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CAPÍTULO I 

Imagens e linguagens: aproximações sobre as representações  
da natureza na educação 
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II  ––  IIMMAAGGEE��SS  EE  LLII��GGUUAAGGEE��SS::  AAPPRROOXXIIMMAAÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  AASS  
RREEPPRREESSEE��TTAAÇÇÕÕEESS  DDAA  ��AATTUURREEZZAA  ��AA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 

1.1 – O Renascimento, o hermetismo e a representação da natureza  

 

 CCompreender o que é a natureza e como seu conceito foi pensado, representado ao 

longo da História é o que tem fomentado inúmeros debates e pesquisas na atualidade. Embora 

saibamos que a sua significação depende, essencialmente, da concepção que temos dela, esse 

esclarecimento não é tão simples, trata-se de questões que perpassam campos de outras 

ciências: Filosofia, História, Geografia, Ecologia, Biologia, Química, Física.  

  Carvalho (2003) ressalta que a natureza tem a sua própria história, entretanto, é uma 

história que nós contamos. Por isso “várias naturezas” têm se sucedido ao longo da trajetória 

da humanidade. O que muda, ou tem mudado, são os significados que os agrupamentos 

humanos a ela têm conferido, ao longo da sua “recente” estada sobre o planeta.  Na Educação 

Ambiental1 discutir o que é a natureza se torna de extrema importância, haja vista que ela é 

uma das principais categorias que permeia todo o processo, por isso, nesse capítulo, 

abordamos alguns aspectos de como o conceito de natureza foi constituído e a sua relação 

com a educação. Para isso delimitamos o período histórico do Renascimento. 

 Optamos em estabelecer, como recorte temporal, o momento histórico2 conhecido 

como Renascimento até o surgimento da Ciência Moderna, com a apresentação de alguns 

aspectos relevantes. Esse período é de suma importância para a constituição e organização da 

ciência, momento que deixou resquícios, ainda hoje vivenciados, como, por exemplo, a 

mecanização e a separação do homem enquanto “ser” da natureza, discutido por inúmeros 

pesquisadores pelas limitações impostas na relação entre sociedade-natureza, 

consequentemente, para os avanços na EA, aniquilando, assim, o sujeito histórico na sua 

constituição. 

 Em função desse período, igualmente, alguns problemas são verificados na EA, como, 

por exemplo, a dificuldade que existe em trabalhar interdisciplinarmente, uma vez que se 

cristalizou na ciência e nas instituições de ensino um modelo cartesiano, que fragmentou as 

disciplinas e trouxe como característica a hiperespecialização do conhecimento.  

 O Renascimento, identificado como um movimento cultural ocorrido na Europa, em 

diversos países, constitui um momento histórico que se desenvolveu em dois séculos: XIV e 
                                                             
1
 A partir daqui utilizaremos, no texto, a sigla EA para designar Educação Ambiental. 

2 Para fins didáticos estabelecemos esse recorte, e não abordamos o conceito de natureza desde sua constituição 
na Physis grega, por exemplo, ou então chegando até a atualidade com pesquisas na física quântica. 
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XV. Segundo Pessanha (1994), são duas características que permitem interligar suas 

manifestações: 1ª) Representa um novo momento histórico que sucede – critica e rejeita – 

concepções e valores medievais; 2ª) Como o próprio nome indica, significa retomada, o 

renascer de ideias e preceitos antigos, recolhidos da herança greco-romana e que, 

reinterpretados e formulados, passam a servir de base e inspiração para a construção de uma 

nova forma de cultura, um novo “espírito”, uma nova “mentalidade”, uma nova visão-de-

mundo. 

 A imagem da pintura realizada por Pieter Bruguel, intitulada Temperança – 1560, 

representa esse cenário em que a Renascença desponta, também o que se passava durante esse 

período e quais eram os interesses da sociedade. Ela apresenta uma das virtudes universais, 

que, na época, era uma das mais prestigiosas: a Temperança. Para interpretação dessa 

imagem, baseamo-nos nas considerações de Alfred W. Crosby (1999), em seu livro A 

Mensuração da Realidade – A quantificação e a sociedade ocidental – 1250-1600.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Temperança, Pieter Bruegel, 1560.  
Fonte: CROSBY, 1999, p. 21. 
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 Na pintura de Bruguel3, a Temperança é representada por uma mulher, que ocupa o 

centro do quadro. Essa mulher possui na sua mão esquerda um par de óculos, que é o símbolo 

da sagacidade; na mão direita tem rédeas que se ligam a um freio em sua boca, representando 

uma espécie de autodomínio, isso é o controle da fala. Há esporas nos sapatos e, enrolado na 

cintura, um cinto em forma de cobra. De acordo com Crosby (1999), ela está bem no centro 

do quadro e, certamente, não por acaso, traz sobre a cabeça o que era, na época, o mais 

tipicamente europeu de todos os aparelhos destinados a medir quantidades: o relógio 

mecânico. 

 Em toda a imagem, observam-se homens, com características de intelectuais, 

dedicados aos seus ofícios. Na parte central/superior, encontra-se a representação de um 

homem, astrônomo/cartógrafo em cima da esfera, no Polo Norte, provavelmente medindo a 

distância entre a lua e uma estrela ao lado. Abaixo, outros três realizam atividades, com um 

conjunto de instrumentos de medida, equipamentos como: compassos, esquadro de pedreiro, 

peso de prumo, entre outros. A parte inferior direita da gravura é repleta de referências à 

Matemática, um homem conta seu dinheiro, um mercador ou contador faz cálculos. Ao lado, 

possivelmente um camponês trabalhando com algarismos hindu-arábicos. 

 Assim, na leitura de Crosby (1999), o canto superior esquerdo da imagem representa a 

violência, mostra as pessoas e os instrumentos que são associados à guerra, interpretados 

como a ocupação central dos europeus no século de Bruegel. Logo abaixo, cinco homens 

aparecem, discutindo o conteúdo do grande livro que se encontra ao lado, muito similar à 

Bíblia. No canto inferior esquerdo, um professor ensina crianças a lerem. A alfabetização, 

nesse momento, tornava-se cada vez mais importante. 

  Nessa imagem, Bruegel, violou as “regras” da pintura em perspectiva que havia no 

Renascimento. Os quadros eram geometricamente coerentes e não tinham mais de um ponto 

de vista. Acima do artista aparecem diversos músicos e um trabalhador braçal que bombeia o 

fole de um órgão. Há cantores, crianças e adultos de várias idades, portanto, vários timbres 

vocais entoam uma melodia lida num texto, fazendo referência à música polifônica. No canto 

superior direito, uma referência ao teatro contemporâneo, o que mostra que esta época não era 

só de guerra, de trabalho e de técnicas complicadas (CROSBY, 1999). 

                                                             
3
 Pieter Bruegel, segundo Moimaz e Molina (2008) nasceu provavelmente entre 1525 e 1530 perto de Breda, 
numa aldeia chamada Brueghel ou Brogel, região dos Países Baixos, hoje compreendido na Holanda, entre os 
artistas dos Países Baixos que se especializaram na imitação da natureza podemos citar Bruegel, visto como o 
“maior dos mestres flamengos”. Observa-se, nas obras de Bruegel, que o artista não se preocupou apenas com a 
pesquisa estética, ao contrário de alguns artistas renascentistas que pintaram deuses, heróis, reais ou mitológicos, 
Bruegel pintou homens e mulheres da camada popular da sociedade, seu cotidiano, seus temores, suas fantasias, 
buscou inspirações para suas pinturas nas tradições culturais e nas experiências vividas. 
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Muitas das pessoas do quadro de Bruegel aparecem empenhadas, de uma 
ou de outra maneira, em visualizar a matéria que compõe a realidade como 
agregados de unidades uniformes, como elementos de quantificação: 
léguas, milhas, graus de ângulos, letras, florins, horas, minutos, notas 
musicais. O ocidente estava tomando a decisão (ou, pelo menos, tomando 
majoritariamente a decisão) de tratar o universo em termos de quantidades 
[...] (CROSBY, 1999, p.24). 
 
 

 A imagem retrata os interesses renascentistas, em especial a ideia de quantificação e o 

uso de equipamentos. O Renascimento, com seus inúmeros poetas, pintores e escritores 

retoma os princípios do humanismo nos campos da arte, em que predominava a crença de que 

a cultura por eles desenvolvida era a herdeira da antiguidade clássica. 

 

O humanismo, estimulado pelo aprendizado clássico, impregnou todos os 
aspectos da vida cultural, ampliando-a estendendo suas fronteiras para 
muito além dos confins do simbolismo religioso, tão caro ao espírito 
medieval. Começou, de modo crescente, a secularizar as atitudes dos 
homens, encorajando-os a reconhecer a beleza do mundo natural e não 
apenas em um mundo limitado pelas imagens sacras (RONAN, 1987, p.8). 

 

 É difícil delimitar geograficamente o local em que se iniciou o Renascimento. Como 

argumenta Ronan (1987), tudo indica que tenha sido na Itália, onde existia um conjunto de 

fatores que possibilitaram esse surgimento. O principal deles foi o advento do comércio e o 

desenvolvimento econômico – o crescimento e a expansão capitalista. O movimento não 

iniciou ao mesmo tempo por toda a Itália, começou na Toscana, centro bancário italiano.

 A reabertura da Europa para as rotas comerciais com o Oriente reativa a economia 

europeia, o que traz dinamicidade para o continente e favorece o surgimento de um novo 

modelo de sociedade totalmente oposto ao que existia na Idade Média, na qual ela era 

hierarquizada, e o clero e a Igreja Católica detinham o poder e influenciavam diretamente na 

organização e no modo de vida das pessoas. A mobilidade social era inexistente, e a base 

econômica essencialmente agrária. 

 De acordo com Pessanha (1994), o Renascimento resulta de condições econômicas, 

políticas e sociais, mas também de avanços técnicos que estão intimamente ligados à 

expansão das próprias atividades comerciais. O aprimoramento de instrumentos utilizados na 

navegação, por exemplo, permitirá aos europeus viagens marítimas mais longas e seguras.  

 

A descoberta de rotas marítimas e novas áreas do mundo, em especial o 
totalmente inesperado “Novo Mundo” no ocidente, teve as mais profundas 
repercussões no panorama contemporâneo. Ela sublinhava o fato de que os 
povos antigos, apesar do brilho de sua civilização, não haviam chegado a 
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conhecer tudo o que se deveria conhecer sobre o mundo; isso significava 
que o homem tinha apenas que observar para que fosse possível fazer 
descobertas totalmente novas em outros campos (RONAN, 1987, p.9). 

 

 Durante o Renascimento, através das viagens, foi possível estabelecer inúmeros 

contatos com diversas e diferentes áreas do globo e, por conseguinte, com variadas formas 

naturais. Além das viagens e “descobertas” marítimas, outro fator importante, que contribui 

para a consolidação da Renascença, foi a utilização do papel e a invenção da imprensa.  

 A partir desse fato, torna-se possível imprimir os livros. Destaca Ronan (1987) que, 

enquanto a cópia era um processo moroso, tedioso, de alto custo e, na sua maior parte, 

confinado aos mosteiros, a imprensa proporcionava reproduções rápidas e baratas, que 

permitiriam espalhar o novo pensamento da Renascença para muito além dos confins do 

mosteiro e da universidade. 

 Nesta conjuntura, em que as atividades no meio urbano intensificam-se, a sociedade 

assiste a grandes mudanças. Pessanha (1994) salienta que o homem que está ascendendo 

social e economicamente não aceita mais como naturais e definitivos os “lugares” das coisas, 

sobretudo das pessoas. Não admite que os lugares estejam, desde sempre, e, portanto, para 

sempre, definidos; nem que as hierarquias sejam rígidas e perenes; nem que tudo esteja, 

previamente, para sempre estabelecido. Ele próprio vive individual e socialmente uma 

experiência de ascensão, de mudança, que é negação do definitivo, do estático, do 

absolutamente situado e hierarquizado. 

  
Na sociedade capitalista, o conhecimento não tem mais o sentido de 
reconciliação do homem com o mundo, como pregava a igreja “lembre-se 
que fomos expulsos do paraíso”, mas sim como um meio de controle da 
natureza, que daqui para frente vai ter que funcionar como uma espécie de 
“máquina perfeita”, já que não pode falhar no fornecimento da enorme 
quantidade de mercadorias, ou posteriormente de matérias-primas 
industriais, que o novo sistema comandado pela burguesia vai requisitar 
(CARVALHO, 2003, p.42). 

 

 No campo da Filosofia, o que se pensou durante a Idade Média foi questionado no 

Renascimento, o domínio da Igreja e o pensamento aristotélico é que dominavam a filosofia e 

as construções intelectuais desse momento. A figura de Tomás de Aquino é, sem dúvida, uma 

das mais importantes, ele foi o responsável por influenciar na ideia de natureza que se teve. 

Pessanha (1994) ressalta que, ao desenvolver a proposta inicial de Alberto Magno – associar o 

aristotelismo com cristianismo –, Tomás de Aquino defende a física e a metafísica 
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aristotélicas cristianizadas, nas quais a realidade cósmica tanto quanto a realidade das 

essências aparecem organizadas em hierarquia perene.  

 
Na síntese aristotélica, o mundo formava um Cosmos físico bem-ordenado. 
Nele, tudo encontrava o seu lugar. A Terra ocupava o centro do Universo. 
O mundo era uma realidade dada aos sentidos. O homem não dominava a 
natureza. Tratava-se apenas de um mundo de qualidades e de percepções 
sensíveis (JAPIASSÚ, 1997, p.67). 

 

 No mapa conceitual, a seguir, apresentamos uma síntese das mudanças filosóficas e de 

como estava organizada a hierarquia do universo para Aristóteles. 

 
Mapa conceitual 1 – A hierarquia do universo para Aristóteles 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

Elaboração: PIRES, Mateus M. 2010. 

 

 De acordo com Pessanha (1994), estes mundos distintos apresentariam também 

movimentos diferentes. A região supra-lunar seria a região dos movimentos regulares, 

contínuos, circulares, eternamente repetidos, enquanto a região sub-lunar seria o local dos 

movimentos retilíneos, desconexos.  

 
Os movimentos do cosmos estariam, assim, distribuídos em duas 
categorias definitivamente diferenciadas, em duas “naturezas” distintas. 
Distintas e hierarquizadas, pois os movimentos “inferiores” (da região sub-
lunar), estavam da dependência – física e metafísica – dos movimentos 
circulares das esferas superiores, as esferas dos astros: numa seqüência 
hierárquica de motores e móveis, cada esfera é movida pela que lhe é 
imediatamente superior até o primeiro motor, que move sem ser movido, 
fonte de todo movimento (PESSANHA, 1994, p.23). 
 

MU�DO SUB-LU�AR MU�DO SUPRA-LU�AR 

Este mundo é onde se encontra a 
TERRA, o qual seria constituído por 
quatro elementos: água, ar, terra e fogo; 
“É o mundo dos homens, o mundo das 
coisas imperfeitas e corruptíveis (que 
mudam e desaparecem)” (MOREIRA, 
2006, p. 55). 

Este mundo seria formado por uma 
“quinta essência”, o ÉTER; “É o mundo 
dos seres perfeitos, eternos e absolutos” 
(MOREIRA, 2006, p. 55). 
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 Diferentemente do que em Platão, em Aristóteles não encontramos a existência de um 

Deus criador, que gera o mundo. Ele faz apenas referência a um primeiro motor. De acordo 

com Abrantes (1998), um aspecto enigmático da física aristotélica é o privilégio concedido à 

teleologia na natureza. A função cosmológica do Deus de Aristóteles é meramente a de um 

primeiro motor (imóvel). A esfera das estrelas se move, tendo Deus como causa final. Não há, 

contudo, lugar para um “plano” ou para a “providência” divina. 

  Então, é justamente nesse aspecto, na ausência da figura de um Deus criador, que 

Tomás de Aquino, ao cristianizar Aristóteles, teve que “reconstruir” esse princípio, 

conferindo a idéia de um Deus criador. Diante disso, há a subordinação dos sujeitos, de todos 

os seres do universo, ao Deus Criador que, nesse momento, era representado pelo poder 

soberano da Igreja.   

 Para Carvalho (2003), a Igreja fez suas adaptações, mas, em essência, manteve e 

divulgou as idéias de uma natureza orgânica, imutável, movida eternamente a partir de causas 

e fins predeterminados, num mundo situado no centro do cosmo, já que tais ideias serviam 

com perfeição às pretensões de poder daquela que se tornou a instituição mais poderosa do 

período medieval. Com a Igreja, aquilo que os gregos consideravam o enigmático “livro da 

natureza” foi substituído pelo sagrado “livro das escrituras”. 

 Justamente para combater os fundamentos aristotélicos utilizados durante a Idade 

Média e toda a forma de pensamento, os renascentistas utilizaram as construções intelectuais 

de Platão, contestando esse conhecimento.  

 Retomando as ideias platônicas, durante o Renascimento existiu outro movimento, 

denominado de Hermetismo, o qual exerceu uma profunda influência nos estudos realizados 

sobre o mundo natural. O hermetismo era repleto de conteúdo mágico, o que fascinou a 

Renascença, “a atração do hermetismo teve origem na sua enorme antiguidade, na 

Renascença do século XV, isso era um passaporte à respeitabilidade, quanto mais antiga fosse 

uma cultura, mais status possuía” (RONAN, 1987, p. 13). 

 

El corpus hermeticum, atribuido a Thot o Hermes Trismegisto, fabulosa 
divinidad egípcia, pertenece también al sincretismo helenístico tardío. Los 
distintos tratados griegos recogidos bajo este título reviven temas teúrgicos 
de problable ascendência egípcia o persa, reducidos a un contexto 
neoplatonizante. Estos tratados ejercieron una singular sugestión iniciática, 
y acreditaron en el Renacimiento – cuando Cosme de Médicis los confio a 
Marsilio Ficino para que los tradujera al latín (CASINI, 1977, p.84). 
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 Por volta de 1460, Cosme de Medici trouxe os manuscritos gregos da Macedônia e 

deu ao sábio Marsilio Ficino para que realizasse a sua tradução. Segundo Ronan (1987), 

Ficino era uma poderosa figura intelectual da época, e o que chamou sua atenção para a 

tradução desses manuscritos é que a maior parte dos trabalhos herméticos tinha pensamentos 

neoplatônicos, circunstância considerada, na época, como confirmação da crença de que o 

próprio Platão havia se sentado, ao pés dos sábios egípcios. 

 

Era um corpo de ensinamento que misturava magia e metáfora, que 
combinava neoplatonismo com misticismo; continha mistérios acessíveis 
apenas aos iniciados e magos, e mesmo assim, somente após um período de 
estudo e meditação. Seu universo era o de esferas aristotélico-ptolomaico, 
mas guiado por seres divinos e dirigido pela magia, pela astrologia, pela 
alquimia e pelas outras “ciências” ocultas. Sua filosofia básica era uma 
forma de gnosticismo que ensinava que o homem é capaz de descobrir 
elementos divinos dentro de si, promovendo uma afinidade mística entre o 
mundo e a humanidade, e dava ênfase à doutrina do microcosmo e do 
macrocosmo (RONAN, 1987, p.13). 
 

 Cosme de Medici, que trouxe esses escritos herméticos, morreu em 1464, mas, 

fascinado pelos escritos herméticos, seu neto Lourenço, o Magnífico, delegou a um pintor da 

época, Sandro Botticelli, a tarefa de realizar duas pinturas, as quais estariam diretamente 

relacionadas com os escritos herméticos, O nascimento da Vênus e Alegoria da Primavera. 

Ambas repletas de simbologia hermética.  

 Sandro Botticelli trabalhou por muito tempo para a família dos Medici4, realizando 

pinturas. A primeira, a obra O (ascimento da Vênus, apresenta uma ligação entre elementos 

cristãos e pagãos. Segundo Pessanha (1994) o quadro teria sido pintado sob influência do 

neoplatonismo de Ficino e seria uma alegoria da alma cristã, o renascer das águas do batismo, 

cristianismo e tradição greco-romana harmonizados. 

 Na imagem de Botticelli vemos exaltação da beleza do corpo em sua naturalidade e 

em sua santidade pré-cristã. A Vênus5 parece ser de mármore, e não de carne. Segundo 

Cumming (1996), Botticelli faz referência à pose de uma famosa estátua da Roma antiga, 

pose chamada de “Vênus Pudica”, em que a deusa esconde castamente o corpo com as mãos. 

