palavras, Mozzato destaca sobre a análise de conteúdo: 

 

[...] quando a análise de conteúdo é escolhida como procedimento de 
análise mais adequado, como em qualquer técnica de análise de dados, os 
dados em si constituem apenas dados brutos, que só terão sentido ao 
serem trabalhados de acordo com uma técnica de análise apropriada [...] 
(MOZZATO et al, 2011, p. 733). 

 

No objetivo proposto onde aplicado o questionário, aprofundou as análises 

das percepções dos moradores das margens do Ribeirão do Ouro. 

Foi aplicado questionário com questões abertas e a Escala de Likert  

(Categorias Principais – CP) = Indicador (Categoria Específica – CE) e o público alvo 

foram 16 moradores às margens do Ribeirão e 7 testemunhas que são pessoas que 

moram em Diamantino a muitos anos e tem propriedade em falar sobre a realidade 

vivida e aceitaram responder prontamente. 

 

A partir da criação de Likert surgiram várias discussões sobre como 
escolher a escala a ser utilizada, uma dificuldade encontrada é como o 
entrevistado irá interpretar. Quando analisado um objeto a pessoa que está 
respondendo pode ser influenciada no momento do processamento das 
informações e respostas e assim comprometer a validade das medidas 
utilizadas. (CAMPELL, 1988 apud VIEIRA; DALMORO, 2008, p. 3). 

 

Assim podemos perceber que esta escala apresenta informações complexas 

e devem ser analisadas com bastante atenção tanto os respondentes, quanto o 

detentor das informações. 

Conforme pesquisa realizada no Ribeirão do Ouro, foram levantadas as 

percepções dos moradores em relação a Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, visto que neste artigo foi ressaltado o indicador Educação Ambiental.  
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A Educação Ambiental presente na pesquisa denota a importância em se 

trabalhar a permanente busca pelo ensino e aprendizagem. 

 

4 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

O questionário foi aplicado com os moradores às margens do Ribeirão do 

Ouro e testemunhas, que as respostas foram representadas em quadros a seguir, 

para que se pudesse evidenciar quais as percepções que tais pessoas tinham a 

respeito deste rio e o indicador utilizado foi a Educação Ambiental. 

 A resistência ou até mesmo a falta de conhecimento da temática “meio 

ambiente” impossibilitou algumas pessoas em responder o questionário, foi notada 

quando se desculpavam em dizer que não entendiam ou não tinham tempo para 

isso, outras vezes não foram encontrados em casa no período da aplicação do 

questionário. 

Foram analisados nestes ICD, as afirmativas que alcançaram de 50% para 

cima das respostas dos participantes tanto os moradores, quanto das testemunhas. 

As respostas dos entrevistados são apresentadas nas figuras abaixo   

demostrando as Categorias Principais (CP) que são os indicadores e as Categorias 

Específicas (CE) que são as afirmativas com a frequência de respostas. 

Outra observação a ser considerada com as análises e discussões deste ICD 

é que também participaram desta entrevista pessoas que moram a muitos anos em 

Diamantino ou nasceram nesta cidade e serão chamadas de “Testemunhas”, suas 

respostas estão nos quadros logo em seguida. 

A amostra ficou definida com 16 moradores (respostas na cor preta) e incluiu-

se 7 testemunhas (respostas na cor vermelha) para corroborar em responder ao 

questionário da pesquisa.  

O uso da Escala de Likert neste ICD foi de grande importância pois nos fez 

entender melhor o grau de concordância e percepções dos moradores do Ribeirão 

do Ouro frente aos indicadores ambientais propostos na pesquisa. 
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4.1 Análise e discussão Indicador Educação ambienta l 

 

Quadro 1 - Indicador 8 - Educação ambiental 
PARTE 1  
LEGENDA: (DT) Discordo Totalmente/ (D) 
Discordo/ (DP) Discordo Parcialmente (C) 
Concordo/ (CT) Concordo Totalmente 
CP: Categoria Principal CE: Categoria Específica 

Critérios/Frequência  
DT D DP C CT 

CP - INDICADOR 8 Educação ambiental  
CE 8.1 A Educação ambiental pode ser 
trabalhada com toda a comunidade 
Diamantinense e não só com os moradores as 
margens do Ribeirão do Ouro. 

   7 
 

9 
7 

CE 8.2 Contribuir para uma sociedade mais 
esclarecida, participativa, este é o chamado 
para a Educação Ambiental e na busca por um 
ambiente sustentável para futuras gerações 
onde todos podem e devem participar. 