                                                             
4 A família Médici residia na cidade de Florença, era muito poderosa durante a Renascença, sua riqueza e 
influência se originaram do comércio de têxteis. Imensamente ricos, governantes não oficiais da República de 
Florença, deixaram inúmeras contribuições para a arquitetura e artes plásticas. 
5 A Vênus é uma das deusas mais importante da antiguidade. Segundo Cumming (1996), a lenda do seu 
nascimento no mar é trágica, Urano (o céu) e Gaia (a terra) haviam se unido para produzir os primeiros seres 
humanos, chamados de Titãs. Mas um dos seus filhos, Cronos (o tempo), castrou seu pai com uma foice, jogando 
seus genitais no mar, e da espuma que daí resultou nasceu a Vênus. Ressaltamos que Vênus é o nome romano, os 
gregos a chamavam de Afrodite, deusa do amor, da beleza, do riso e do casamento. 
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Imagem 2 – O Nascimento da Vênus. Sandro Botticelli (1444-1510) 
Fonte: http://catedral.weblog.com.pt/arquivo/nascimento-venus.jpg, 2009. 

 
 

 Para Pessanha (1994), essa pintura é a representação do altar da sacralidade da beleza 

natural, por isso a Vênus encontra-se rodeada por todos os elementos da natureza: água-mãe, 

o vento que acorre com seu sopro, o céu azul, a terra com suas árvores e flores. O rosto da 

Vênus é o mesmo das Madonas. A Vênus é uma rainha da beleza sem disfarces, revelada 

antes de receber o manto que lhe é prontamente oferecido (pela ninfa a sua direita); é a beleza 

pura, virginal: uma Madona despojada, uma Madona despida. 

 Vênus, no centro da pintura, está ladeada pelo Vento Oeste, também chamado de 

Zéfiro (abraçado em sua mulher Clóris), é a brisa suave da primavera que conduz Vênus até a 

praia, vê-se ao redor de Zéfiro e Clóris, inúmeras rosas que, segundo a mitologia, é a flor 

sagrada de Vênus, criada ao mesmo tempo do seu nascimento, com sua beleza e fragrância 

encantadora, é o símbolo do amor. Os espinhos lembram que o amor pode ferir. 

 Na outra pintura Alegoria da Primavera, também encomendada pela família Medici, a 

figura mítica da Primavera está cercada de alegorias retiradas da antiguidade. É uma síntese 

pictórica da mensagem renascentista, a natureza divinizada ressurge nessa pintura. O mais 

evidente é que constitui uma exaltação da natureza que mostra sua indestrutível vitalidade no 

renascer primaveril: renascer da vida e de beleza (PESSANHA, 1994). Nela, está representada 

a fusão do paganismo com o cristianismo. 
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Imagem 3 – Alegoria da Primavera. Sandro Botticelli (1444-1510) 

Fonte: http://ftp.aa.edu/lydon/Art07/ArtProject/paige_giotto/botticelli-primavera.jpg, 2009. 
 

No centro da imagem, encontra-se a Vênus vestida (ao contrário da imagem anterior), 

situada entre os apelos terrenos – simbolizados por Zéfiro, Flora e Primavera na direita, 

símbolos da mitologia grega, e pelos apelos divinos – simbolizados pelas Graças, as três 

mulheres grávidas que dançam, e Mercúrio à esquerda, contemplativo. 

 

A Alegoria da Primavera, constitui uma exaltação da natureza que 
mostra sua indestrutível vitalidade no renascer primaveril: renascer da 
vida e da beleza. Vitalidade que libera e faz dançar os corpos (as 
Graças) dentro de um corpo florido do mundo e que resulta na presença 
dominante do Amor Universal: este Eros que impele Zéfiro em direção 
a Flora, que fecunda e faz florescer o manto da natureza – o manto da 
Primavera – e que como Cupido, do alto, um dos únicos elementos 
religiosos, no meio dos frutos preside toda a cena comandada com suas 
flechas a expansão da força que aproxima os corpos, faz o homem 
tender para a verdade por via da atração da beleza, organiza o universo 
enquanto cosmos e leva à divinização do humano através da 
espiritualização do corpóreo (PESSANHA, 1994, p.37). 

  

 Vale-se notar que Flora, deusa da primavera para os romanos, no centro do quadro, 

está ornamentada com roupas gloriosas e jóias, o que indica semelhança com uma mulher da 



32 
 

sociedade florentina. Também é importante destacar a semelhança entre o rosto da Vênus com 

o da Primavera. 

 No entanto, o Hermetismo, baseado na magia no ocultismo, começou a ser 

questionado e inúmeras hipóteses foram levantadas, como a própria veracidade de seus 

escritos. Ronan (1987) afirma que em 1664, Isaac Casaubon,  um estudioso dos gregos, usou 

seus conhecimentos e,  mostrou, de forma conclusiva, que os textos herméticos não podiam 

ter sido escritos em época tão antiga, os estudiosos da Renascença, do século XVII, então 

começariam a examinar o mundo natural sem recorrer à magia ou à cabala. 

 As artes, bem como os escritos herméticos, influenciaram na observação e 

experimentação científica, especialmente nas questões ligadas à natureza. Nesse período do 

Renascimento, Pessanha (1994) ressalta que a natureza não é mais considerada, como no 

pensamento medieval dominante, apenas como palco de pecado, o cenário da perdição, ou o 

religioso vale de lágrimas. Valorizada e até divinizada, a natureza é objeto de curiosidade, de 

pesquisa, respeito e apreço pelo que se deseja conhecer cada vez mais, por exemplo, as 

paisagens que servem de fundo às pinturas renascentistas representam a face amorável da 

divina natureza, lugar de labuta, mas também de valorização do humano, pelo trabalho 

criador. 

 A arte, durante o Renascimento, tem um papel grandioso, e, para Japiassú (1997), as 

principais contribuições dos artistas, para a fundação da ciência, foram: a) o desenvolvimento 

da visão em perspectiva; b) o interesse apaixonado pela natureza e pela anatomia do corpo 

humano; c) a utilização desses “conhecimentos” na engenharia civil e militar. 

 No que tange à arte renascentista e a sua relação entre matematismo e experimentação, 

ela foi representada por outra importante figura desse período, a do artista, engenheiro e 

proto-cientista Leonardo da Vinci6 (1452-1519), um homem que tipifica esse momento 

histórico.  

 A associação (matematismo / experimentação) aparece em Da Vinci, que defende um 

método de conhecimento e de elaboração artística que tem em comum a fundamentação na 

observação minuciosa, juntamente com a experimentação (PESSANHA, 1994). 

                                                             
6 Segundo Ronan (1987) seus cadernos de notas estão repletos de projetos de aparelhos mecânicos. Entretanto, 
Da Vinci não publicou nenhuma obra. Isso aconteceu com muitos outros que, como ele, não tinham instrução 
universitária e, portanto, nenhuma prática literária; só lhes restava armazenar em suas mentes as diversas 
criações, pelo menos até transformá-la em algo concreto a pedido de algum rico membro da sociedade ou do 
Estado. 
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  As pinturas imagéticas de Da Vinci demonstram a preocupação com a 

experimentação e sua ligação direta nas suas obras. Para Da Vinci, o pintor era um intérprete 

da natureza: 

 
Pintar força a mente do pintor a se transformar na própria mente da 
natureza, a se tornar um intérprete entre a natureza e a arte. Isso explica 
as causas das manifestações da natureza, forçadas pelas suas leis [...] 
(LEONARDO DA VINCI apud RONAN, 1987, p.16). 

 

 Conforme destaca Pessanha (1994), a estética de Da Vinci pressupõe a investigação da 

natureza. As asas de seus anjos remetem a seus projetos de máquinas voadoras que o colocam 

como precursor da aeronáutica. As expressões dos personagens de seus quadros, estão 

baseadas na observação atenta, movida pela busca de rigor psicológico, levando em conta o 

estudo também da musculatura facial. A impressionante e realista anatomia dos anjos, santos, 

apóstolos, está alicerçada na dissecação de músculos e no registro – por meio de desenhos de 

extraordinária precisão científica – da estrutura interna dos corpos. 

 A imagem a seguir, denominada A anunciação, mostra a preocupação com a simetria 

nas asas de seus anjos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 4 - A anunciação. Leonardo da Vinci (1463-1475?) 
Fonte: http://downloads.open4group.com/wallpapers/a-anunciacao-leonardo-da-vinci-24bc4.jpg, 2009. 

 
 

 Leonardo Da Vinci busca fundamentar a arte que desenvolve com informações 

científicas. A obra de arte representa aquilo que foi descoberto pelo homem, por meio das 

suas experiências de pensar, observar, calcular. 
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 O Renascimento trouxe a exaltação da natureza, a sua divinização por meio das 

pinturas realizadas na época, juntamente com a divinização do homem. A preocupação com as 

questões matemáticas e experimentação começam a ganhar espaço, junto com a investigação 

da natureza, que passa a ser objeto de curiosidade. Os pintores avançaram quanto ao 

desenvolvimento da perspectiva e a representação daquilo que entendiam por natureza, 

ligando os aspectos míticos e simbólicos com os naturais. 

 O Renascimento foi um período de profundas mutações, trouxe uma definição nova da 

construção e da representação artística, presente e atuante no projeto de constituição da 

ciência. A grande tarefa do Renascimento foi a redescoberta e domínio do mundo da arte e da 

natureza. Constituiu a fase inicial da revolução científica (JAPIASSÚ, 1997). 

 
1.2 – O surgimento da Ciência Moderna e as novas concepções da natureza 
 

 AA imagem nº1 (na página 22), de Pieter Bruguel, mostra como despertava, na Europa, 

durante a renascença, o aperfeiçoamento dos instrumentos ópticos, o desenvolvimento da 

Cartografia e da Astronomia, que fomentaram o início da ciência moderna. Uma ciência 

baseada na quantificação, experimentação e mecanização. Por exemplo, o relógio ganha 

destaque, no centro do quadro sobre a cabeça da mulher na pintura de Bruguel, está vinculado 

às questões mecânicas.  

 

Durante o fim da Idade Média e o Renascimento, despontou na Europa um 
novo modelo de realidade. Um modelo quantitativo foi começando a 
substituir o antigo modelo qualitativo. Copérnico e Galileu, assim como os 
artesãos que aprendiam sozinhos a fazer um bom canhão após outro, os 
cartógrafos que mapeavam os litorais das terras recém-descobertas, os 
burocratas e empresários que administravam os novos impérios das 
Companhias das Índias Oriental e Ocidental, e os banqueiros que 
conduziam e controlavam os fluxos da nova riqueza, todas essas pessoas 
estavam refletindo sobre a realidade em termos quantitativos, em caráter 
mais sistemático do que qualquer outro membro de sua espécie (CROSBY, 
1999, p.12). 

 

 A representação da natureza é profundamente alterada com o advento da Revolução 

Científica. Segundo Carvalho (2003), nesse momento, era preciso uma natureza que fosse 

fornecedora de mercadorias para o intenso comércio pós-medieval, ou como fonte de 

matérias-primas para a industrialização dos tempos modernos. Não mais aquela natureza 

orgânica, sujeita às vontades divinas, mas como uma máquina perfeita, de movimentos 
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equacionáveis e conhecidos, que o homem soubesse manipular e, principalmente, conseguisse 

dominar. 

 Esse domínio da natureza é resultado do significado que a sociedade lhe atribuiu. 

Todas as teorias sobre o funcionamento do universo, das plantas, dos animais, do movimento 

dos corpos celestes, e a imagem que se tinha da Terra como centro do universo, começam a 

ser definitivamente alterados. 

 Como ressalta Moreira (2006), até o Renascimento, o natural e o não-natural se 

entrecruzam, havendo, entre ambos, mil portas de entradas e saídas. Com o advento da ciência 

moderna, a natureza passa a ser um campo de forças racionais e lógicas, separando-se 

rigidamente o natural do não-natural. A dessacralização marca a passagem para a 

naturalização absoluta da natureza, sinônimo de desumanização, e uma relação utilitária, um 

processo que segue dois momentos, sintetizados no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Passos da dessacralização e desumanização da natureza, segundo Moreira (2006): 
 
 

 

1º Passo – UTILITARISMO 

Não se pode indagar o sacralizado, mas não há 
ciência sem indagação. A criação da ciência 
supõe então a necessária dessacralização da 
natureza, ao preço da rígida demarcação do 
mundo em físico e não-físico. Por aí passa o 
pacto feito entre a ciência (a análise da coisa 
física) e a filosofia (a reflexão metafísica). 

 

 

 

2º Passo – DESUMA�IZAÇÃO 

Não se pode conceber a natureza como 
movimento mecânico tendo de contemplar a 
presença do homem. A exclusão do homem do 
âmbito do mundo-físico faz a demarcação do 
mundo em físico e não–físico ter um sentido 
concreto. A separação natureza-homem no plano 
geral da filosofia e a separação ciência–filosofia 
no plano específico do mundano significam fazer 
da natureza assunto da ciência, e do homem 
assunto da metafísica. 

Fonte: MOREIRA, 2006, p.57. 
Elaboração: PIRES, Mateus M., 2010. 

 

 Com o surgimento da ciência moderna, ocorre definitivamente a separação do homem, 

visto como um ser que integra o meio natural, e a dessacralização da natureza, uma vez que, 

não sendo mais uma “natureza sagrada”, poder-se-ia indagá-la, usá-la, sem manter vínculos 

com ela. “Expulso uma primeira vez ao ser excluído do paraíso por Deus, o homem é expulso 

agora pela segunda vez pelos físicos, só lhe restando o mundo da metafísica. Nasce a base da 

dicotomia homem-meio característica do pensamento moderno” (MOREIRA, 2006, p.58). 
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   É com Copérnico que as noções de universo, sua estrutura e localização começam a 

ser alterada. O aprimoramento dos instrumentos ópticos contribuiu para que Copérnico 

apresentasse a sua tese, revolucionando a imagem que se tinha de universo.  

 O heliocentrismo apresentado por Copérnico derruba a “tradicional imagem 

aristotélica – ptolomaica do cosmos: a Terra no centro cercada pelas esferas dos astros. A 

partir de Copérnico, a Terra dos homens perde a privilegiada condição de centro do universo” 

(PESSANHA, 1994, p.27).  

 Copérnico sabia que alguns filósofos gregos já haviam dito e sugerido que a Terra se 

movia, e o sol estaria no centro do Universo. Entretanto, ao apresentar o heliocentrismo, no 

livro Das revoluções dos corpos celestes, ele tenta reunir autoridades que podiam apoiar sua 

causa, mas, não abandona a ideia do hermetismo, o que pode ser verificado através de um 

escrito seu, fazendo menção a Hermes Trismegisto: 

 
Imovél, no entanto, no meio de tudo está o sol. Pois nesse mais lindo 
templo, quem poria esse candeeiro em outro ou melhor lugar do que esse, 
do qual ele pode iluminar tudo ao mesmo tempo? Pois o Sol não é 
inapropriadamente chamado, por alguns povos, de lanterna do universo; 
de sua mente, por outros; e de seu governante, por outros ainda. [Hermes] 
o Três vezes Grande chama-o de um deus visível e Electra, de Sófocles, 
de onividente (COPÉRNICO, apud RONAN, 1987, p. 68). 

 

 Apesar de buscar autoridades para apoiar sua causa, Copérnico sabia que sua teoria 

ofenderia profundamente a Igreja, por isso ele retarda a publicação da sua obra até 1543, ano 

de sua morte. “A Inquisição praticamente as ignorou. Só veio a condenar o heliocentrismo em 

1616, quase oitenta anos depois da morte de Copérnico” (JAPIASSÚ, 1997, p.72). 

 Seguindo a Copérnico, Johannes Kepler, um cientista e místico, também buscava 

compreender o movimento das esferas celestes, “é com Kepler, e não com Copérnico, que o 

heliocentrismo passa a ser concebido como uma explicação física do movimento dos astros” 

(JAPIASSÚ, 1997, p.68). 

 De acordo com Ronan (1987) o trabalho de Kepler em observações de Marte levou 

anos. A quantidade de cálculos envolvida foi imensa, e não havia qualquer meio mecânico 

para auxiliá-lo. Apesar de suas ideias preconcebidas de harmonia celeste, ele seguia apenas as 

observações: uma atitude totalmente científica. 

 
O resultado de sua investigação foi publicado em 1609, em A nova 
astronomia, e nova ela certamente era. Pois o que Kepler havia descoberto 
quebrava a tradição, tudo aquilo que os gregos e os astrônomos 
subsequentes tinham considerado consagrado. Ele mostrou, 
conclusivamente, não só que Marte orbitava em torno do sol, mas também, 
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e muito mais significativamente, que o fazia segundo uma elipse. A órbita 
circular dos gregos e também a crença em um movimento planetário 
uniforme estavam enterradas, pois Marte variava sua velocidade orbital 
enquanto se deslocava ao longo de sua trajetória elíptica, acelerando sua 
velocidade à medida que se aproximava do sol (periélio) e diminuindo-a ao 
se afastar dele (afélio) (RONAN, 1987, p.78). 

 

 A grande mudança científica, e talvez a mais significativa, foi aquela desencadeada 

por Galileu Galilei. Ele provoca profundas mudanças na forma de representação do mundo, 

rompendo com o modelo antigo e medieval. 

 Para Japiassú (1997), Galileu conseguiu o que ninguém havia conseguido: formular 

uma descrição matemática dos movimentos dos corpos. Elaborou um conceito de experiência 

e de teoria fundado no recurso inédito à Matemática, instaurando um modelo sem precedente 

do saber racional. Sua revolução consiste no momento em que propõe que a Matemática deve 

definir, no cerne da natureza, os sistemas acessíveis de fenômenos observáveis. Uma nova 

imagem do universo, a imagem quantitativa, atômica e infinitamente extensa vem substituir a 

velha imagem qualitativa, contínua, limitada e religiosa herdada dos Gregos. 

 Diante das observações realizadas por Galileu, houve forte evidência do apoio à teoria 

de Copérnico. Em 1623, Galileu lançou o livro O ensaiador, no qual apresenta seu ponto de 

vista sobre a realidade científica e sobre o novo método científico. 

 

Para ele a natureza só pode ser conhecida através da utilização de um 
novo método, o método experimental, vale dizer, mediante questões que 
lhe são colocadas. Essas questões possuem uma linguagem toda especial: 
a linguagem geométrica e matemática. Não basta mais observar a 
natureza. O que importa, doravante, é saber colocar as questões e, 
sobretudo, saber decifrar e compreender as respostas (JAPIASSÚ, 1997, 
p.73). 

 
 
 É nessa obra que Galileu irá fazer a famosa observação que o “livro da natureza é 

escrito em linguagem matemática”.  

 
A natureza está contida neste vasto livro, que se mantém 
permanentemente aberto perante o Universo; mas não pode ser lido antes 
de termos aprendido a linguagem nele usada e de nos familiarizarmos 
com os caracteres em que está escrito. Está escrito em linguagem 
matemática, e as letras são portanto triângulos, círculos e outras figuras 
geométricas, sem a compreensão das quais é humanamente impossível 
compreender uma única palavra (GALILEU GALILEI, apud MOREIRA, 
2006, p.57). 
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 Segundo Japiassú (1997), a natureza sensível, em Galileu, é substituída por uma 

natureza idealizada, segundo a ordem geométrica, e ela só responde às questões colocadas em 

linguagem matemática, porque é o reino da medida e da ordem. 

 
Fica instaurada a visão mecanicista do mundo: tudo se explica por figuras e 
movimentos. O relógio se converte no símbolo privilegiado de toda a 
realidade. Sem dúvida, essa “inteligibilidade relojoeira”, que inspira o 
mecanicismo, está ligada ao desabrochar da tecnologia (JAPIASSÚ, 1997, 
p.81). 

 

 A Igreja sente-se abalada e ameaçada, diante de todos os estudos que Galileu realizou. 

Em 1633, ele foi processado pela Inquisição, após lançar o livro Diálogo sobre os dois 

principais sistemas do mundo – ptolomaico e copernicano, e foi condenado à prisão 

domiciliar (RONAN, 1987). 

 Para Japiassú (1997), a condenação de Galileu pelas autoridades religiosas teve duas 

razões principais: primeira, porque a nova prática intelectual fazia bruscamente aparecer a 

inconsistência do cosmo aristotélico e das representações do mundo veiculadas pela tradição 

bíblica, e segunda, porque a religião oficial e suas bases culturais asseguravam à sociedade, 

dominada pela nobreza, o sistema ideológico, permitindo-lhes justificar-se e reproduzir-se 

como algo evidente.  

 Outra importante questão também contribuiu para a condenação de Galileu. Foi o 

avanço do protestantismo, que ocorria juntamente com as múltiplas e profundas 

transformações no cenário europeu, enfraquecendo o poder da Igreja, e permitindo o 

surgimento de novas doutrinas religiosas.  

 No campo da filosofia, dois filósofos modernos, Francis Bacon (1561-1626) e René 

Descartes (1596-1650), tiveram papel fundamental no processo de alteração da imagem da 

natureza. Foi a partir de Francis Bacon que a ciência passa a ser vista como um meio para 

controlar e dominar a natureza. Ele foi o primeiro a formular uma teoria clara do 

procedimento indutivo, realizar experimentos e extrair deles conclusões gerais, a serem 

testados por novos experimentos (CAPRA, 1982).  

 Para Carvalho (2003), Bacon foi uma espécie de ideólogo desse novo “mundo 

máquina” e de sua “natureza mecânica”. Para ele, “o conhecimento filosófico tem por 

finalidade servir o homem, dar-lhe poder sobre a natureza” e restabelecer o que chamou de 

imperium hominis, isto é, o império do homem sobre as coisas.  

 Segundo Moreira (2006), com Francis Bacon tem início o chamado método 

experimental, indutivo, por meio do qual, fenômenos se tornam objetos de conhecimento, 
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mediante a investigação metódica, ganhando o conhecimento dos fenômenos um 

extraordinário poder de rigor e objetividade; com o método experimental, a ciência moderna 

dá passos gigantescos. 

 A concepção cristã da natureza, de Francis Bacon é explicada por Bauab (2004), ela 

está relacionada com a criação, pois, antes do pecado original, o homem dominava todos os 

seres, entretanto, veio a queda (Adão e Eva, ao pecarem no paraíso, comendo o fruto 

proibido), e a natureza torna-se áspera, rugosa, espinhosa. Então, coube ao homem 

desenvolver conhecimento para retomar o controle e o domínio sobre os seres. Para Bacon, 

desde a queda até o momento vivido por ele, nenhum saber tinha sido apropriado para 

reestabelecer o domínio do homem sobre a natureza, por isso, Bacon conclama todos os 

humanos para recuperar os direitos sobre a natureza, por serem dotações divinas. 

 A religião, para Bacon, dota o homem de condição e domínio moral, de valores, e a 

ciência fornece os instrumentos para realização desse domínio. Francis Bacon via a Ciência, 

como instrumento do saber, do conhecimento, por meio da qual se transforma a natureza, para 

o reestabelecimento do domínio humano, perdido na queda do paraíso. 

 Essa ideia é ilustrada na publicação, em 1627, da obra (ova Atlântida. Segundo Bauab 

(2004) Bacon construiu, nessa obra, uma sociedade utópica, que vivia em uma ilha, onde o 

domínio sobre a natureza fora reinstalado sob a perspectiva da religião e da ciência. Esse 

domínio aconteceu porque São Bartolomeu, em um evento milagroso, ofereceu aos habitantes 

da ilha o conhecimento dos textos bíblicos, dos quais veio a aptidão moral de domínio da 

natureza. Nessa ilha utópica, encontra-se a casa de Salomão, uma instituição científica, que 

fornecia todos os instrumentos para manipulação da natureza. Assim, dominando a natureza, 

estabeleceriam o fim último da existência, que é a aproximação com o Criador. 

 Bacon insistia no caráter prático do conhecimento científico, empírico. Segundo 

Japiassú (1997), enquanto Bacon acredita que o conceito de natureza remete a poderes 

ocultos, cujos segredos precisam ser revelados, Descartes bane do conceito de natureza todos 

os mistérios, conferindo-lhe à natureza a ordem da geometria. 

Com René Descartes que “a “fé cega” da religiosidade medieval foi substituída pela 

“fé na ciência e na razão” (CARVALHO, 2003, p.47). Descartes era um filósofo matemático 

que começou a formular uma nova concepção acerca da ideia de universo, destruindo 

totalmente aquela pensada durante a Idade Média, estabelecendo seus princípios em duas 

obras: O Discurso do Método, de 1637 e Princípios de Filosofia, de 1644. 

 A primeira grande divisão que Descartes realizou foi com relação ao corpo e à mente, 

ou entre a matéria e o espírito. Ele distingue o mundo do homem em res extensa, ou seja, 
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mundo dos corpos que são externos, e res cogitans, o mundo do ser pensante (MOREIRA, 

2006). 

 O homem seria um modelo de tricotomização do mundo, como se refere Moreira 

(2006), uma vez que estaria dividido em corpo-mundo (a grande máquina cósmica), corpo-

humano (a pequena máquina humana), a mente (o humano verdadeiro), e Deus seria, então, o 

grande arquiteto desse mundo desintegrado.  

 
Quando Descartes opera a geometrização do mundo (a res extensa) e com 
ela lança as bases que tricotomizam a existência humana, sente que 
separa o sujeito e objeto como qualidades distintas, criando um impasse 
filosófico para o processo do conhecimento do  mundo: diante da 
separação entre a res extensa e a res cogitans, como pode o homem  vir a 
conhecer o mundo, se qualitativamente dele não faz parte? A solução 
desse impasse, sabemo-lo, Descartes encontrou em Deus, a substância 
comum (MOREIRA, 2006, p.59). 
 

 Para Descartes, Deus seria um ser perfeito, que adquire o papel de sopro vital, ou seja, 

vai ser um impulso que colocará ordem em um caos que era originário. Apenas se fará 

presente como um fator de propulsão. Deus relaciona-se aos pensamentos, portanto não é 

natureza. 

 Segundo Bauab (2005), a máquina criada (mundo-corpo) funcionaria quase que 

sozinha, independentemente, desde que submetida à ação de um impulso primordial. Dada a 

organização primeira do caos primitivo, Deus deixaria a natureza seguir um curso conformado 

pelas leis por ele estabelecidas. A natureza poderia ser estudada em si, mecanicamente, após 

um primeiro sopro, autônoma diante da segurança dada por uma corda que lhe ritmou para 

todo o sempre. 

 Descartes7 organiza o mundo que rodeia o homem e o chama de “a coisa extensa”, 

entendido por ele como um conjunto de corpos dispostos no espaço, sendo um diferente do 

outro, por sua posição e forma. Moreira (2006) justifica que esta formulação cartesiana do 

espaço é fundamental para a ciência nascente, pois, ao geometrizar a extensão do mundo, 

Descartes fornece a linguagem uniforme de uma concepção físico-matemática do mundo em 

gestação e, ao criar a Matemática moderna pela fusão de aritmética, álgebra e geometria, 

fornece aos cientistas a arma apropriada ao método experimental. 

 Através da obra O Discurso do método, publicada em 1637, Descartes consagra um 

dos seus mais aplicados pensamentos. Para ele, um dos passos mais importantes para o 

                                                             
7 No presente texto, não abordamos todas as questões filosóficas que permeiam a obra de Descartes, apenas 
selecionamos alguns pontos necessários para compreensão e relação com o nosso objeto de estudo. 
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conhecimento era realizar a divisão do objeto a ser conhecido em tantas partes, quantas 

fossem possíveis, para, assim, estudar e observar cada uma delas, provando as hipóteses que 

se imaginavam. Então, para conduzir a razão e compreender o mundo externo, segundo 

Descartes, são necessários quatro preceitos básicos:   

 

Quadro 2 – Preceitos para compreender o mundo externo, para Descartes: 
 

 
 

Primeiro Preceito 

Jamais aceitar algo como verdadeiro sem saber com evidência que 
seja tal; evitar com cuidado a pressa e a prevenção, e de nada fazer 
constar de meus juízos que não se apresentasse tão clara e 
distintamente a meu espírito que eu não tivesse motivo algum de 
duvidar dele. 

Segundo Preceito Dividir cada uma das dificuldades examinadas em tantas partes 
quantas puder e forem necessárias para melhor resolvê-las.  

 
 

Terceiro Preceito 

Conduzir pela ordem os meus pensamentos, começando pelos 
objetos mais simples e mais fáceis de se conhecer, para subir aos 
poucos, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, 
e presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se procedem 
naturalmente uns aos outros 

Quarto Preceito Fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão 
gerais, que me assegure de nada omitir. 

 Fonte: DESCARTES, 2008, p.25. 
Elaboração: PIRES, Mateus M. 2010. 

 

 Os preceitos tiveram um alcance extraordinário, instaurando o pensamento cartesiano 

na ciência, trazendo a cautela na aceitação das verdades científicas, a dúvida das informações 

e, principalmente, a especialização aguda do conhecimento. 

 Segundo Carvalho (2003), o método cartesiano virou sinônimo de método científico, a 

tal ponto que, hoje, dificilmente se reconhecerá como sendo ciência qualquer procedimento 

que não obedeça a sua receita de separação, hierarquização de fatos, dedução e comprovação 

de hipóteses.  

 O mundo extensivo para Descartes seria composto por figuras, movimentos, sendo que 

era essencialmente numérico e matemático. Para ele a natureza é constituída pela geometria, 

porém vai além, “reduz o fundamento material de todo o universo à chamada “matéria 

extensa”, ou seja, reduz toda a matéria natural à forma pura da extensão” (GONÇALVES, 

2006, p.30).  

 Descartes afirma que os organismos vivos (fenômenos naturais, animais, anatomia 

humana) não passam de máquinas, que obedecem leis da física e segundo Gonçalves (2006), 

ele reforça de modo decisivo a analogia da natureza como uma grande máquina. Também 

utiliza a imagem de um imenso relógio, cujo movimento, causado por um impulso inicial, 

seria capaz de manter-se em certa continuidade. A imagem de natureza como um autômato 
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contrapõe-se à ideia de uma alma do mundo ou de natureza animada. A natureza como 

máquina não tem alma nem qualquer outro princípio imanente capaz de explicar seu 

movimento ou mesmo a existência da vida.  

 A imagem, a seguir, representa, em síntese, o pensamento de Descartes ao entender a 

natureza como uma grande máquina8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 – Representação da natureza como máquina 
Fonte:http://2.bp.blogspot.com/_JXAx5SCvaUM/Sank6rxQmnI/AAAAAAAABLA/IOR9TATzu54/s400/mecan
icismo+2.jpg 
 

 O mecanicismo é uma das maiores heranças advindas de Descartes. A representação 

na imagem (do animal9) mostra essa concepção. Os corpos eram vistos como máquinas, com 

suas partes delimitadas, compostos por engrenagens em funcionamento, com um 

comportamento regular. 

 O mecanicismo consiste na filosofia que surgiu no início do século XVII, na qual 

todos os fenômenos naturais passam a ser explicados por referência à matéria em movimento. 

De acordo com Japiassú (1997), o mundo, em seu conjunto, apresenta-se como uma espécie 

                                                             
8 Gallina (2004) ressalta que o mecanicismo cartesiano é, frequentemente, criticado por ter Descartes defendido 
que o corpo humano é semelhante a uma máquina e, consequentemente, de que os animais também o eram. 
Contudo, vale ressaltar que, no século XVII as máquinas eram vistas como coisas maravilhosas e que 
despertavam admiração, muito diferente daquilo que pensamos contemporaneamente sobre elas. Quando 
Descartes faz uso do termo “máquina” ou “autômato”, quer expressar o comportamento regular disso que é 
considerado uma máquina, e de que tal regularidade pode ser explicada segundo as leis da mecânica.  
9
 Houve inúmeras conseqüências com essa mecanização na vida dos animais. Thomas (1996) apud Bauab (2005) 
destaca que alguns seguidores do cartesianismo radicalizaram-no, afirmando que os animais não sentiam dor. 
Henry More veio a chamar de assassina a compreensão cartesiana acerca da vida dos animais. 
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de sistema mecânico. A metáfora da máquina constitui o símbolo dessa filosofia: o sistema do 

mundo funciona como o de um relógio. Para compreendê-lo, torna-se necessário decifrar as 

engrenagens de seu funcionamento. A natureza nada mais é que uma máquina complexa, na 

qual a matéria e a energia se interagem como seus constituintes últimos. 

 Descartes contribui significativamente para a mudança da imagem de natureza, 

passando a ser concebida como uma natureza matemática, geometrizada. 

 

Não temos condições de avaliar as implicações subjetivas trazidas por 
esta recém forjada imagem. Mas podemos, com certeza, atrelar a analogia 
mecânica aos novos rumos da sociedade européia e ao papel que o uso da 
natureza terá em meio a toda esta novidade. Do organicismo platônico, 
passando pela feminilidade pagã, as mudanças de imagens traduzem-se 
em mudanças ocorridas no próprio olhar do sujeito e este, agora, estaria 
bastante embebido no potencial, latente, de uso e controle que se fariam 
indispensáveis ao novo tipo de sociedade de consumo que se estava 
estabelecendo (BAUAB, 2005, p.231). 

  

 Buscando estabelecer uma relação entre o pensamento cartesiano e suas implicações 

com relação à EA, utilizamos as construções do filósofo Mauro Grün (2006), enfatiza que as 

ideias de Descartes influenciaram muito a nossa relação com a natureza. Descartes foi o 

primeiro filósofo a propor uma física matemática, e essa física deixa de ser especulativa e 

passa, de fato, a intervir na natureza. As consequências disso são enormes para os 

desdobramentos da nossa relação com a natureza. A objetividade cartesiana fez com que 

“perdêssemos” a possibilidade de pensar historicamente e colocou o homem europeu e branco 

na posição de Dono e Senhor da natureza. 

 Além da fragmentação da ciência, desse afastamento entre homem e natureza, os 

princípios filosóficos de Descartes também influenciaram as questões históricas, culturais e a 

própria tradição.  

A crítica feita por Descartes à tradição, tanto escolástica quanto à tradição 
em geral, dá origem à noção do antropocentrismo extremista no seio do 
pensamento científico moderno. O desenvolvimento das ciências pós-
cartesianas tem sido marcadamente determinado por essa mudança 
(GRÜN, 2006, p.69). 

  

 Nos discursos ecológicos atuais, muitos encaminhamentos são realizados tentando 

situar o sujeito historicamente e no seu contexto cultural. Segundo Grün (2006), nesses 

discursos ecológicos, há evidência de que os sujeitos sejam localizados em algum lugar e que 

esta localização “produza significados”; que estes aspectos confiram ao sujeito consciência de 

localização histórica, justamente o contrário do que Descartes afirmava: “...compreendi que 
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era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar e que, para ser, não 

necessita de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material” (Descartes, p. 56, apud 

GRÜN, 2006, p.68). 

 

[...] num dos mais famosos momentos do surgimento do pensamento 
filosófico moderno, Descartes demonstra a distinção no coração dos 
debates na Filosofia Ambiental contemporânea, na Ética Ambiental e na 
Educação Ambiental – a distinção entre objeto e sujeito, corpo e alma, 
natureza e cultura. O corpo é assim descartado junto com a natureza, os 
sentidos e o bom senso. É abandonado, ainda, como parte da tradição. [...] 
a transformação da Natureza num mero “espaço” constitui um dos 
problemas centrais que enfrentam as teorias educacionais 
contemporâneas. Pois “lugar” também perdeu sua significação e valor 
(GRÜN, 2006, p. 68). 
 

 Uma das funções da EA está necessariamente em manter e compreender a relação 

entre homem e natureza, por isso muitos críticos do pensamento cartesiano na atualidade, 

tecem comentários negativos ao seu pensamento. Como já afirmamos, o alcance dos 

pressupostos de Descartes foi imenso para a Ciência e, consequentemente, para a Educação. 

“O ataque permanente à tradição, feito por Descartes, leva à eliminação da possibilidade de 

uma EA com uma dimensão histórica e ético-política” (GRÜN, 2006, p.72). 

 Para Grün (2006) as principais preocupações dos críticos do pensamento cartesiano, é 

a forma como este “modelo” de pensamento torna a natureza invisível, o que, em última 

análise, leva também a uma situação em que se torna invisível nossa relação com a natureza, 

e, assim criam-se áreas de silêncio na educação moderna.  

 Findando esse percurso histórico percorrido na constituição da chamada Ciência 

Moderna, o homem que irá completar esse caminho – utilizando-se da concepção mecanicista 

de natureza de Descartes, exposta anteriormente, mas também realizando uma síntese das 

obras de Copérnico, Kepler, Galileu, Bacon e Descartes, em seu pensamento – será Isaac 

Newton.  

 Segundo Ronan (1987), em 1665, Newton estudava na Universidade de Cambridge, 

mas a peste bubônica alastrou-se em Londres. Como não existia um tratamento médico eficaz, 

a universidade foi fechada, e ele voltou para Woolsthorpe (onde nasceu). No jardim de 

Woolsthorpe havia uma macieira, e talvez seja verdadeira a história de que a queda de uma 

maçã tenha lhe fornecido a base para a solução do problema dos planetas. A queda da maçã 

despertou Newton para uma questão: a força de atração exercida pela Terra para fazer a maçã 

cair era a mesma que fazia a Lua “cair” para a Terra e, assim, colocava-a em órbita elíptica 
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em torno de nosso planeta? Os cálculos confirmaram essa hipótese, porém havia muito 

trabalho a ser realizado. 

 Newton retorna a Cambridge e se dedica a escrever e encontrar provas matemáticas 

para sua descoberta. Em 1687, estava pronto o livro impresso de Newton10, com o título 

Philosophiae naturalis principia mathematica, usualmente conhecido como Principia.   

 

Os Principia eram uma obra-prima; foi considerado o maior livro científico 
de todos os tempos. Seu impacto foi imenso. Mas talvez isso não fosse 
apenas o que se devesse esperar, pois, em um único volume, Newton 
reescrevera toda a ciência dos corpos em movimento com uma incrível 
precisão matemática. Ele completou o que os físicos do fim da Idade 
Média haviam começado e Galileu tentará trazer à realidade; suas três “leis 
do movimento” formam a base de todo o trabalho posterior. Newton 
também tinha resolvido um problema astronômico de 2 000 anos – o do 
movimento dos planetas. Com uma análise matemática que era assombrosa 
em perfeição, mostrou como uma lei do inverso do quadrado resultava em 
um movimento em elipse e forçava os planetas a obedecer às leis que 
Kepler tinha deduzido com tanto esmero (RONAN, 1987, p.99). 

 

 A imagem de natureza promovida pelo advento da Ciência Moderna é totalmente 

diferente daquela durante a Renascença. O Renascimento valorizou na natureza o corpóreo, 

fazendo a harmonia do espiritual com o natural, visto muitas vezes como sagrado, ligado a 

elementos mitológicos e bíblicos. Dando oportunidade, assim, para a ciência nascente do 

século seguinte estudar o material, de fato.  

 Muitas foram as contribuições desse período histórico, para o avanço da ciência e das 

pesquisas. Entretanto, como ressalta Japiassú (1997), se a Matemática é um pensamento das 

grandezas e das quantidades, a qualidade fica excluída do mundo da Ciência. A consequência 

disso é: a Ciência do mundo não pode mais provir dos sentidos, e a percepção não pode mais 

estar na origem do conhecimento. Ela passa a constituir apenas uma questão de razão, 

suprimiu-se a noção de qualidade. Declararam-na subjetiva. Eliminaram-na do mundo da 

natureza. Uma distinção entre qualidades primárias e secundárias da matéria. 

 Toda essa base filosófica ensejada pela revolução científica, terá também influência no 

pensamento educacional da modernidade, especialmente na Obra Didática Magna de 

Comenius. 

 

                                                             
10

 Isaac Newton foi uma personalidade muito mais complexa, além do que se pode imaginar, escrevendo não 
apenas leis científicas, mas circulando por várias áreas, como o conhecimento esotérico, alquimia, cronologia 
universal, apocalipse. Para um aprofundamento da obra de Newton, bem como os escritos nas demais áreas 
sugerimos a obra de Paolo Rossi, O nascimento da ciência moderna na Europa, 2001. 
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1.3 – A natureza no campo da Educação, a contribuição de Comenius 
  

 A influência do surgimento da Ciência Moderna, e sua constituição, chega também 

no campo da educação. Segundo Tozoni-Reis (2008) o racionalismo cartesiano constitui 

também a base da educação moderna, especialmente com Bacon, com o empirismo 

experimental e utilitarismo, com sua base filosófica de separação homem-natureza, 

influenciou o sistema educacional. Influência que pode também ser observada, na obra 

Didática Magna de Comenius, em que aparece como fundamento principal da educação, o 

conhecimento das ciências naturais. 