 1  11 
3 

4 
4 

CE 8.3 A parceria com o poder público é uma 
das formas de se realizar este tipo mudanças 
de atitudes, agregando além da consciência, 
valores que muitas das vezes já estavam 
sendo deixados de lado. 

 1  12 
4 

3 
3 

Fonte: Pesquisadora 
 

Percebemos que nesta CP - 8 Indicador Educação Ambiental , as categorias 

especiais apresentadas no questionário obtiveram os seguintes resultados; na CE 

8.1 A Educação ambiental pode ser trabalhada com toda a  comunidade 

Diamantinense e não só com os moradores as margens do Ribeirão do Ouro . 

16 participantes Concordam com esta CE e a partir daí podemos afirmar o quanto a 

Educação pode fazer a diferença, pretende-se atingir uma sociedade e não somente 

um grupo.  

 Silva (2010, p. 45) destaca que “[...] é necessária uma Educação Ambiental, 

que se proponha a transformar valores e criar consciência ecológica e social 

condizentes com comportamentos ambientais corretos (entre homem e natureza), 

buscando sempre estabelecer o elo entre a tríplice ambiente/sociedade/economia.” 

Com os resultados obtidos nesta CE é visto que a população já entende a 

carência de informações sobre as questões ambientais que estão vivendo. 

 A análise da CE 8.2 Contribuir para uma sociedade mais esclarecida, 

participativa, este é o chamado para a Educação Amb iental e na busca por um 

ambiente sustentável para futuras gerações onde tod os podem e devem 

participar , 11 moradores disseram Concordar e 4 moradores e 4 testemunhas 

Concordam Totalmente com tal afirmativa proposta no questionário da pesquisa. 
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 Reigota (2009, p. 14) ressalta que:  

 

Os princípios básicos, a educação deve ser entendida como educação 
política no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir e 
construir uma sociedade com justiça social cidadania, autogestão e ética 
nas relações sociais com a natureza. 

 

 A Educação Ambiental propõe um aprendizado amplo e transformador, 

visando uma sociedade sem desigualdade. 

 Nesta CP destacamos a CE 8.3 A parceria com o poder público é uma das 

formas de se realizar este tipo mudanças de atitude s, agregando além da 

consciência, valores que muitas das vezes já estava m sendo deixados de lado . 

12 moradores e 4 testemunhas Concordam com esta afirmativa. Silva (2010, p. 41) 

reafirma sobre a EA: 

 

A Educação Ambiental está relacionada com as percepções dos indivíduos 
e atores sociais como o poder público, o poder econômico, o poder do saber 
e da informação e o poder da sociedade civil, ou seja, se relaciona com os 
aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

 

São vários os aspectos que estão interligados na percepção ambiental, por 

este fato parecem complexo captar as percepções dos moradores às margens do 

Ribeirão do Ouro. 

 

4.1.1 Análise e discussão Afirmativa: Com relação a Educação Ambiental 

 

Quadro 2 - Com relação a Educação Ambiental 
PARTE 2  
ASSINALE ATÉ 2 ALTERNATIVAS MAIS IMPORTANTES 
LEGENDA:  CP: Categoria Principal CE: Categoria Específica 

Frequência  
6.1 6.2 6.3 6.4 

CP – 6 – Com relação a Educação Ambiental, você acredita que : 
CE A Educação Ambiental é a conscientização da 
sociedade em relação aos problemas de degradação do 
meio ambiente. 

7 
5 

   

CE O Poder Público precisa estar engajado com a 
sociedade para produzir ações de conscientização 
ambiental. 

 9 
4 

  

CE A coleta seletiva de lixo, reciclagem de lixo, limpeza 
das encostas dos rios urbanos são importantes para 
qualidade de vida. 

  9 
3 

 

CE A Educação Ambiental é um dos instrumentos mais 
importantes para a sustentabilidade de uma sociedade. 

   7 
3 

Fonte: Pesquisadora 
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Finalizando as análises da parte 2 do questionário aplicado aos moradores e 

testemunhas do Ribeirão do Ouro, verificamos que há muito que se trabalhar sobre 

a consciência ambiental e como o município de Diamantino pode se tornar um lugar 

sustentável garantindo qualidade de vida para todos. 

Os Indicadores utilizados na pesquisa e categorizados facilitaram as análises 

nos fazendo perceber vários pontos que podem ser trabalhados de forma a 

contribuir para uma sociedade educada ambientalmente.  