 A obra de Comenius, sem dúvida é um marco histórico muito importante para 

democratização do ensino, pois defende uma educação para todos, com o acesso de todos 

alunos, de todas as classes sociais à escola. Dotada de grande rigor metodológico, a obra 

expressa a valorização da educação e do ensino nas sociedades, com um cunho fortemente 

racionalista e disciplinatória (TOZONI-REIS, 2008), mas riquíssima para compreendermos 

alguns processos e concepções que ainda permanecem nas escolas.  

 Apresentaremos, na sequência, as contribuições do pensador tcheco Jan Amos 

Komenský, conhecido como Comenius11, o qual, segundo Nalli (2003), além de escrever na 

área de educação, também sempre esteve envolvido em debates bastante profícuos no campo 

da filosofia da natureza e na sistematização do conhecimento. 

 Para contextualizar o cenário educacional, estruturado antes da obra e do pensamento 

de Comenius, utilizaremos a obra a seguir do pintor Pieter Bruegel de 1556, uma 

representação satírica da sala de aula, por uma pintura intitulada o “O burro vai à escola”, 

realizada enquanto estava morando em Antuérpia – Bélgica, cidade na qual as questões de 

escolaridade eram proeminentes. Retrata uma concepção de escola bem diferente do que 

Comenius irá propor. 

 Para Bagley (1988), a imagem representativa da escola é abundantemente imaginativa, 

cheia de contradições e intrigante o bastante para despertar a curiosidade sobre a sua 

iconografia e importância social. Em um espaço sugestivo de um celeiro, Bruegel apresenta 

um mestre e um grupo de estudantes, juntamente com um burro grande, cuja cabeça adentra a 

sala de aula através da janela.  

 

 

                                                             
11 Comenius trata-se do nome do autor, em uma versão latizinizada. 
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Imagem 6 – O Burro vai à escola – Pieter Brueguel 1556. 
Fonte:http://www.learn.columbia.edu/dbcourses/item.cgi?template=submagnifylg&id=10182&table=i
tems (acesso 06/04/2010) 
 

 Numa outra janela com grade, vemos uma mulher, cuja presença é outro ponto de 

interrogação para a análise. Tudo leva a crer que a mulher não podia frequentar a escola, por 

isso a sua figura está isolada, ela olha pela janela para a sala de aula. Enquanto o burro está 

presente na suposta sala de aula, ao lado dele estão uma vela e um par óculos, que 

representam um outro provérbio que, segundo Bagley (1988), foi associado a esses dois 

objetos: quando a natureza não quer, nem vela, nem óculos podem ajudar. Trazia-se, assim, a 

ideia de que as aptidões do indivíduo são inatas, alguns nascem para aprender, enquanto 

outros não. Ou seja, são impermeáveis à escolaridade e ajudas externas. 

 No centro da imagem, está o mestre, sentado na cadeira; ao seu redor estão figuras de 

tamanho infantil, que possuem rostos de pessoas mais adultas e idosas. Nenhuma pessoa é 

totalmente ereta, essa é a relação da escola com o não ascender socialmente. Eles 

personificam uma forma de vida baixa, figurativamente e intelectualmente incapazes, alguns 

deles olham páginas, mas nada garante ao leitor da imagem que eles estejam entendendo o 

que veem (BAGLEY, 1988). 
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 Há a figura de dois monges, num primeiro plano. Como os outros alunos, eles estão 

sentados, lendo. No entanto, um deles possui um livro aberto verticalmente no colo, que, para 

época, seria um lugar errado. De acordo com Bagley (1988), os volumes com esse tamanho 

eram normalmente lidos em lecterns12. 

 Bruegel representou o professor com uma expressão branda, entretanto, está 

posicionado batendo em um dos alunos. O professor é privado do mobiliário convencional de 

uma sala de aula, porque na época não tinha um lugar específico para escola, era ao ar livre ou 

na casa de um dos mestres. O espaço da sala de aula recorda habitações pobres (estábulos, 

celeiros), uma vez que Bruegel representava camponeses e a forma como viviam. 

  Os professores enfrentavam péssimas condições financeiras, e, para aumentar a renda, 

era necessário ampliar as matrículas. Eles certamente não podiam perder alunos (BAGLEY, 

1998). 

  Bruguel, com medo de que o significado central do burro na escola não fosse claro 

para os leitores, decidiu complementar a informação visual, com um provérbio, inscrito na 

base da pintura. Em latim, encontra-se escrito: “Paristos Stolidvm Si Qvis Transmittat 

Asellvm. Si Hic Est Asinvs (on Erit Ellic Eqvvs”, cuja tradução é “Se você enviar um burro 

estúpido para Paris, se ele é um burro aqui, não vai ser um cavalo lá”, e abaixo escrito em 

Flamengo, cuja tradução é “Embora o burro vai para a escola para aprender, se ele é um 

burro, ele não vai voltar como um cavalo”. 

 Segundo Bagley (1998), fica como interpretação: quem, senão um burro, não consegue 

ver a loucura desta sala de aula? A imagem de Bruegel serve para confirmar a mensagem a 

concepção de educação da época. O entendimento de que é tolice gastar esforço de ensinar 

àqueles que não estão aptos para a aprendizagem. 

 Contrariando inúmeros aspectos da imagem das escolas e sua organização, é que 

Comenius escreve a Didática Magna. Diferentemente do que se observa na imagem de 

Bruguel, Comenius vai contra a violência nas escolas, propõe um ensino para todos. Para que 

todos os jovens, de ambos os sexos, frequentassem as escolas públicas, sendo primeiramente 

enviados para as escolas vernáculas, ou seja, aquelas de língua materna. 

 Segundo Fattori (2006), Comenius decidiu traduzir a Didática tcheca para o latim, 

tendo em vista maior abrangência que essa viria a assumir. Modificou algumas partes, 

vinculou sobretudo à situação política contingente, deixou de dedicá-la à “nação boêmia”, 

                                                             
12 Uma espécie de estante, usada em coro de igreja, ou nesse caso como mesa para apoiar os livros, durante a 
leitura e cópia pelos monges nos mosteiros da Idade Média, não encontramos uma tradução da palavra em 
português. 
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passou a dedicá-la a todos que presidem assuntos humanos: ministros de Estado, pastores das 

igrejas, diretores das escolas, pais e professores. 

 Antes da publicação da Didática Magna13, Comenius submeteu o manuscrito da 

tradução latina à leitura de várias pessoas. Segundo Fattori (2006), ele pediu em especial o 

parecer do amigo Joachim Hübner, historiador e admirador da pansofia, o qual apresentou um 

vasto, minucioso e absolutamente negativo parecer, em que justifica os motivos por que vê a 

obra de forma negativa. Talvez seja por esse motivo que Comenius tenha abandonado o 

projeto da publicação imediata da Didática. 

 Apenas em 165714 foi publicada pela primeira vez a obra Didática Magna na cidade 

de Amsterdam. Era a intenção de Comenius organizar uma proposta que fosse além da 

renovação das escolas do reino boêmio, como explicitado por ele: “nós ousamos prometer 

uma Didática Magna, isto é, um método universal de ensinar tudo a todos. E de ensinar com 

tal certeza, que seja impossível não conseguir bons resultados” (COMENIUS, 2006, p.13). 

Centra as suas idéias no conceito de pansofia15, ou seja, uma ciência universal, o que se traduz 

justamente no seu desejo de “ensinar tudo a todos”. 

 Comenius define didática como a “arte de ensinar”, destaca que buscou encontrar um 

método pelo qual os “docentes ensinem menos e os discentes aprendam mais”. Em todo seu 

texto utiliza-se de metáforas com a natureza para explicar o método de ensino que propõe, “os 

princípios de tudo o que se aconselha são extraídos da própria natureza das coisas” 

(COMENIUS, 2001, p.11).  Para ele era necessário “aplicar remédios” na corrupção do 

gênero humano, o que somente seria possível por meio da educação dos jovens.  

 

Um dos primeiros ensinamentos, que a Sagrada Escritura nos dá, é este: 
sob o sol não há nenhum outro caminho mais eficaz para corrigir as 
corrupções humanas que a reta educação da juventude.  “Instrui o jovem no 
caminho que deve seguir, e ele não se afastará dele, mesmo quando for 
velho” (Provérbios, 22, 6) (COMENIUS, 2001, p.33). 

 

 Toda a obra é vinculada especialmente com a religião. Para Lopes (2009), há poucas 

pesquisas que apontam Comenius como teólogo, enfatizando que ele não foi apenas um 

                                                             
13 Utilizaremos no decorrer do texto duas versões da obra, uma versão impressa editada pela Martins Fontes 
(2006), com aparelho crítico de Marta Fattori e a tradução de Ivone Castilho Benedetti, e outra versão disponível 
em meio digital (eBook) com a tradução de Joaquim Ferreira Gomes (2001). 
14 A tradução latina feita por Comenius ficou pronta em 1638, entretanto, como destaca Fattori (2006), ele 
abandonou o projeto por cerca de 20 anos, sendo publicado somente em 1657, em função de várias críticas 
recebidas. 
15 Para maiores aprofundamentos sobre a ideia de pansofia, segundo Nalli (2003), sugere-se a obra Orbis Pictus, 
escrita por Comenius no exílio, publicado na Hungria em 1658. 
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pedagogo, mas que sua atividade principal também era a teologia. No entanto, é clara a inter-

relação da teologia com a Pedagogia, entre as quais Comenius não faz distinção.  

 Para ele, o fim último do homem é a eterna bem-aventurança com Deus. Pois o 

homem deveria ser: “I. Criatura racional; II. Criatura senhora das outras criaturas; III. Criatura 

imagem e delícia do seu Criador; estas três coisas estão de tal modo ligadas que não podem 

admitir-se nenhum divórcio entre elas, porque sobre elas se funda a base da vida presente e da 

futura” (COMENIUS, 2001, p.73). 

 E para que esse fim último, a bem-aventurança com Deus, fosse atingida seria 

necessária a educação. “Portanto, assente que a todos aqueles que nasceram homens é 

necessária a educação, porque é necessário que sejam homens, não animais ferozes, nem 

animais brutos, nem troncos inertes” (COMENIUS, 2001, p.109). 

 Para Comenius, a educação do homem precisa iniciar-se na infância, pois assim se faz 

com muita facilidade, seguindo-se o exemplo da natureza. Para que se alcance o fim último 

(bem-aventurança com Deus) são necessários três requisitos: “I. Instrução; II. Virtude, ou 

seja, honestidade de costumes; III. Religião, ou seja, piedade;” (COMENIUS, 2001, p.72). 

Comenius destaca que tudo isso é garantido pelo princípio de harmonia, citando o exemplo do 

relógio16. 

Ilustro a minha afirmação com exemplos. O relógio (solar ou mecânico) é 
um instrumento elegante e muito necessário para medir o tempo, cuja 
substância ou essência é constituída por uma correspondência perfeita de 
todas as suas partes. Os estojos em que se coloca, as esculturas, as pinturas 
e os dourados são coisas acessórias que acrescentam qualquer coisa à sua 
beleza, mas nada à sua bondade. Se alguém quiser um instrumento destes 
de preferência belo a bom, será escarnecida a sua puerilidade, pois não 
repara onde está sobretudo a utilidade (COMENIUS, 2001, p.113). 

 
 
 A concepção de homem enquanto imagem de Deus (Criatura imagem e delícia do seu 

Criador) para Nalli (2003) permite considerar o homem para Comenius como microcosmo. 

Isso implica considerar que a relação que o homem trava com seu mundo, enquanto natureza 

é uma homologia estrutural, em que há uma correspondência simétrica do homem para o 

mundo e vice-versa. Essa homologia é garantida pelo princípio da harmonia. 

 

Eis, portanto, que realmente o homem em si mesmo não é senão 
harmonia. Por isso, assim como acerca de um relógio ou de um 

                                                             
16

 Embora Comenius não afirme explicitamente, tudo leva a crer que ele conhecia Descartes, ao pesquisarmos, 
em nota biográfica a autora Fattori (2006) destaca que no ano de 1642, Comenius saiu de Londres e foi para a 
Suécia, onde, durante a viagem, permaneceu um tempo na Holanda, e em Endegeest conhece René Descartes. 
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instrumento musical, feito pelas mãos de um artífice perito, se acaso se 
estraga ou se torna desafinado, não dizemos imediatamente que já não 
serve para nada (pode, com efeito, consertar-se e tornar a afinar) assim 
também acerca do homem, embora corrompido pelo pecado, deve 
afirmar-se que, com determinados meios, é possível saná-lo, por graça da 
virtude de Deus (COMENIUS, 2001, p.95). 

 

 Seria nessa harmonia que se concentra todo o aprendizado humano. Para Nalli (2003) 

é nela que se descobre a essência perdida do homem e a essência do Mundo, e a própria 

relação (de homologia) entre o homem e o mundo. A educação do homem é, portanto, sua 

correção moral e religiosa, porquanto é a restauração de sua natureza original, que fora 

degradada com o pecado original.  

 Comenius apresenta basicamente duas definições de natureza, primeiramente a 

condição inicial do homem enquanto ser natural, vinculado ao princípio religioso de criação e 

de paraíso. 

A primitiva natureza do homem era boa: a ela (libertando-nos da 
corrupção) devemos regressar. 1. Neste lugar, por natureza, entendemos, 
não a corrupção que, depois da queda, a todos atingiu (e por causa da 
qual somos chamados, por natureza, filhos da ira, incapazes, por nós 
próprios, de pensar seja o que for de bom), mas o nosso estado primitivo 
e fundamental, ao qual devemos regressar como nosso princípio. Neste 
sentido, Luís de Vives disse: “Que outra coisa é o cristão senão o homem 
regressado à sua natureza e restituído, por assim dizer, à sua origem, de 
onde o demônio o havia afastado?” (Da Concórdia e da Discórdia, livro I) 
(COMENIUS, 2001, p.79). 

  

 O homem somente poderia ser salvo, nessa concepção, tal como propõe Comenius. 

Como destaca Nalli (2003), é perante o aprendizado metódico, restaurando uma dignidade 

original, uma condição essencial que, a despeito de degradada (pelo pecado original) pode e 

deve ser restituída. 

 A segunda definição de natureza diz respeito à “bondade divina enquanto élan vital 

que sustenta todas as coisas e seres que compõem o mundo (Orbis)” (NALLI, 2003, p.77), 

isto é, como nos diz Comenius, “entendemos pela palavra natureza a providência universal de 

Deus, ou seja, o influxo incessante da bondade divina para operar tudo em todos, em cada 

criatura aquilo para que a destinou” (COMENIUS, 2001, p.80).  

 A natureza, nessa segunda concepção, seria muito mais do que a simples criação 

divina, mas a própria força que “opera em tudo”, e sustenta todas as coisas e criaturas na sua 

própria existência. 

 Diante dessas duas concepções de natureza, Comenius sentia necessidade de abrir 

escolas e educar a juventude, e essa tarefa cabia exclusivamente aos pais “naturalíssimamente, 
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isso compete aos pais, de tal maneira que, assim como foram os autores da vida, sejam 

também os autores de uma vida racional, honesta e santa” (COMENIUS, 2001, p.119). 

 Porém Comenius destaca que os pais não podem educar os filhos: “porque, tendo-se 

multiplicado tanto os homens como os afazeres humanos, são raros os pais que, ou saibam, ou 

possam, ou pelas muitas ocupações, tenham tempo suficiente para se dedicarem a educação de 

seus filhos” (COMENIUS, 2001, p.120). 

 Assim sendo, os pais confiam seus filhos a pessoas que conhecem, “notáveis pela sua 

inteligência e pela pureza dos seus costumes”, para que realizem a educação deles. 

  

A esses formadores da juventude, é costume dar o nome de preceptores, 
mestres, mestres-escola e professores; os locais destinados a esses 
exercícios comuns recebem o nome de escolas, institutos, auditórios, 
colégios, ginásios, academias, etc. (COMENIUS, 2001, p.120). 

   

 Como os pais, por vezes, não estão preparados ou não dispõem de tempo para realizar 

a educação dos filhos, existem pessoas que fazem isso como profissão e servem, assim, toda a 

comunidade. Para Comenius, seria muito melhor educar a juventude num grupo maior 

porque: “sem dúvida, o fruto e o prazer do trabalho é maior, quando uns recebem exemplo e 

incitamento de outros” (COMENIUS, 2001, p.120). 

 

Do mesmo modo, quem se ocupa em multiplicar os peixes para uso da 
cozinha, constrói um viveiro, onde os faz multiplicar, todos juntos, aos 
milhares. E quanto maior é a plantação, tanto melhor costumam crescer 
as plantas; e quanto maior é o viveiro, tanto maiores se tornam os peixes. 
Ora, assim como se devem fazer viveiros para os peixes e plantações para 
as plantas, assim se devem construir escolas para a juventude 
(COMENIUS, 2001, p.126). 

 

 Para ele, todos os jovens, de ambos os sexos, deveriam frequentar a escola. No 

entanto, as mulheres deveriam ser instruídas “não para a curiosidade, mas para a honestidade 

e para a beatitude”. Porque era dever da mulher “administrar dignamente a vida familiar, quer 

para promover a sua própria salvação, a do marido, dos filhos e de toda a família”. 

 Segundo Comenius, nas escolas, a formação deveria ser universal, deveria se ensinar 

tudo a todos. Para ele, a escola seria uma oficina de homens “efetivamente, disse uma palavra 

de sábio aquele que afirmou que as escolas são oficinas de humanidade, contribuindo, em 

verdade, para que os homens se tornem verdadeiramente homens” (COMENIUS, 2001, 

p.135).  

 Comenius propõe um novo método para as escolas e justifica sua proposta alegando: 
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[...] usou-se quase sempre um método tão duro que as escolas são 
consideradas como os espantalhos das crianças, ou as câmaras de tortura 
das inteligências. Por isso, a maior e a melhor parte dos alunos, aborrecidos 
com as ciências e com os livros, preferem encaminhar-se para as oficinas 
dos artesãos, ou para qualquer outro gênero de vida (COMENIUS, 2001, 
p.147). 

 

 O conhecimento era fundamental para Comenius. Para ele a inteligência seria parte da 

essência do homem, a essência da alma seria construída por três faculdades: inteligência, 

vontade e memória. 

 
A inteligência alarga-se a observar as diferenças das coisas (até às mais 
pequenas minúcias); a vontade dirige-se à escolha das coisas, ou seja, a 
escolher as que são boas e a rejeitar as que são prejudiciais; a memória, por 
sua vez, retém, para uso futuro, as coisas de que, alguma vez, se ocuparam 
a inteligência e a vontade, e lembra à alma a sua origem (deriva de Deus) e 
a sua missão; sob este aspecto, chama-se também consciência 
(COMENIUS, 2001, p.137). 

 
 
 Para Comenius, todas as verdades se sustentam enquanto uma representação, mediante 

o princípio de harmonia. Para que houvesse a reforma das escolas, seria necessário manter a 

“ordem”, para isso ele compara aos movimentos do relógio, sua constituição por diversos 

materiais como o metal, e o seu funcionamento. Para ele o “mistério” de funcionamento do 

relógio está pautado sobretudo na ordem que ele possui. 

 
Nenhuma outra senão a força da ordem que manifestamente reina em todas 
as suas partes, ou seja, a força proveniente da disposição de todas as suas 
peças, que concorrem com o seu número, as suas dimensões e a sua ordem 
para tornar aquela disposição tal que cada peça tem um papel determinado 
e meios para o desempenhar, ou seja, a proporção exata de cada peça com 
as outras, a harmonia de cada uma com as que lhe estão em relação e leis 
mútuas para comunicar reciprocamente a força umas às outras. Assim, tudo 
se passa exatamente como num corpo vivo, posto em movimento pelo 
próprio espírito. Se, todavia, qualquer peça se estilhaça, ou se parte, ou 
anda mal, ou começa a estar bamba, ou se torce, ainda que seja a rodinha 
mais pequena, o eixo mais pequeno, o parafuso mais pequeno, 
imediatamente todo o relógio pára ou anda mal. Deste modo se torna 
evidente que tudo depende apenas da ordem (COMENIUS, 2001, p.137). 

 

 Comenius buscou encontrar uma forma para que as escolas funcionassem 

semelhantemente a um relógio, mantendo sempre determinada ordem, que não poderia ser 

buscada fora da natureza. Ou seja: “É evidente que a ordem, que desejamos seja a regra 
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universal perfeita na arte de tudo ensinar e de tudo aprender, não deve ser procurada e não 

pode ser encontrada senão na escola da natureza” (COMENIUS, 2001, p.186). 

 Durante toda a obra Didática Magna, Comenius faz analogias com a natureza, 

apresentando exemplos reais do que acontece com animais e plantas, mostra o que ele chama 

de “aberração”, aquilo que acontecia nas escolas na época em que escreveu a obra. Mostra a 

“correção”, ou seja, sua sugestão, a metodologia ou a forma como determinada situação 

deveria então ser na escola. 

 Na sequência, citamos um exemplo de como essa analogia à natureza é realizada por 

Comenius. O tópico intitula-se “A natureza espera o momento favorável”, ou seja: 

 
Uma ave, para multiplicar a sua raça, não começa a trabalhar no inverno, 
quando tudo está frio e inteiriçado; nem no verão, quando tudo está 
quente e se estiola; nem no outono, quando a vitalidade de todas as 
coisas, juntamente com o sol, está em decrescimento, e o inverno, 
inimigo das coisas novinhas, está para surgir; mas na primavera, quando 
o sol volta a dar vida e vigor a todos os seres (COMENIUS, 2001, p.207). 

 

 Diante da constatação anterior enfatizamos que  Comenius procede  sua indicação, 

concluindo assim: 

 
I) Que a formação do homem deve começar na primavera da vida, isto é, 
na puerícia. (na verdade, a puerícia assemelha-se à primavera; a 
juventude, ao verão; a idade viril, ao outono; a velhice, ao inverno); II) 
Que as horas da manhã são as mais favoráveis aos estudos (porque, 
também aqui, a manhã corresponde à primavera; o meio dia, ao verão; a 
tarde, ao outono; a noite, ao inverno); III) Que tudo o que deve aprender-
se deve dispor-se segundo a idade, de modo a não dar a aprender senão as 
coisas que os alunos sejam capazes de entender (COMENIUS, 2001, 
p.209). 

  

 Toda a obra é construída, tomando a natureza como exemplo, os processos naturais, 

fazem a relação com a escola. Comenius propõe, no Capítulo XX da Didática Magna, um 

Método para o ensino das Ciências em geral, segundo o qual a Ciência ou conhecimento dela 

exige como requisitos da observação, a visão externa, que são: olhos, objeto e luz. 

 
Ora os olhos da visão interna é a mente ou engenho; o objeto são todas as 
coisas colocadas fora e dentro da inteligência; a luz é a devida atenção. 
Mas, assim como na visão externa, é preciso usar uma técnica própria, se 
se quer ver as coisas tais como são, assim também, na ciência, é preciso 
usar um método próprio, a fim de que as coisas se apresentem à 
inteligência de modo que esta as apreenda e conheça com prontidão e 
certeza (COMENIUS, 2001, p.330). 
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 Comenius centra sua ideia de ensino principalmente no uso dos sentidos, “aquilo que 

os jovens deverão conhecer devem ser coisas, e não sombras, coisas sólidas, verdadeiras, 

úteis, que se imprimam fortemente nos sentidos e na faculdade imaginativa” (COMENIUS, 

2006, p.232). 

 Por isso, a maior regra para os professores seria colocar tudo aquilo que se ensina 

mediante os sentidos dos alunos (visão, olfato, paladar, tato). “O conhecimento tem sempre 

início nos sentidos, por que, então a instrução deveria começar pela explicação verbal das 

coisas e não por sua observação direta?” (COMENIUS, 2006, p.233). 

 Para Comenius, as “coisas” primeiro se imprimem nos sentidos para depois serem 

impressas no intelecto, para ele o método de ensino das ciências em geral deveria basear-se 

sempre na observação direta e na demonstração sensível das “coisas”.  

  

Se porventura não é possível ter as coisas à mão, podem utilizar-se os 
representantes delas, isto é, modelos ou desenhos feitos especialmente 
para o ensino, como foi já ultimamente posto em prática pelos 
professores de botânica, de zoologia, de geometria, de geodésia e de 
geografia, que juntam imagens às suas descrições (COMENIUS, 2006, 
p.233). 
 

 Destacamos a importância que este pensador tcheco, atribuiu para a utilização das 

imagens no ensino. Na segunda obra de Comenius, intitulada Orbis Pictus17, considerada o 

primeiro livro didático, ele enfatiza que a imagem desempenha um papel fundamental na 

aquisição do conhecimento. 

 A imagem a seguir sintetiza o pensamento pedagógico de Comenius. Para sua leitura 

utilizamos os aportes de Loic Chalmel, no texto Imagens de crianças e crianças nas imagens: 

representações da infância... (2004), a imagem encontra-se na segunda página da edição de 

Orbis Pictus, de 1685: 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Segundo Chalmel (2004) a obra apresenta o percurso teórico do bispo morávio, uma síntese de suas reflexões 
sobre a aquisição do saber. Tanto pelo seu conteúdo como pela sua redação sistemática em várias línguas 
(quadrilinguis), este recurso didático com vocação universal acompanha o aluno ao longo de todo o seu percurso 
educativo. Nela, ele aprende sucessivamente a reconhecer e nomear objetos que lhe são mais ou menos 
próximos, a designá-los pelo nome, a ler, a compreender mecanismos biológicos ou físicos mais ou menos 
complexos, tudo sob o olhar condescendente do Criador. 
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Imagem 7 – O Pensamento pedagógico de Comenius 
Fonte: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/corb_i.html 

  

 A imagem representa o pensamento educativo de Comenius, a aula ocorre em um 

espaço externo, em contato direto com o ambiente natural. Segundo Chalmel (2004), o 

pedagogo e a criança parecem vinculados pela palavra, o discurso do primeiro encarna a 

sabedoria (lembrança da mão do Cristo, que ensina), o segundo aponta para sua orelha, meio 

de acesso privilegiado para o saber, junto com a visão e o tato. É importante destacar na cena 

os raios do sol, que perpassam a mente do pedagogo e a da criança, indicando claramente a 

origem divina do saber.  

 A pedagogia proposta por Comenius é, na atualidade, fonte para inúmeras discussões, 

principalmente sua visão conotada teologicamente. Entretanto, foram inúmeros os avanços a 

partir da sua obra. Destaca Chalmel (2004) que, ao gosto de inúmeros países latinos, 

burgueses, essa forma de pedagogia “incomodou”, estabelecendo uma relação da imagem 

anterior com o ensino que acontecia em países como Itália ou França, no começo do século 

XVIII, ficaria como na próxima imagem, representando uma concepção desigual. 
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Imagem 8 – Contradição ao Pensamento pedagógico de Comenius 

Fonte: CHALMEL, 2004, p.68. 
 

 A cena muda significativamente, a aula acontece em um espaço fechado, sendo a 

natureza relegada ao segundo plano, substituída pela presença de vários livros (no canto 

esquerdo, aos quais, por sinal, a criança não parece ter acesso direto está distante); a relação 

entre o adulto e a criança é claramente do tipo dominante-dominado, além da presença de 

escadas para se ter acesso ao saber, a posição sentada do professor coroado como um príncipe, 

função ambígua da bengala que ele segura na mão esquerda, podendo ser utilizada para a 

palmatória (CHALMEL, 2004). 

 As referências religiosas são dissipadas nessa segunda imagem, o que antes era 

realizado em um espaço aberto é substituído pelo local fechado, a exploração natural é trocada 

pelos estudos vinculados diretamente aos livros. 

 No decorrer de toda a obra, Comenius não aborda questões específicas de ensino 

relativas à problemática ambiental, nem apresenta especificamente a EA. Entretanto, sua obra 

possui inúmeros aspectos importantes, que podem ser discutidos observando os processos 

educacionais da atualidade, quais foram os avanços que tivemos em três séculos, e 

dificuldades que ainda são enfrentadas na escola. A título de informação, Comenius já 

alertava, para a questão metodológica na escola: 

 
[...] o arquiteto experiente também, antes de começar a construir um 
edifício, junta pilhas de madeira, pedras, cal, ferro e outras coisas, para 
depois não precisar atrasar a construção por falta de material, ou para não 
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comprometer sua solidez. [...] As escolas contrariam esse princípio, 
porque não cuidam previamente de ter os vários instrumentos, livros, 
quadros, exemplos e modelos, sempre prontos para o uso, mas só quando 
há necessidade é que isto ou aquilo é procurado, feito, ditado ou 
transcrito (COMENIUS, 2006, p.149). 
 

 No pensamento de Comenius, é estabelecida uma relação entre natureza e educação, 

ele faz uma analogia entre acontecimentos naturais comparando-os aos processos 

educacionais. Embora, como visto na imagem 7, Comenius prevesse um ensino em um espaço 

diferente, por exemplo, em contato com o meio natural, é importante destacar que essa 

imagem é construída pela importância que ele atribui aos estudos das Ciências naturais. 

Todavia, Comenius retira a dimensão humana da ordem do natural, ao salientar que todo “o 

homem nasceu para o mesmo fim principal, o de ser homem, ou seja, criatura racional 

senhora das outras criaturas” (COMENIUS, 2006, p.89).  

 Nossas concepções atuais de educação divergem em vários pontos da abordagem 

pedagógica realizada por Comenius, especialmente, no que tange ao “adestramento”, por 

exemplo, dos alunos. Pautamo-nos numa concepção de educação em que os alunos são 

sujeitos no processo de ensino e aprendizagem. 

 Mas a obra de Comenius desperta nossa atenção para alguns questionamentos: que 

avanços tivemos em três séculos no ensino e na escola? A escola se modificou de Comenius 

até hoje? A questão maior parece ser a de que processos denunciados e tratados por ele, como 

“aberrações”, ainda estão presentes no cotidiano escolar.  

 Tratamos até aqui de questões históricas e epistemológicas relativas a ideia de 

natureza que se concebe na ciência e na educação. No que tange ao pensamento de Comenius, 

houve novas buscas por novos conhecimentos e entendimentos. Entretanto, parece-nos que 

em alguns momentos, o documento que norteia as ações educativas nas escolas é a Didática 

Magna.  

 Com o escopo de iniciar a sistematização de referenciais que possam auxiliar na 

composição de uma base teórica, para fundamentar estas questões que instigam a nossa 

pesquisa, sobre a EA na escola, apoiamo-nos na construção teórica de Miguel Arroyo, 

começando por discutir a educação, no texto intitulado Experiências de inovação Educativa: 

o currículo na prática da escola (1999). Ele apresenta reflexões sobre a prática escolar, as 

intervenções que têm acompanhado o saber e a cultura vividos e realizados no cotidiano da 

escola. 

A EA vem sendo discutida de modo proeminente, no Brasil, desde a década de 80 no 

ambiente escolar. Ao totalizar, aproximadamente, trinta anos, importantes avanços foram 
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obtidos. Contudo, avaliamos que tais conquistas não apresentam resultados expressivos, 

satisfatórios para o meio escolar, na formação social crítica, demonstram limites diante do 

acelerado processo de degradação ambiental e limitação para chegar na formação integrada do 

indivíduo, neste contexto. 

 As propostas educativas, na atualidade, buscam renovar a escola brasileira e, segundo 

Arroyo (1999) apesar de haver vários conceitos referentes à mudança e inovação pedagógica, 

nem sempre há um acordo quanto a essas concepções, uma vez que diferentes campos 

compõem o universo educativo, como organizamos no organograma 1: 

 

Organograma 1 – Organização do sistema escolar, segundo Arroyo18 (1999): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

            Elaboração: PIRES, Mateus M., 2010. 
  

 Entendemos que a educação é composta por esses três campos e seus sujeitos: aqueles 

que decidem e formulam as políticas públicas para a educação, nesse caso o Estado e os 

governos, políticas tais como: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as Diretrizes 

Curriculares da rede pública de Educação Básica (DCEs); os que teorizam e pesquisam a 

                                                             
18 Salientamos que o texto de Miguel Arroyo não aborda a temática EA, é uma abordagem teórica vinculada as 
suas experiências educativas, e que nós fazemos uso para explicar esses campos que, a nosso ver, podem ser 
utilizados no contexto da EA. 
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escola, com pesquisas ligadas a universidades, faculdades; e os que fazem e pensam a 

educação, professores, alunos, coordenações pedagógicas e direção escolar. 

 Para Arroyo (1999), há visões diferenciadas sobre a escola, professores e currículo. Há 

concepções epistemológicas e sociológicas diversas sobre a prática educativa, os 

procedimentos de socialização e formação, sobre a dinâmica da cultura, da construção de 

saberes e identidades. Entretanto, esses campos, que apresentamos no mapa conceitual, não 

são claramente demarcados, há interseções entre os atores que nele transitam. 

 Vemos o professor como o sujeito que faz e pensa a educação, contrário à cultura 

política existente em nosso país, que vê o professor como uma figura “incapaz” de pensar 

sobre sua prática, sobre sua profissão. Ressalta Arroyo (1999) que essa cultura acredita que 

toda inovação social, cultural ou pedagógica será sempre iniciativa de um “grupo iluminado”, 

modernizante que antevê por onde deve andar a sociedade e os cidadãos que prescreve como 

as instituições sociais têm de renovar-se e atualizar-se. 

 A representação do professor passa, dessa forma, a ser minimizada diante dessas 

propostas, uma vez que acreditam na imagem de que o professor não é “capaz de pensar” sua 

prática, daí pensam por ele. As propostas que quase sempre “vêm do alto”, são aquelas que 

farão a renovação da escola. Também, a cada mudança de governo, novas propostas são 

implementadas, sempre apresentadas como as “salvadoras” da escola. Mas, muitas vezes, as 

ações, programas e projetos desenvolvidos por um governo são abandonados pela 

administração seguinte.  

 Entretanto, destaca Arroyo (1999), quando nos aproximamos da escola, vemos que 

essa crença de que as novas propostas irão renová-la, não faz parte da cultura dos 

profissionais da educação, eles duvidam dessas reformas oficiais, por terem aprendido, 

durante anos, que, apesar das mudanças de governo, o que acontece na escola não muda 

facilmente, permanece com poucas alterações. 

Principalmente quando tratamos de EA, estamos falando de um campo relativamente 

“novo” na escola e no currículo. Até já esteve na onda da “moda” por alguns anos. Presente 

em diversos projetos e programas, mas não se sustentou. 

 Outro traço que marca o cenário escolar é a visão de diagnosticar sempre 

negativamente a escola, especialmente a escola pública. Enfatiza Arroyo (1999) que a 

sociedade passa a ser vista como arcaica, os professores como tradicionais, os currículos 

como obsoletos, ou seja: “a escola está em crise”, divulgando-se uma imagem negativa do 

trabalho pedagógico, com baixa qualidade, conteúdos desatualizados, despreparo dos 
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professores, então novamente entram em cena as equipes iluminadas de cada governo, para 

modernizar a escola. 

 
[...] sempre se coloca como cerne de sua política requalificar os 
professores, ensinar-lhes a ser modernos, para que modernizem sua 
prática. É impressionante como nunca os professores da educação básica 
neste país são tidos como prontos e qualificados (ARROYO, 1999, p. 
135). 

 

 Essa crítica tecida por Miguel Arroyo, sobre a qualificação dos professores, é uma 

questão pertinente e precisa ser revista nas universidades, principalmente nos cursos de 

licenciatura e de pós-graduação. Muitas críticas negativas sobre a escola vêm da própria 

academia que “forma e qualifica”, tecendo comentários sobre o despreparo e falta de 

qualificação dos professores. Muitas faculdades perpetuam essa visão de desqualificação dos 

professores, os quais elas, solenemente diplomaram e atestaram estarem prontos para seu 

ofício de mestre (ARROYO, 1999).  

 Mudam os cursos de licenciatura, mas a visão do próprio professor sobre a formação, 

sobre o currículo das formações para a licenciatura e mesmo a representação do professor se 

mantém. Parece-nos que são questões difíceis de serem mudadas.  

 É fato que o professor que atua hoje na escola pública de educação básica não teve 

formação, nem qualificação para trabalhar com EA. As universidades não ofereceram a esses 

profissionais uma base conceitual, teórica, metodológica para o trabalho com EA. Sobre o 

sentido pedagógico que compõe a proposta da EA no Ensino Fundamental, podemos afirmar: 

 
Tudo se legitima no intuito de renovar a escola de fora, uma vez que 
dentro dela reina o despreparo. A análise frequente das equipes técnicas 
oficiais é que, a escola está em crise, as mudanças propostas não 
acontecem por culpa do professor, porque ele é descrente de mudanças, 
porque não tem compromisso profissional, porque está atolado em sua 
rotina. Logo, a solução não é rever o estilo oficial de inovação, mas 
mudar os professores, treiná-los, abrir-lhes perspectivas para que saiam 
de sua rotina. Uma análise ingênua e uma saída cômoda, que deixam a 
prática no mesmo lugar e gastam inutilmente recursos públicos e energias 
humanas (ARROYO, 1999, p. 135). 
 

 Assim, olhar para EA direcionada dentro desses três campos significa 

compreendermos os processos teóricos que a sustentam, as concepções teóricas e as políticas 

públicas, a partir dos documentos oficiais que orientam o trabalho educativo, o que trataremos 

nos próximos capítulos.  
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CAPÍTULO II 

Cartografando a Educação Ambiental numa perspectiva crítica 
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IIII  ––  CCAARRTTOOGGRRAAFFAA��DDOO  AA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  AAMMBBIIEE��TTAALL  ��UUMMAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  
CCRRÍÍTTIICCAA  

 

2.1 – Uma passagem pelo tempo... 
 

 PPercorrer os caminhos labirínticos para entender a constituição da EA e sua 

conceituação, é uma tarefa de (re)construção do saber, no qual necessitamos dialogar com 

teóricos e promover considerações-discussões. Assim, neste capítulo, buscamos organizar, de 

forma sistemática, os momentos históricos mais relevantes para EA. Destacamos a 

importância dos movimentos sociais, em especial, o ambientalismo. Definimos os principais 

pressupostos e priorizamos autores ligados à EA Emancipatória/Crítica para contextualizá-la 

no âmbito escolar. 

 Em termos cronológicos e mundiais, a primeira vez que se adotou o nome EA 

(Environmental Education) foi em um evento de educação promovido pela Universidade de 

Keele, no Reino Unido, no ano de 1965. A partir da década de 60, as questões relacionadas ao 

comportamento da sociedade e sua relação com o ambiente natural ganham maior destaque. 

Na mesma época, evidenciam-se as primeiras transformações que, posteriormente, colocam a 

sociedade em um outro patamar de produção e comunicação: o tecnológico. 

 Desde a Revolução Industrial, o homem vem ampliando, cada vez mais, a capacidade 

de alteração do ambiente natural. Os efeitos da produção e do consumo são evidentes e 

inevitáveis. Frente a isso inúmeras conferências, encontros (regionais, mundiais) aconteceram, 

com destaque a partir dos anos 60, com a finalidade de formular princípios e orientações para 

EA.  

É indicado o ano de 1945, como marco da ameaça de destruição do planeta pela 

bomba atômica. É também quando a preocupação com o futuro da humanidade começa a se 

intensificar e as conferências mundiais e encontros ganham destaque.  As questões referentes 

à problemática ambiental se intensificaram após a explosão da bomba atômica. Os seres 

humanos adquirem a autoconsciência da possibilidade de destruição completa do Planeta 

(GRUN, 1996). 

 No cronograma a seguir, apresentamos marcos importantes decorridos na história que 

evidenciam a constituição da EA. 
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Cronograma 1 - Marcos temporais – históricos importantes para a EA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No ano de 1962 a bióloga Rachel Carson lança o seu livro Silent Spring (Primavera 

silenciosa), que apresenta o problema dos pesticidas na agricultura e chama a atenção para o 

desaparecimento de espécies. A obra, dotada de grande sensibilidade, editada na forma de 

livro de bolso, atinge o grande público e tornou-se um clássico do ambientalismo 

contemporâneo (GRUN, 1996).  

 No contexto mundial, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente teve 

grande destaque, realizada em Estocolmo em 1972. Para Dias (1994), foi nesta conferência 

que se observou a importância em abordar a vinculação ambiente e educação.  A UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e PNUMA 

(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) iniciam a elaboração do Programa 

Internacional de EA (PIEA), responsável pela promoção de encontros regionais e nacionais. 

 No ano de 1975, ocorre em Belgrado o Seminário Internacional sobre EA. Loureiro 

(2006) ressalta que o grande mérito desse evento foi reforçar a necessidade de uma nova ética 

global e ecológica, vinculada aos processos de erradicação de problemas como fome, miséria, 

Elaboração: PIRES, Mateus M. 2009. 
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analfabetismo, poluição, degradação dos bens naturais e exploração humana.  