Analisamos que na CE 6.1 A Educação Ambiental é a conscientização da 

sociedade em relação aos problemas de degradação do  meio ambiente . Com 

relação aos moradores e testemunhas responderam com frequência de 12/23 da 

amostra o que significa ser importante esta afirmativa para os moradores. 

Jacobi acredita que “A educação ambiental deve destacar os problemas 

ambientais que decorrem da desordem e degradação da qualidade de vida nas 

cidades e regiões.” (JACOBI, 2003, p. 200).  

Além de destacar, esta mesma educação pode ir além e, conscientização das 

atitudes e comportamentos negativos que o ser humano vem agindo com relação ao 

meio ambiente. 

Na CE 6.2 O Poder Público precisa estar engajado com a socied ade para 

produzir ações de conscientização ambiental . A frequência de respostas foi de 

13/23 da amostra que corresponde a 50% dos participantes, acreditam que o Poder 

Público precisa ser participativo nas questões ambientais. Nas escritas de Carvalho 

ele reafirma “o trabalho do Estado para com o meio ambiente não deve ser encarado 

como em prol somente do ambiente, mas da humanidade, que pode e deve usufruir 

o meio ambiente para manter e ter uma vida sadia”. 

Já na CE 6.3 A coleta seletiva de lixo, reciclagem de lixo, limp eza das 

encostas dos rios urbanos são importantes para qual idade de vida . Da 

frequência dos participantes 12/23 afirmaram que a coleta seletiva e outras ações 

conforme mencionadas são importantes para se ter qualidade de vida além de 

sustentabilidade quando bem utilizado dos recursos. 

Dias afirma que “Em média, cada pessoa produz 1 kg de lixo por dia. 

Considerando que somos 7,1 bilhões de seres humanos, pode-se imaginar a 

gigantesca quantidade de resíduos que são acumulados no ambiente.” (DIAS, 2016, 

p. 74). 
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Com a CE 6.4 A Educação Ambiental é um dos instrumentos mais 

importantes para a sustentabilidade de uma sociedad e. Dos participantes que 

escolheram esta afirmativa a frequência foi de 10/23 da amostra, visto que esta 

pesquisa busca saber das percepções dos moradores em relação à EDS. 

Para Jacobi “Existe, portanto, a necessidade de incrementar os meios de 

informação e o acesso a eles, bem como o papel indutivo do poder público nos 

conteúdos educacionais, como caminhos possíveis para alterar o quadro atual de 

degradação socioambiental.” (JACOBI, 2003, p. 192). 

Em nossas análises encontramos pontos positivos e negativos com relação a 

percepção ambiental dos moradores do Ribeirão do Ouro, algumas delas chega a 

ser preocupante no tocante da sustentabilidade do município de Diamantino; a 

carência da consciência ambiental na população; a falta de incentivo e iniciativa para 

se trabalhar Educação Ambiental no ensino formal e informal e para todas as idades; 

Projetos para gestão de resíduos sólidos e líquidos, coleta seletiva, limitação 

das Áreas de Preservação Permanente (APP) do Ribeirão do Ouro e Rio 

Diamantino. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo podemos perceber que o caminho é longo com relação a 

Educação Ambiental e para que se alcance o Desenvolvimento Sustentável é 

necessário que se propague a informação e transparência com relação aos 

processos de preservação e conscientização. 

A análise do indicador Educação Ambiental nos fez refletir sobre o grau de 

percepção dos moradores às margens do Ribeirão do Ouro com relação as 

questões ambientais, haja visto que foi verificado ações em que a população pode 

contribuir juntamente com o apoio do Poder Público para que a cidade se 

desenvolva de forma sustentável e que a população tenha mais qualidade de vida. 

Espera-se que a partir deste estudo, outros trabalhos sejam aprofundados 

com relação a forma como a Educação para o Desenvolvimento Sustentável pode 

mudar uma comunidade ou mesmo uma nação de forma que todos ganhem com 

qualidade de vida e prolongue a existência dos recursos e do ser humano na Terra. 

Conclui-se que o município estudado invista em projetos ambientais 

juntamente com a população, invista também na Educação Ambiental para todas as 
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idades e assim todos terão a preocupação em manter rios como o Ribeirão do Ouro 

sem poluição e impactos ambientais, além de ter consciência sobre o uso dos 

recursos naturais pensando nas gerações futuras. 
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