 É elaborada, então, a Carta de Belgrado, documento que firmou as questões 

conceituais relativas à EA, ficando destacado que: 

 
A reforma dos processos e sistemas educacionais é decisiva para a 
elaboração da nova ética de desenvolvimento e de ordem econômica 
mundial. Governos e formuladores de políticas podem ordenar mudanças 
e novas abordagens para o desenvolvimento, podem começar a melhorar 
as condições de convívio do mundo, mas tudo isso não passa de soluções 
de curto prazo, a menos que a juventude mundial receba um novo tipo de 
educação. Esta implicará um novo e produtivo relacionamento entre 
estudantes e professores, entre escolas e comunidades, e entre o sistema 
educacional e a sociedade em geral (CARTA DE BELGRADO, 1975, 
p.02).  

 

 A EA ganha destaque na Carta de Belgrado (1975), que deixa delineadas as diretrizes 

básicas como um processo contínuo, permanente, tanto dentro quanto fora da escola, contendo 

uma abordagem interdisciplinar, enfatizando a participação ativa na prevenção e solução dos 

problemas ambientais. 

 Em 1977, a  Unesco organiza a primeira Conferência Intergovernamental sobre EA em 

Tbilisi, Geórgia (ex-URSS).  

 

A Conferência Intergovernamental realizada em Tbilisi, de 14 a 26 de 
outubro de 1977, aponta para a educação ambiental como o meio educativo 
pelo qual se podem compreender de modo articulado as dimensões 
ambiental e social, problematizar a realidade e buscar raízes da crise 
civilizatória. Nessa conferência foi tomado o devido cuidado em não se 
creditar esta responsabilidade exclusiva pela mudança de práticas e relações 
sociais que são vistas como inadequadas às concepções ambientalistas de 
mundo. As diretrizes definidas foram consensualmente, adotadas pelos 
países participantes de tal conferência inclusive o Brasil, e permanecem 
válidas como idéias–força, pontos de identidade internacional para o 
educador ambiental e como aspectos a serem consolidados numa 
abordagem emancipatória (LOUREIRO, 2006, p.71). 

 

 O resultado mais importante da Conferência em Tbilisi foi a Declaração sobre EA, 

documento técnico que apresentava as finalidades, objetivos, princípios orientadores e 

estratégias para o desenvolvimento da EA e elegia o treinamento de pessoal, o 

desenvolvimento de materiais educativos a pesquisa de novos métodos. A Conferência de 

Tbilisi foi um marco histórico de destaque na evolução da EA (DIAS, 1994). 

 Em 1987, ocorreu o Congresso Internacional de Educação e Formação Ambiental, 

realizado em Moscou. Loureiro (2006) diz que, ao avaliar os avanços obtidos e ratificar as 

diretrizes de Tbilisi, este evento enfatizou o estímulo à organização de redes de informação e 
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comunicação entre os profissionais e defendeu a capacitação de profissionais de nível técnico. 

 Para Mendonça (2007) acreditava-se que, em função da Primeira Conferência Mundial 

(Estocolmo-1972), as ações concernentes ao meio ambiente terrestre seriam, a partir de então, 

melhor orientadas, e o ambiente do planeta apresentaria sensíveis melhoras em termos de 

qualidade. No entanto, isso não aconteceu e a ação depredadora das relações de produção 

capitalista engendrou tamanha destruição no patrimônio ambiental do planeta que se tornou 

necessária à realização de uma segunda Conferência. Esta ocorreu somente 20 anos depois, 

em junho de 1992, no Rio de Janeiro.  

 A Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentado (CNUMAD), denominada ECO-92 aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi 

uma das maiores reuniões com fins pacíficos, realizada na história da humanidade, contando 

com cerca de 180 chefes de Estado, e a participação de todos os países do mundo.  

 Como resultado das discussões durante essa conferência, e na tentativa de se criar um 

programa que abrangesse, em escala planetária, as necessidades dos 179 países participantes, 

criou-se a Agenda 21. Esse documento é constituído por 40 capítulos, que contemplam as 

sociedades em diferentes áreas geográficas com ênfase para justiça social, econômica e 

ambiental entre outros. 

 Para Viola e Leis (1998), a Agenda 21 tem um caráter diverso. Seu aspecto positivo é 

porque foi elaborada detalhadamente, tornando-se documento normativo sobre como 

deveriam ser as relações norte-sul nos anos sequentes, assim como o caráter realista e 

moderado da maioria de suas proposições. E, negativo, pela falta de compromissos 

financeiros concretos por parte da maioria dos países do norte. 

 O Capítulo 36 da Agenda 21 refere-se à promoção do ensino, da conscientização e do 

treinamento. Nele são retomados os princípios da Conferência Tbilisi, foi destacado que o “o 

ensino formal, a consciência pública e o treinamento devem ser reconhecidos como um 

processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente suas 

potencialidades” (AGENDA 21, Brasil, 1992). 

 Contudo, a aplicação dessa política e o alcance da Agenda 21, nos diversos setores da 

sociedade, e de modo particular nos municípios, no âmbito local, não se concretizaram. Ou 

seja, a Agenda 21 apresenta-se, teoricamente, como uma política importante, entretanto, não 

se efetivou como era previsto.  

 Paralelamente à ECO-92, ocorreu a Jornada Internacional de Educação Ambiental, na 

qual foi produzido o Tratado de EA para Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade 

Global. De acordo com Loureiro (2006), este tratado expressa o que os educadores de países 
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de todos os continentes pensam em relação à EA e estabelece um conjunto de compromissos 

coletivos para a sociedade civil planetária. 

 Uma das últimas Conferências mundiais foi a “Meio Ambiente e Sociedade, Educação 

e Consciência Pública para a Sustentabilidade”, que ocorreu em Thessaloniki, no ano de 1997, 

“esta avaliou como sendo prioritária a formação de professores, a produção de materiais 

didáticos e a realização de encontros de menor porte para troca de experiências entre os 

educadores” (LOUREIRO, 2006, p.73).  

 A EA, no Brasil, ganha destaque com relevância pública, a partir da década de 80, 

com a sua inclusão na Constituição Federal de 1988. Para Loureiro (2006) um marco nacional 

anterior à Constituição ocorreu em 1987, quando o Conselho Federal de Educação define, por 

meio de um parecer, que a EA tem caráter interdisciplinar, oficializando a posição do governo 

acerca do debate comum na época. A discussão aconteceu entre as secretarias estaduais e 

municipais de Educação, discutiram se a EA deveria ser, ou não, inserida no ensino formal 

como uma disciplina, o resultado foi por deixar a EA como tema transversal, preconizando o 

que indicam as orientações internacionais, que são refratárias a qualquer tentativa de torná-la 

uma disciplina específica. 

 A EA se instala no país no período da ditadura militar e sob pressões internacionais. 

Até a década de 90, era tratada de forma secundária. No início da década de 90, pela 

mobilização social, em decorrência da RIO-92, e pelo alcance global a questão ambiental 

adquiriu importância, o governo federal produz alguns documentos e ações importantes 

(LOUREIRO, 2006).  

 Em 1994 é criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA19), que 

previa três proposições: “(a) capacitação de gestores e educadores, (b) desenvolvimento de 

ações educativas e (c) desenvolvimento de instrumentos e metodologias, contemplando sete 

linhas de ação20” (ProNEA , 2003). 

 No ano de 1997, são criados no Brasil os Parâmetros Curriculares Nacionais21 (PCNs) 

que: 

                                                             
19

 A sigla PRONEA, escrita toda com letras maiúsculas faz referência ao primeiro Programa Nacional de 
Educação Ambiental criado em 1994, já a outra sigla ProNEA, é referente ao programa de 1999, do qual temos a 
reformulação em 2003. 
20 As sete linhas são: 1º EA através do ensino formal; 2º Educação no processo de gestão ambiental; 3º 
Campanhas de EA para usuários de recursos naturais; 4º Cooperação com meios de comunicação e 
comunicadores sociais; 5º Articulação e integração comunitária; 6º Articulação intra e interinstitucional; 7º Rede 
de centros especializados em EA em todos os Estados (ProNEA , 2003). Destacamos a primeira delas, que prevê 
a EA através do ensino formal que é o principal objeto desta pesquisa.  
21 Nesse momento apenas citamos a criação dos PCN´s, como marco temporal, no capitulo seguinte abordaremos 
questões teóricas e práticas com relação aos documentos oficiais que orientam a EA no Brasil. 
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Constituem-se como um subsídio para apoiar a escola na elaboração do seu  
projeto educativo, inserindo procedimentos, atitudes e valores no convívio 
escolar, bem como a necessidade de tratar de alguns temas sociais 
urgentes, de abrangência nacional, denominados como temas transversais: 
meio ambiente, ética, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e 
consumo, com possibilidade de as escolas e/ou comunidades elegerem 
outros de importância relevante para sua realidade (ProNEA , 2003, p.10). 
 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram e ainda são estudados e avaliados. A EA 

nos  PCNs é tratada como um dos Temas Transversais. De acordo com Loureiro (2006), uma 

das críticas que os PCNs recebem é decorrente do modo como apresentam a transversalidade 

na educação, mantendo como eixos principais as disciplinas de conteúdos formais, e pela 

baixa operacionalização da proposta, contudo para o autor teve o mérito de inserir a temática 

ambiental não como disciplina para abordá-la articulada às diversas áreas de conhecimento. 

Embora, nossa pesquisa mostra que isso não acontece.  

 Em abril de 1999 foi criada a Lei n°9.795 que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental, cujo Capitulo I, Art.1° destaca o conceito de EA, entendido como:  

 
[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
(BRASIL, 1999, p.1).  
 

 O Art.2° da mesma Lei é incisivo em garantir a EA como um componente essencial, 

que deve “estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999, p.1). 

 Está citado que deve ser pela Lei o processo de EA, em todos os níveis e modalidades 

do ensino formal, embora não deva ser trabalhada como disciplina, mas desenvolvida como 

uma prática educativa integrada, contínua e permanente. A Lei assegura ainda que os 

professores que estão atuando devem receber formação complementar, para atender 

adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de EA. 

 No ano de 2001 foi criado o SIBEA – Sistema Brasileiro de Informação em Educação 

Ambiental e Práticas Sustentáveis, programa coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e 

que tem como objetivo conhecer a realidade da EA no país, permitindo localizar 

pesquisadores da área bem como comunidades e programas de EA, que são desenvolvidos no 

país. 

 O Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) foi reformulado no ano de 

2003, pela Diretoria de EA do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA) e pela 
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Coordenação Geral de EA (COEA/MEC), e acordada pelo Órgão Gestor da Política Nacional 

de EA, estabelecendo no ano de 2003, como missão “estimular a ampliação e o 

aprofundamento da EA em todos os municípios, setores do país e sistemas de ensino” 

(ProNEA, 2003). 

 

2.2 – O movimento ambientalista e a constituição de um tecido social  

 

 AA preocupação com as questões ambientais por parte da sociedade, ainda é um 

processo recente em termos cronológicos, embora, como já destacamos, há  cerca de 50 anos 

iniciaram-se tais discussões22.  

 Para Mendonça (2007), a temática ambiental tem recebido um profícuo tratamento de 

alguns segmentos sociais; porém, outros segmentos, apossaram-se dela para algum tipo de 

autopromoção. No âmbito da Ciência, tal aspecto tem sido enfocado e desenvolvido de 

maneira bastante enriquecedora. A Geografia, desde sua origem tem tratado a temática 

ambiental, elegendo-a, uma de suas principais preocupações. 

 Pensar a EA e os Movimentos Sociais, como o Ambientalismo, e as questões 

relacionadas à crise ambiental, no atual momento histórico, de forma fragmentada, é atrofiar 

as possibilidades de compreensão e reflexão sobre esta problemática. Justamente porque, na 

atualidade, muitos segmentos sociais passam a ser banalizados, principalmente pela mídia. 

Então, é fundamental recuperar e esclarecer qual é o seu sentido, e a sua contribuição para 

EA. 

 Segundo Loureiro (2006), em termos conceituais existe basicamente duas correntes de 

pensamento que dão consistência à definição de movimentos sociais, no âmbito do paradigma 

crítico: uma que aborda as formações de novas sociabilidades na cultura política e a outra as 

concepções de movimento social, formuladas por Touraine. Nesta se entendem os 

movimentos sociais como aquelas ações coletivas, originadas por um conflito, que atuam na 

produção da sociedade ou que visam à passagem de um tipo de sociedade para outro. Dentro 

desse segundo grupo, temos o que ele denomina de movimentos históricos, que são os 

movimentos nacionais – populares e, potencialmente, o próprio movimento ambientalista, 

                                                             
22 No decorrer do texto apresentamos questões históricas vinculadas ao meio ambiente a partir de meados dos 
anos 60. Segundo Mendonça (2007), para facilitar a compreensão de como o meio ambiente é tratado pela 
Geografia em sua evolução, pode-se dividir a história do pensamento geográfico em dois grandes momentos, o 
primeiro, que vai da origem da Geografia como ciência no século XIX até meados dos anos 50/60 do século XX, 
e o segundo, que vai de meados dos anos 60 até os dias atuais. Cada um desses períodos teve características 
especiais, e em cada um deles a temática ambiental foi tratada de forma diferente. 
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pela amplitude e radicalidade de sua proposta. 

 Uma definição que enfatiza as formações de novos modos de sociabilidade e de 

cultura política é caracterizada pela ação consciente e coletiva de sujeitos sociais, que buscam 

transformações culturais e políticas, a partir do contexto imediato de vida. Nesta perspectiva 

são considerados movimentos sociais: movimentos religiosos, de gênero, de jovens, os 

sindicatos luta pela terra e de outras manifestações coletivas. 

 De acordo com Gohn (2002) o mérito da abordagem de Touraine é a importância 

conferida aos sujeitos, na história, como agentes dinâmicos, produtores de reivindicações e 

demandas, e não como simples representantes de papéis atribuídos de antemão pelo lugar que 

ocupariam no sistema de produção. 

 Realizar uma classificação dos movimentos sociais23 é um grande risco, pois pode-se 

simplificar um tipo de movimento ou então generalizá-lo. Podem ser movimentos de 

diferentes classes e camadas sociais, o tipo de ação social envolvida, e o que vai indicar o 

caráter do movimento (GOHN, 2002). 

 Gohn (2002) busca a descrição de uma forma para aprender os movimentos sociais de 

uma maneira que seja ampla para contemplar a sua diversidade e respeitando a singularidade 

dos fenômenos que se manifestam, como movimentos na sociedade. Ela elaborou cinco 

categorias para a classificação dos movimentos sociais, que abordam fatores objetivos da 

realidade social e fatores subjetivos. São as seguintes: (1) movimentos construídos a partir da 

origem social da instituição que apóia ou obriga seus demandatários; (2) movimentos sociais 

construídos a partir das características da natureza humana: sexo, idade, raça e cor; (3) 

movimentos sociais construídos a partir de determinados problemas sociais; (4) movimentos 

sociais construídos em função de questões de conjuntura das políticas de uma nação; (5) 

movimentos sociais construídos a partir de ideologias. 

 O movimento ambientalista, nessa classificação de Gohn, estaria dentro da terceira 

categoria: movimentos construídos a partir de determinados problemas sociais, uma vez que o 

coletivo enfrenta dificuldades a serem superadas na sobrevivência cotidiana. Várias dessas 

condições só são possíveis à maioria da população no nível do coletivo, como escola, saúde, 

transporte etc. Nesse contexto, além das dificuldades a serem superadas, existem bens cuja 

necessidade não é a de seu consumo, mas justamente o contrário, a de sua preservação ou uso 

controlado, aí estaria o movimento ambientalista, pela preservação do meio ambiente. 

                                                             
23 Para aprofundar as discussões e conceitos sobre movimentos sociais, sugerimos a obra da professora Maria da 
Glória Gohn, Teoria dos movimentos sociais, paradigmas clássicos e contemporâneos (2002), na qual a autora 
apresenta as classificações de movimento social de acordo com diferentes escolas e paradigmas. 
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 A década de 1960 marcou o início das discussões sobre a questões ambientais, as 

razões para estas preocupações, de acordo com Gonçalves (2006), estão baseadas no 

comprometimento dos recursos naturais, na possibilidade de um confronto nuclear que 

exterminaria grande parte da vida do planeta e na busca por uma melhor qualidade de vida, 

obrigando a sociedade a repensar o seu modo de ser, de produzir e de viver.  

 Um dos primeiros movimentos a questionar a ordem política e cultural da década de 

60 foi o movimento operário, que, para Gonçalves (2006), constituía o eixo em torno do qual 

se fazia a crítica teórica e prática da ordem instituída, e o capitalismo aparecia como a causa 

de todos os males com que os homens se defrontavam. Toda uma cultura, cujas matrizes estão 

localizadas no século XIX, havia se desenvolvido no interior do movimento operário. 

 É nesse contexto que outros movimentos começam a emergir: o movimento das 

mulheres, dos negros, os ecológicos, entre outros, todos questionando a atual ordem 

instituída. O florescimento desses movimentos traz intrinsecamente a crítica ao modo de 

produção vigente, e, fundamentalmente, o questionamento ao modo de vida.  

 

[...] há um deslocamento de ênfase: enquanto o movimento operário em sua 
vertente marxista dominante (social-democrata e leninista) insistia na 
“missão histórica do proletariado” que, uma vez vitorioso sobre a 
burguesia capitalista, resolveria então todos os problemas cotidianos, os 
movimentos que emergem na década de 1960, partem da situação concreta 
de vida dos jovens, das mulheres, das “minorias” étnicas, etc. para exigir a 
mudança dessas condições. É como se observássemos um deslocamento do 
plano temporal (História, futuro) para o espacial (o quadro de vida, o aqui e 
o agora) (GONÇALVES, 2006, p.12). 

 

 Diferentemente dos outros movimentos sociais, como o operário, estudantil, feminista, 

negro entre outros, que possuem características vinculadas diretamente de onde surgem, ou 

então características culturais, biológicas, o movimento ambientalista não possui tal 

característica.  

A especificidade de cada movimento ambientalista provém das condições 
culturais e do meio ecológico onde se desenvolve, como também das 
circunstâncias políticas, econômicas e institucionais onde se inscreve e 
adquire sua identidade através de suas praticas concretas (LEFF, 2008, 
p.111). 
 

 Para Gonçalves (2006), não existe uma condição social ecológica. Essa condição 

social diz respeito, entre outras coisas, ao modo como a sociedade, ao instituir suas relações, 

conforme o corpo dos indivíduos. Há um corpo operário, camponês, indígena, mulher, negro, 

homossexual e jovem, por exemplo. Não há um corpo ecológico enquanto condição social. 
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Não há, para o movimento ecológico, essa base objetiva, produzida e instituída socialmente 

através de lutas. Essa é uma diferença extremamente significativa: o movimento ecológico é 

mais difuso, não apreensível do mesmo modo que os demais corpos se movimentam social e 

politicamente. 

 Desde o século XVII, segundo Loureiro (2006), existiam relatos documentados de 

pensadores levantando preocupações relacionadas com a preservação ambiental, contudo, não 

era possível definir tais posicionamentos como um movimento amplo em termos sociais. É 

em 1865 que surge a primeira entidade com um caráter identificado como ambientalista, a 

Commons, Foot-paths, and Open Spaces Preservation Society. 

   

O início do ambientalismo, enquanto movimento histórico, na década de 
sessenta, decorreu dos primeiros movimentos pacifistas, antinucleares, 
hippie, e de contracultura, como resposta ao establishment político norte-
americano, autoritário e belicista, e a um estilo de vida pautado no consumo 
de supérfluos. Constituía-se no ambientalismo de recusa, rechaçando a 
participação política, a felicidade consumista, o trabalho alienante, o 
desenvolvimento produtivista e o progresso armado. Isso historicamente 
justifica a sua diversidade de perspectivas (LOUREIRO, 2006, p.25).  

 

 A industrialização, fruto da modernidade, acentuou o uso indiscriminado dos recursos 

naturais, tendo-os como inesgotáveis. Para Leff (2008), a revolução científico-tecnológica, 

abriu as portas para uma liberdade além da escassez, soou o alarme ecológico para mostrar a 

face oculta do progresso e da modernidade, através de seus efeitos na exploração excessiva da 

natureza. Surge assim a consciência ambiental para assinalar a contradição da sobrevivência 

face à afluência; dos valores pós-materiais face à pobreza e à degradação ambiental. 

 Diante da emergência do movimento ambientalista, este pode ser assim concebido, 

  

[...] um projeto realista e utópico de múltiplas orientações, que se inscreve 
na política mundial, simultaneamente, como um posicionamento de 
apropriação simbólica e material que vai desde proposições civilizatórias, 
passando pelo questionamento da sociedade industrial capitalista e das 
características intrínsecas das leis do mercado, a iniciativas 
comportamentais ecologicamente corretas tendo como eixo analítico o 
processo de atuação humana no ambiente e a discussão acerca da relação 
sociedade-natureza, visando a alcançar uma nova base civilizacional 
(LOUREIRO, 2006, p.17). 
 

 Para Leis (1998), o ambientalismo constitui um amplo movimento histórico de alcance 

global e importância prática no processo de redefinição do caráter da política mundial. 

Outrossim, assume-se que o ambientalismo constitui uma ideologia ou paradigma emergente 

(entendido como um conjunto mais ou menos coerente de valores e idéias com capacidade 
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explicativa e transformadora da realidade social e política), em condições de competir com 

êxito com as existentes. 

 
O Ambientalismo não pode ser apenas identificado unicamente com a 
busca em resolver problemas ambientais naturais, mas com o repensar dos 
campos econômicos, simbólicos e políticos da humanidade que 
determinam em ultima instância, tais problemas (LOUREIRO, 2006, p.34).  

 

 O movimento ambientalista envolve por assim dizer a própria condição humana de 

existência, porque possui finalidades ligadas diretamente à mudança social, é composto por 

sujeitos que buscam novas formas de organização. Para Leff (2008) ele se expressa num 

processo contraditório de participação-marginalização, abertura-repressão, conciliação – 

mediatização. 

 De acordo com Leff (2008) é possível fazermos uma distinção entre os movimentos 

“ecologistas do norte” e os movimentos “ambientalistas do sul”. Os primeiros mais ligados 

aos “movimentos de consciência” que desejariam salvar o planeta do desastre ecológico, 

recuperar o contato com a natureza, mas que não questionam a ordem econômica dominante. 

Já os movimentos ambientalistas do sul, nos países pobres (Hemisfério Sul), surgem em 

resposta à destruição da natureza e ao esbulho de suas formas de vida e de seus meios de 

produção. São movimentos desencadeados por conflitos sobre o acesso e o controle dos 

recursos; pela reapropriação social da natureza, vinculados a processos de democratização, à 

defesa de seus territórios, de suas identidades étnicas, de sua autonomia política e sua 

capacidade de autogerir suas formas de vida e seus estilos de desenvolvimento. São 

movimentos que definem as condições materiais de produção e os valores culturais das 

comunidades locais. 

 O homem sempre atuou no ambiente, no entanto, atualmente, o que vem ocorrendo e 

marcando significativamente as alterações ambientais no planeta, são: a) a velocidade com 

que elas têm ocorrido, b) o sistema político-econômico que se firmou com a extorsão e 

exploração dos recursos naturais, sem compreender o “ser” da natureza, destruindo a trama da 

vida. 

 Para Leis (1998), a construção de um futuro sustentável, que reverta o atual processo 

de degradação sócio-ambiental em nível global, não depende do livre movimento do mercado, 

mas, a rigor, das ações dos contra movimentos da sociedade civil planetária, dirigidas a 

reestruturar a economia e a política global e transformar drasticamente os valores e os estilos 

de vida consumistas e reprodutivistas. 



74 
 

 O ambientalismo pode ser compreendido, de acordo com Loureiro (2006), como um 

movimento histórico que, apesar de sua diversidade organizacional e político-ideológica, pode 

ser discutido a partir de quatro grandes categorias, interconexas para reflexão, na sociedade 

contemporânea. Por isso as apresentamos no quadro a seguir: 

 
Quadro 3 – Categorias para reflexão sobre o ambientalismo, conforme Loureiro (2006): 
 

Categorias Reflexão 

 
1º - Critica à tradição religiosa 
judaico-cristã e ao seu processo 
de dominação e expansão – 
Monoteísta 

A concepção monoteísta, que representa a negação de outros 
deuses e de outras crenças, considera a espécie humana como 
subjugadora das demais e da natureza. A hierarquia do 
monoteísmo se expressa no Gênesis bíblico, quando destaca 
que cabe ao homem, imagem e semelhança de Deus-Criador, 
subjugar/dominar os demais seres vivos/natureza; 

 
 
2º - Revolução Científica e 
consolidação do Paradigma 
Cartesiano 

A ênfase na ciência cartesiana conduziu à fragmentação 
ilimitada do objeto, perdendo assim a noção do todo, e ao 
entendimento do processo causa-efeito sem historicidade. 
Nessa categoria Loureiro concorda com Japiassu ao destacar 
que se cria dessa forma o primado do racionalismo 
instrumental, do reducionismo e do mecanicismo. 

 
 
3º- Orientação individualista-
antropocêntrica, contrária ao 
humanismo e às concepções 
egocêntricas 

A sensação de poder, seja de origem divina ou derivada do 
domínio científico (que foi potencializado pelo capitalismo) 
fundamenta a noção de que a humanidade pode ir além dos 
limites biológicos, e numa ação eminentemente individualista 
descolada dos determinantes sociais. A ética e os 
comportamentos são ditados por valores inseparáveis ao 
indivíduo, favorecendo os valores egoísticos, fúteis da cultura 
do descartável. 

 
 
4º - Sociedade industrial e uso 
tecnológico como meio de 
dominação exploração 

Todo ser vivo, especialmente os seres humanos, sempre 
atuaram no ambiente em um movimento de transformações e 
busca do equilíbrio em sentido dinâmico. O que ocorre após a 
Revolução Industrial capitalista é um aumento da intensidade e 
velocidade da ação antropocêntrica, além da afirmação de um 
sistema político-econômico individualista mundial, pautado na 
reprodução do capital que, para isso, precisa de crescente 
consumo de matéria e energia. 

Elaboração: PIRES, Mateus M. 2009. 
 

 A primeira categoria referente às questões ideológicas/religiosas, principalmente o 

modelo judaico cristão, compreende o homem como um ser superior aos demais da natureza, 

podendo assim “dominar” os outros seres; a segunda categoria, o paradigma cartesiano, 

impossibilita a visão do todo. Fragmenta especialmente as ciências o que, podemos dizer, 

prejudica a compreensão dos problemas de ordem ambiental e as orientações da sociedade 

industrial. Especialmente do modo de produção capitalista, levaram a entender e ver a 

sociedade como mais um “objeto” que pode ser reciclado, e descartável, numa visão 

individualista que nos afasta do outro e dos problemas sociais. 
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 É fundamental entender que as questões filosóficas, ressaltadas no capitulo anterior, 

estão presentes na atualidade. A consolidação do paradigma cartesiano é uma das questões 

que move, reflexões do movimento ambientalista. Por isso, é necessário considerar tais 

questões, para não cair em armadilhas. Discutir a EA, sem levar em conta o surgimento da 

ciência moderna e especialmente as questões relativas à como construímos nosso 

conhecimento, referente ao meio ambiente é ficar na superficialidade. 

 Para Leis (1998) o ambientalismo é o único movimento contemporâneo em condições 

de desenvolver novos valores e conhecimentos. Significa mais que produzir meios para uma 

maior acomodação e ou tolerância das diferenças, significa gerir meios sincréticos para uma 

ativa cooperação sinérgica entre os atores com interesses e perspectivas diferentes (e até 

contraditórias). Frente à crise ecológica global, o papel do ambientalismo se situa no ponto de 

interseção entre diferentes visões parciais e práticas “egoístas”, de modo a fazer possível uma 

visão holística e uma prática integrativa e solidária entre indivíduos e nações, instaurando 

uma diversidade criativa na unidade, entre os homens e entre eles e a natureza. A esperança 

do ambientalismo se constrói na “escuta” dos séculos passados e na “fala” com o futuro, no 

diálogo que possa nos levar a “re-encantar” nosso caminhar pela Terra. 

 

2.3 – O ambientalismo no Brasil 

 

 AA constituição do ambientalismo no Brasil perpassa inúmeros governos e políticas 

ideológicas tanto de instituições quanto do próprio Estado. No período colonial, até meados 

do século XIX, as ações referentes à sociedade estavam sempre vinculadas à Igreja. A 

anulação das relações entre o Estado e a Igreja ocorre somente com a proclamação da 

República e com a Constituição em 1891. 

 De acordo com Loureiro (2006), até os anos 30 houve, marcadamente, lutas de caráter 

classista que foram tratadas, literalmente, como caso de polícia, lutas principalmente 

anarcosindicalistas por melhores salários e pela defesa da limitação da jornada de trabalho, 

que perderam força na vida política brasileira na década de trinta, com o advento da legislação 

trabalhista e previdenciária. Entre os anos trinta e quarenta e cinco, o processo de lutas obteve 

ganhos, configurados especialmente por meio da ampliação dos direitos políticos e do 

reconhecimento da posição dos cidadãos. 

 Nesse período, os movimentos sociais assumem um perfil nacionalista 

desenvolvimentista, tem-se a criação de novos partidos políticos, o incremento de associações 
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de bairros, movimentos de jovens, estudantis, religiosos, que defendiam a modernização dos 

centros urbanos. 

 Na década de 50/60 iniciou-se a abertura do país para a instalação de empresas 

estrangeiras, no governo do presidente Juscelino Kubitscheck, no que prevalecia como 

palavra de ordem: “avançar 50 anos em 5”. 

 O movimento ambientalista inicia-se no Brasil a partir da década de 1970, momento 

em que se vivia o regime de ditadura, que abateu de maneira brutal os movimentos que 

tentavam emergir, como o movimento sindical e o estudantil. “O ambientalismo brasileiro 

emergiu na primeira metade da década de 1970, por meio de algumas poucas associações que 

realizaram campanhas de denúncia e conscientização pública de âmbito local, as quais 

obtiveram mínima repercussão na opinião pública” (Viola e Leis, 1998, p. 134). 

 A esquerda do país acreditava que a fome, a miséria do povo, o subdesenvolvimento 

se dava em razão da dominação imperialista, junto com os grandes latifundiários. Como 

destacado por Gonçalves (2006), a esquerda acreditava que em decorrência disso, deveríamos 

nos abater por uma revolução antiimperialista, de caráter popular, e com o apoio de setores da 

burguesia nacional. Todavia, a burguesia nacional não optou por essa via e se aliou à 

burguesia internacional. Abre-se desta forma as portas do país para que o capital estrangeiro 

viesse se instalar. 

 A burguesia consegue atrair não só investimentos estrangeiros como também o apoio 

da tecnoburocracia civil e, sobretudo, militar. Segundo Gonçalves (2006), a partir da Junta 

Militar de 1969 e do governo Médici, assistimos à consolidação do regime autoritário e 

desenvolvimentista que vai mostrar, contrariando a crença da esquerda até então, que ao 

imperialismo não interessava a não industrialização do país.  

 

A ideologia do crescimento acelerado e predatório chegou ao paroxismo 
durante a presidência de Médici, quando o governo brasileiro fazia anúncios 
nos jornais e revistas do 1º Mundo convidando as indústrias poluidoras a 
transferirem-se para o Brasil, onde não teriam nenhum gasto em 
equipamento antipoluente, e a delegação brasileira na Conferência 
Internacional do Meio Ambiente (Estocolmo, 1972) argumentava que as 
preocupações com a defesa ambiental mascaravam interesses imperialistas 
que queriam bloquear o ascenso  dos países em desenvolvimento (VIOLA, 
1987, p.9). 

 

 É neste cenário que se iniciam, algumas preocupações ecológicas no Brasil. As 

empresas e instituições internacionais que aqui se instalavam exigiam, que o Governo tivesse 

preocupações voltadas às questões ambientais. De acordo com Gonçalves (2006), antes que 
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houvesse enraizado no país o movimento ecológico, o Estado criou diversas instituições para 

gerir o meio ambiente, a fim de que os ansiados investimentos pudessem aqui apontar.  

 
A Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) foi criada em 1974 pelo 
então presidente Geisel, com o único objetivo de cumprir exigências de 
alguns organismos internacionais que exigiam a existência formal deste tipo 
de órgão, junto com relatórios de impacto ambiental; para a aprovação de 
empréstimos destinados a grandes obras públicas (VIOLA, 1987, p.10) . 
 

 Os latifundiários, por sua vez, não estavam preocupados com questões ambientais, 

senão com o desmatamento e a consequente ampliação da área cultivada e o aumento de suas 

produções. “Essa atitude levou a uma tradição de pouco respeito pela conservação dos 

recursos naturais, a não ser nas letras dos hinos e nos símbolos da nacionalidade” 

(GONÇALVES, 2006, p.14). 

 Viola (1987) situa o início dos movimentos ecológicos no Brasil em 1974, ano em que 

se inicia a política de "distensão" do presidente Geisel, com o procedente afrouxamento dos 

controles estatais sobre a organização da sociedade civil. 

 No final da década de setenta, com a anistia política, diversos exilados retornam ao 

país. Como muitos deles já haviam vivenciado na Europa os movimentos ambientalistas, 

trazem grandes contribuições. 

 De acordo com Viola (1987), em junho de 1971, um grupo pioneiro, encabeçado pelo 

engenheiro agrônomo José Lutzenberger, funda em Porto Alegre a Associação Gaúcha de 

Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN), a primeira associação ecologista a surgir no Brasil 

e na América Latina. No Rio de Janeiro, alguns ativistas naturalistas e pessoas adinheiradas 

de orientação filantrópica reuniram-se, em 1958, na Fundação Brasileira para a Conservação 

da Natureza. Esta Fundação faz parte da pré-história do ecologismo brasileiro, já que seus 

objetivos e modo de atuação foram estritamente conservacionistas, na linha das sociedades 

protetoras de animais surgidas em vários países no século XIX. 

 Ainda em 1974, como produto da abertura política, surgem várias associações 

ecológicas nas principais cidades do sul e sudeste, “pode-se destacar o "Movimento Arte e 

Pensamento Ecológico" em São Paulo, e, por tudo isso, considera-se 1974 como o ano de 

começo do movimento ecológico no Brasil” (VIOLA, 1987, p.11). 

 Para Gonçalves (2006), são três fontes importantes de preocupação ecológica no 

Brasil: 1º- O Estado, interessado nos investimentos estrangeiros que só chegam caso se 

adotem medidas de caráter preservacionista; 2º - O movimento social gaúcho e fluminense (se 

bem que essas lutas ocorressem em todo o Brasil); 3º - A contribuição dos exilados políticos 
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que aqui chegaram em finais da década de 70. 

 No período dos anos oitenta, a sociedade brasileira assiste novamente a emergência de 

grupos organizados, dos quais, alguns conseguem articular participações expressivas, 

organizando a população em defesa da democracia e da cidadania. De acordo com Loureiro 

(2006) foi o Movimento pelas Diretas Já, que congregou representações dos mais variados 

segmentos da população pela luta das eleições diretas para a presidência da República. 

 O movimento ambientalista24, também perpassou diversos grupos sociais. De acordo 

com Viola e Leis (1998), até o ano de 1985 o ambientalismo brasileiro possuía um caráter 

bissetorial (grupos de base e agências estatais ambientais), e sua luta orientava-se para o 

controle da poluição urbano rural e a preservação de ecossistemas naturais. A partir da 

segunda metade da década de 80, o ambientalismo ganha um caráter multissetorial, o qual 

pode ser agrupado em oito eixos, como sistematizamos no quadro a seguir. 

 
Quadro 4 – A constituição do ambientalismo conforme classificação de Viola e Leis (1998): 

 

Eixos Interfaces e Fundamentação Teórica 
 

• Ambientalismo stricto sensu 
As associações e grupos comunitários 
ambientalistas, que se diferenciam em três tipos 
(profissionais, semiprofissionais e amadores). 

• Ambientalismo Governamental  Agências estatais do meio ambiente, nos níveis 
federal, estadual ou municipal. 

 
• Socioambiemtalismo 

Organizações não-governamentais, sindicatos e 
movimentos sociais que têm outros objetivos 
precípuos, mas incorporam a proteção como uma 
dimensão relevante de sua atuação. 

 
• Ambientalismo Científico 

Pessoas, grupos e instituições, que desenvolvem 
pesquisas científicas sobre a problemática 
ambiental. 

 
• Ambientalismo Empresarial 

Empresários que pautam sua produção e 
investimentos a critérios de sustentabilidade 
ambiental. 

 
• Ambientalismo Político-profissional 

Quadros partidários e lideranças dos partidos 
existentes, que incentivam a criação de políticas 
específicas e trabalham para incorporar a dimensão 
ambiental no conjunto das políticas públicas. 

• Ambientalismo Religioso Representantes de religiões e tradições espirituais, 
que vinculam a questão ambiental à consciência do 
divino e do sagrado. 

 
• Ambientalismo de Educadores, 

Profissionais de Comunicação e Arte 

Indivíduos fortemente preocupados com as questões 
ambientais e que possuem grande capacidade de 
influir na consciência das massas. 

Elaboração: PIRES, Mateus M. 2009. 
 

                                                             
24 O conceito de ambientalismo entendido, como um movimento histórico complexo e multidimensional foi 
elaborado no Brasil por Eduardo J. Viola e colaboradores na década de 1990. 



79 
 

 O ambientalismo, a partir da metade da década de 80, alcança os mais diversos setores 

da sociedade brasileira, embora a fundamentação teórica mude, a preocupação com as 

questões ambientais no país ganha corpo, não se restringindo apenas ao governo e grupos de 

base, com destaque, nesse momento, ao ambientalismo dos educadores, como movimento 

capaz de influenciar diretamente na forma de pensar dos sujeitos. 

 

No movimento ambientalista, articulam-se as lutas das comunidades 
indígenas, das organizações camponesas, operárias e populares, com as 
causas da classe média urbana, as associações de base e os grupos 
ecologistas. Neste processo de recomposição social surgem novas 
organizações profissionais, órgãos não-governamentais, grupos privados 
e associações civis que buscam oportunidades de participação nos 
espaços econômicos e políticos abertos pela problemática ambiental 
(LEFF, 2008, p.102).  
 

 No inicio dos anos 90, começam os preparativos para a RIO-92, segundo Viola e Leis 

(1998) o processo de preparação afetou de modo cada vez mais intenso os diversos setores do 

ambientalismo, cujo principal vetor foi a necessidade de pensar as relações entre 

desenvolvimento econômico e proteção ambiental, estendendo-se para além do ambientalismo 

multissetorial, abalando a sociedade e o Estado brasileiros de um modo geral. 

 No Brasil, ganham destaque as questões ambientais em conjunto com as ONG´S. 

“Merece lugar de destaque nos anos prévios a Rio 92 à constituição do Fórum Brasileiro de 

ONG´S, do qual participaram maciçamente o ambientalismo strictu sensu e o 

socioambientalismo (quadro anterior) e, parcialmente, os ambientalismos religioso e de 

educadores, jornalistas e artistas” (VIOLA e LEIS, 1998, p.136). 

 De acordo Scherer-Warren (1998) o termo ONG vem dos países do norte (NGO´s – 

Non–Governammental Organizacions), referindo-se a entidades ou agências de cooperação 

financeira a projetos desenvolvimentistas ou assistencialistas, em favor de populações 

desprivilegiadas do primeiro e do terceiro mundo, essas entidades, geralmente, estão voltadas 

para populações mais carentes ou para situações sociais problemáticas, intervindo por meio de 

projetos de assistência, de desenvolvimento ou de defesa dos direitos humanos e 

ambientalistas. 

 Loureiro (2006) define as ONG´s como entidades autônomas, privadas, sem vínculos 

formais com o governo, sem finalidades lucrativas, que, por terem objetivos socioculturais, 

buscam atender às necessidades da população através de uma atuação direta em comunidade 

específica ou por meio de parcerias e articulações com entidades governamentais ou privadas. 
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 No mapa conceitual a seguir buscamos esclarecer as finalidades das ONG`S, bem 

como a atuação, o que fazem e como se organizam. 

 

Mapa Conceitual 2 – Definição estrutural/operacional das ONGs de acordo com Scherer-
Warren (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: PIRES, Mateus M. 2009. 

  
 As ONGs possuem participação de voluntários, atuando em problemas que podem ser 

de âmbito local ou global. Especialmente, as ONGs ambientalistas, de acordo com 

Loureiro (2006) caracterizam-se por possuírem objetivos voltados à preservação, conservação 

ou, ainda, ao próprio desenvolvimento local.  

 Após a RIO-92, o ambientalismo brasileiro acelerou sua expansão e consolidação, 

entretanto, como destaca Viola e Leis (1998) essa ampliação dimensionou suas capacidades e 

O�Gs 

a) Como se organizam? 
→ Tem permanência organizacional/ 

institucional; 
→ Institucionalmente separada do governo, 

mas com fins públicos; 
→ Sem fins lucrativos para seus membros; 
→ Autogovernada (por meio de estatutos 

próprios); 
→ Certo grau de participação voluntária (no 

mínimo de seu quadro de diretores). 
 

b) O que fazem? 
→ Mediações de caráter educacional, 

informacional e político (por princípio, 
não partidário); 

→ Assessoria técnica, de pesquisa, 
documental e outras; 

→ Prestação de serviços, apoio material, 
logístico e de solidariedade; 

→ Articulação de experiências semelhantes. 
 
 

c) Para quem? 
 

→ Para populações–alvo, ou segmentos da 
sociedade civil, referidos como 
movimentos populares ou comunidade de 
base, carentes, discriminados, 
marginalizados, periferias, ou nas quais os 
direitos civis ou naturais estão ameaçados. 

 

d) Para quê? 
 

→ Visando expandir o poder de participação 
da sociedade civil; 

→ Transformações micro (no cotidiano, 
locais) e ou macro (globais); 

→ Desencadear processos educacionais e de 
capacitação, objetivando a construção de 
uma cidadania plena. 
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possibilidades reais, criando-lhe a ilusão de que teria um papel decisivo em uma conferência 

decisiva. O que não aconteceu nem em um caso, nem no outro. 

 

Com o fim da Rio 92 assistimos então a um processo de “desorientação” 
do ambientalismo brasileiro, fruto da rápida perda de seu principal marco 
de referencia simbólico e organizativo na conjuntura. A sociedade civil que 
antes vinha recebendo uma enorme dose de informação sobre a 
problemática ambiental, por intermédio dos meios de comunicação, agora é 
bruscamente reorientada para outros temas [...] (VIOLA E LEIS, 1998, 
p.142). 

 

 A atenção dada para as questões ambientais antes da Rio 92, passa a ser deixada de 

lado. Para Loureiro (2006), o que caracterizou os anos noventa foi a descrença na capacidade 

transformadora dos movimentos sociais e das lutas coletivas, com crescente pulverização e 

imediatismo das articulações coletivas, no país e no mundo. 

 Atualmente, o movimento ambientalista precisa resgatar sua base política, para, assim 

poder articular e dialogar com os demais movimentos sociais, buscando seu verdadeiro 

sentindo na constituição: a sociedade sustentável. Para Loureiro (2006), é preciso ter clareza 

das responsabilidades deste movimento social e histórico e vislumbrar de modo realista uma 

sociedade nos moldes pensados pelo ambientalismo revolucionário e a ecologia política, a 

partir de uma reflexão permanente e cotidiana que oriente as ações e a prática política 

transformadora, apoiada em bases sociais concretas. 

 

2.4 – Categorias estruturantes, ambiente e Educação Ambiental no sudoeste do Paraná 

 

 No anseio pela definição dos conceitos que orientam a EA no Brasil, Carvalho (2004) 

enfatiza o desejo em conceituar a EA, afirmando que é difícil um posicionamento pelas 

sendas dos nomes que buscam categorizar, qualificar, adjetivar tal temática e encontrar um 

lugar para habitar. Considerando, ainda, a força das palavras e os efeitos de subjetivação do 

ato de nomear, poderíamos dizer que, entre as múltiplas denominações da EA, permanece a 

busca por uma palavra-lugar para dizer-habitar nesta perspectiva. 

 Em 1996, o professor e filósofo Mauro Grun publica o livro Ética e Educação 

Ambiental a conexão necessária. Na introdução, ele destaca que, naquele momento, o Brasil 

enfrentava uma situação precária em relação às bases epistemológicas da EA, pelo fato de não 

haver ainda linhas teóricas claramente definidas que poderiam subsidiar a reflexão necessária. 

Salienta que o educador ambiental é alguém que vive uma situação de desamparo. Tal obra 
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contribuiu para as discussões filosóficas e epistemológicas ligadas à EA, desde então outras 

obras foram concebidas trazendo à tona toda essa discussão conceitual. 

 A Educação Ambiental surge hoje como uma necessidade quase inquestionável pelo 

simples fato de que não existe “ambiente” na educação moderna (GRUN, 1996). Diante desta 

constatação, procuramos esclarecer o que é ambiente e o que é educação. Para Loureiro 

(2006), são duas categorias que estruturam a EA: Ambiente e Educação. 

 O conceito de ambiente pode ser interpretado e definido de diversas formas, conforme 

cada especialista, na sua área. Os ecólogos definem meio ambiente contemplando a questão 

biológica (organismos), outras concepções, entendem o meio ambiente, composto por dois 

fatores bióticos (seres vivos) abióticos (sem vida, apenas físico–químicos).   

 Não existe consenso sobre este conceito na comunidade científica, Reigota (2002) 

supõe que a noção de meio ambiente seja uma representação social (segundo o autor, é o 

conhecimento de senso comum que se tem sobre determinado tema, em que estão presentes os 

preconceitos e ideologias). Assim, Reigota define meio ambiente como “o lugar determinado, 

percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação” 

(REIGOTA, 2002, p.14). 

 Para Leff (2006) o ambiente não é o meio que circunda as espécies e as populações 

biológicas, mas, sim, uma categoria sociológica (e não biológica), relativa a uma 

racionalidade social, configurada por comportamentos, valores e saberes, bem como por 

novos potenciais produtivos.  

 Comungamos com a idéia de Leff, de que o ambiente é integrado por processos que 

são de ordem física, biológica, social e cultural. A categoria meio ambiente está vinculada, 

entre as relações estabelecidas por fatores humanos que tange os aspectos culturais, e os 

fatores naturais.  

 De acordo com Molon (2006) podemos também compreender a noção de meio 

ambiente na obra de Vygotsky, que coincide justamente com a abordagem que estamos 

ressaltando. A noção de meio ambiente, em Vygotsky, diz respeito a um determinado espaço-

tempo histórico, um lugar definido onde ocorrem as relações dinâmicas e as interações 

resultantes das atividades humanas e da natureza. Assim, todas as transformações produzidas 

nas relações dos sujeitos com o meio natural e construído constituem o meio ambiente. 

Nessas relações, o autor ressaltou o papel ativo do ser humano e da cultura: o ser humano 

constitui cultura ao mesmo tempo em que é constituído pela cultura. Entretanto, o 

desenvolvimento cultural do ser humano encontra sustentação nos processos biológicos, no 

crescimento e na maturação orgânica, formando um processo complexo, em que o biológico e 
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o cultural constituem-se mutuamente no desenvolvimento humano. 

 Todos esses conceitos possuem relação direta com o método utilizado nesta pesquisa, 

especialmente com a análise do discurso. Como ressalta Bakhtin (2002) uma das tarefas 

essenciais e urgentes do marxismo é construir uma psicologia verdadeiramente objetiva, para 

isso, os fundamentos não devem ser nem fisiológicos nem biológicos, mas sociológicos. 

 Assim, traçamos um ponto comum, embora sejam temas diferentes (meio ambiente, 

filosofia da linguagem, psicologia) entre a teoria proposta por Leff, ao abordar o meio 

ambiente, a partir da integração das categorias de ordem física, biológica, social e cultural, 

com a teoria desenvolvida por Bakhtin e Vygotsky, justamente quando esses destacam o papel 

social da linguagem e do aprendizado. Esses pontos são comuns nas nossas ideias, e na 

metodologia proposta. Ao analisar o discurso dos sujeitos, articulado com o meio social, 

observamos qual é o sentido atribuído para meio ambiente. 

 

É impossível reduzir o funcionamento da consciência a alguns processos 
que se desenvolvem no interior do campo fechado de um organismo vivo. 
Os processos que, no essencial, determinam o conteúdo do psiquismo, 
desenvolvem-se não no organismo, mas fora dele, ainda que o organismo 
individual participe deles. O psiquismo subjetivo do homem não constitui 
um objeto de análise para as ciências naturais, como se tratasse de uma 
coisa ou de um processo natural. O psiquismo subjetivo é o objeto de 
uma análise ideológica, de onde se depreende uma interpretação sócio-
ideológica. O fenômeno psíquico, uma vez compreendido e interpretado, 
é explicável exclusivamente por fatores sociais, que determinam a vida 
concreta de um dado indivíduo, nas condições do meio social 
(BAKHTIN, 2002, p. 48). 
 

 Analisando as enunciações obtidas durante esta pesquisa buscamos compreender qual 

o entendimento que se tem de meio ambiente, por parte dos docentes25, uma vez que a 

categoria perpassa as discussões de EA na escola. A escala geográfica definida foi a região 

Sudoeste do Paraná, a partir de um recorte espacial, enfatizamos as cidades que são sedes dos 

três Núcleos Regionais de Educação, são elas: Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato 

Branco. O mapa a seguir, representa a espacialização de todos os Núcleos de Educação no 

estado do Paraná, com enfoque para os três pesquisados e suas cidades sedes. 

 

 

 

 
                                                             
25 Durante a dissertação quando utilizamos a palavra docente, estamos nos referindo a professores e 
coordenadores. 
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Mapa 1 – Núcleos Regionais de Educação do Sudoeste do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estabelecemos contatos com os chefes dos núcleos regionais de educação, 

formalizando assim nossa presença na escola, e apresentamos a proposta de pesquisa,  ambém 

para as professoras que coordenam a disciplina de Geografia nos NREs.  

 Escolhemos as escolas, em que realizaríamos a pesquisa, em cada um desses 

municípios, através da página da web (portal Dia-a-dia Educação, administrado pela 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná), porque, nele, há a relação das escola 

por municípios, bem como o mapa com as respectivas localizações. O critério para a escolha 

foi o seguinte: uma escola localizada no centro da cidade, e uma que estivesse em um bairro 

mais distante, selecionamos duas escolas por município (anexo 1, quadro com a listagem das 

escolas), totalizando assim seis escolas participantes da pesquisa.  

 Para alcançar nossos propósitos da pesquisa em Educação Ambiental na esfera formal, 

buscamos reunir dados, adotando procedimentos e instrumentos. O principal deles foi o 

questionário realizado com os docentes e os alunos da última série do Ensino Fundamental 

(uma turma de 8ª série em cada escola).  Observamos in loco e realizamos anotações 
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específicas explicativas em diário de campo. O questionário foi realizado com questões 

descritivas e objetivas aos sujeitos da pesquisa (anexo 4 e 5, encontra-se o questionário). 

 Para Freitas (2002) a observação propicia o encontro de muitas vozes. Ao se observar 

um evento, deparamo-nos com diferentes discursos verbais, gestuais e expressivos. São 

discursos que refletem e refratam a realidade da qual fazem parte, construindo uma verdadeira 

tessitura da vida social. O enfoque sócio-histórico ajuda o pesquisador a ter essa dimensão da 

relação do singular com a totalidade, do individual com o social.  

 Ao entrar em contato com as escolas, a direção indicou uma turma de alunos de 8ª 

série, seguidamente convidamos todos os professores que trabalham com a classe para 

responder ao questionário. Assim, foram se delineando os sujeitos da pesquisa. Participaram 

dela 227 sujeitos, respondendo ao questionário, sendo: 28 docentes (15 professores, e 13 

coordenadores pedagógicos, no anexo 2 e 3 encontra-se quadro com a formação dos 

docentes) e 171 alunos.  

 Com relação aos docentes, realizamos uma sondagem nas instituições de ensino, 

levando o número de doze questionários, para que todos os professores (da classe, que 

responderia o questionário) também pudessem responder. Fizemos isso porque não sabíamos 

quais disciplinas trabalham com Educação Ambiental, por isso não delimitamos apenas o 

professor de Geografia, partindo do pressuposto que todas as áreas trabalham com a temática. 

 Questionamos os docentes sobre o que entendiam por meio ambiente, e, num 

mapeamento que realizamos a partir da análise das falas, elencamos as seguintes categorias: 

a) social/cultural, essa categoria aborda os aspectos sociais; b) biológicos e físicos integrados; 

c) categoria biológica; d) categoria física, que balizam o entendimento do que seria meio 

ambiente, pelos professores e coordenadores nas suas enunciações, que apresentamos no 

gráfico 126, a seguir, esse mapeamento. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Ressaltamos, que no decorrer do texto os gráficos e quadros, que mostram quantificação (valores em 
porcentagem), foram arredondados, valores que apresentavam após a virgula um número maior que 5 décimos 
aumentou-se uma casa, valores a baixo manteve-se o número. 
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 Apenas 20% dos professores, apontam meio ambiente visto a partir do social e 

cultural, que inclui nessa categoria os aspectos biológicos e físicos. A maioria (66%) 

relacionam meio ambiente apenas com aspectos biológicos e físicos, e, os demais (14%) 

apenas com questões físicas ou biológicas. Vejamos como isso pode ser observado nas 

enunciações do professores, tomemos por exemplo, o que diz o professor “N”: 

 
Meio ambiente é o todo, tudo aquilo que compõe nosso habitat. É um 
conjunto de condições, leis, influencias e interações de ordem física, 
química e biológica que permite, abriga e rege a vida (Professor N). 

 

 Essa é uma concepção de meio ambiente que indica os três fatores a partir de uma 

interação, relação, demonstra que o professor tem conhecimento do conceito a partir dessa 

perspectiva. 

 O professor C diz que meio ambiente é: Ciência que estuda a natureza de modo geral, 

os rios, a mata, o campo, a terra e os animais (Professor C), esse é um exemplo de 

entendimento de meio ambiente ligado a categoria biológica e física, porém existe um 

equivoco quando o docente se refere ao meio ambiente, como Ciência, pois é uma categoria 

estudada por algumas ciências. 

 Dois outros discursos chamam a nossa atenção, para questões filosóficas, tratadas no 

capítulo anterior, e que podem ser problematizadas, ditas pelos professores F e K: Homem e 

natureza, é a relação que o homem tem com a natureza, e as necessidades que o homem 

possuí em retirar do meio ambiente para viver (Professor F); O meio ambiente entende-se por 

tudo que nos rodeia e em nossa volta meio físico, biológico, natural e está no fundo de 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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grandes alterações climáticas. Com grandes emissões e muito mais aspectos (Professor K). 

 O professor “F”, em seu discurso demonstra a ideia de natureza, para usar, para 

“retirar” (isso está vinculado diretamente com a categoria “Sociedade industrial e uso 

tecnológico como meio de dominação exploração” que apresentamos anteriormente). Trata-se 

da natureza como meio de dominação exploração, ela serve para retirar tudo aquilo “que 

necessitamos”, natureza que o homem manipula e domina, a “máquina perfeita” que pode ser 

usada.  

 Apresentando um distanciamento entre o homem-natureza, é o que salienta o professor 

“K”, para ele meio ambiente é tudo que “nos rodeia”, mas “Eu” o próprio homem, ser vivo 

não faço parte do meio ambiente, “não sou natureza”.  

 Essa é justamente uma das discussões atuais, especialmente realizada pelos filósofos e 

epistemólogos, que tratam do conceito de natureza, esse afastamento e distanciamento do 

homem como um ser que não faz parte do natural. É um dos resquícios herdados do modelo 

cartesiano, por exemplo. Destaca Carvalho (2003) que a natureza sequer foi reconhecida 

enquanto alteridade (alter, em grego = outro) distinta dos homens, se as relações sociais não 

tivessem conduzido historicamente a esta separação entre o “mundo natural” e o “mundo 

social”.  

 Buscamos também compreender, o que entendem por meio ambiente os treze 

coordenadores participantes da pesquisa. Assim organizamos o gráfico a seguir, com aspectos 

que foram ditos por eles ao conceituar meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 



88 
 

 Quanto aos coordenadores, apenas 15% abordam o meio ambiente a partir da 

articulação entre aspectos sociais / culturais, físicos e biológicos, como se evidencia no 

discurso na coordenadora “M”: É o espaço onde se desenvolve a vida, incluindo atividade dos 

homens, dos animais e vegetais (Coordenadora M). Os demais 46% relacionam a aspectos de 

ordem biológica e física, ou apenas biológica ou física (16%). 

 Os desvios se apresentam com generalizações nas respostas (23%). Por exemplo, a 

coordenadora J responde: É tudo que faz parte do universo (Coordenadora J), generalizando o 

conceito de meio ambiente. 

 Como salientamos cada Ciência estuda a partir de determinado ângulo, e compõe seu 

conceito de meio ambiente. As ciências naturais e tecnocráticas excluíam a dinâmica social, 

no entanto essa é uma categoria central de um movimento histórico de rediscussão da 

sociedade, da natureza e da vida em seus significados mais profundos, influenciando a 

educação na conformação do que se designa por EA (LOUREIRO, 2006). 

 Isso também apareceu no discurso dos alunos, conforme gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A maior parte dos alunos, (32%) indicam que meio ambiente é natureza. Muitos 

apenas escreveram a palavra “natureza”, outros explicaram o que entendem por natureza, 

como podemos verificar no discurso do aluno A29: É a natureza: árvores, animais, rios, 

florestas (Aluno 29, Dois Vizinhos). Ou seja, associam meio ambiente como sinônimo de 

natureza, e essa por vez, é compreendida ligada, diretamente, com elementos naturais, 

biológicos e físicos.  Os outros 25% dos alunos apontam meio ambiente relacionado com os 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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aspectos biológicos e físicos, falando diretamente desses aspectos, citando que meio ambiente 

é: florestas, rios, árvores, flores, animais. 

 Vale observar que 16% relacionam meio ambiente com o “local onde vivemos”, que 

pode ser entendido a partir da relação dos aspectos sociais e culturais, colocando o homem 

como integrante do meio, vejamos o que dizem os alunos: Local onde vivemos, se destruir o 

meio-ambiente nos destruímos (Aluno 5, Francisco Beltrão); É o lugar onde vivemos, juntos 

de vários outros seres vivos (Aluno 4, Francisco Beltrão); Por meio ambiente, eu entendo que 

são as nossas ruas o meio que nós vivemos (Aluno 13, Francisco Beltrão). Já, para 4% dos 

alunos meio ambiente é apenas o que está em volta de nós, tirando de cena o homem, 

deixando apenas os elementos que estão ao seu redor. 

 Os 19% que agrupamos como desvios, porque generalizaram as suas respostas. 

Contudo, é significativo observar algumas dessas falas: Meio ambiente é aquilo que hoje em 

dia o homem está destruindo, e também a coisa mais linda da face da terra (Aluno 13, 

Francisco Beltrão); O mundo precisa melhorar o ambiente (Aluno 16, Francisco Beltrão); O 

que é saudável (Aluno 27, Francisco Beltrão); Sei lá, talvez tudo que existe (Aluno 14, 

Francisco Beltrão); Um sistema muito definido, onde tudo acontece como se deve (Aluno 24, 

Dois Vizinhos). Isto retrata o modo como é trabalhada a EA: conservadora. 

 Morin (2008) salienta que educação é um termo diferente de ensino, e estes dois 

termos confundem-se e distanciam-se igualmente. “Educação” é uma palavra forte: 

“Utilização de meios que permitem assegurar a formação e o desenvolvimento de um ser 

humano; esses próprios  meios”. O termo “formação”, com conotação de moldagem e 

conformação, tem o defeito de ignorar que a missão do didatismo é encorajar o autodidatismo, 

despertando, provocando, favorecendo a autonomia do espírito. A bem dizer, a palavra ensino 

não basta, mas a palavra educação comporta um excesso e uma carência, deslizando entre os 

dois termos, tendo em mente um ensino educativo.  

 Na visão de Saviani (2005), é necessário compreender a especificidade e a natureza da 

Educação. O autor esclarece o sentido do trabalho, que diferencia o homem dos demais 

fenômenos, dos outros animais e outros seres vivos. 

 A partir do momento em que o homem necessita retirar da natureza suprimentos para 

garantir sua sobrevivência, está transformando a natureza, e a transformação passa a criar um 

mundo humano, ou seja, um mundo cultural. A cultura é necessária, uma vez que possibilita a 

nossa adaptação à natureza, com as suas formas de organização social, técnicas, utilização de 

simbologias, linguagens etc.  
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 Saviani (2005) ressalta ainda que a educação é um fenômeno próprio dos seres 

humanos, significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de 

trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho. 

 Toda a produção dos seres humanos para sua sobrevivência implica diretamente a 

garantia de uma subsistência material, desta produção. Neste contexto, Saviani (2005) 

distingue o trabalho chamado de “material” e o trabalho “não-material”, que significam: (a) o 

trabalho material é a produção de bens materiais, em escalas cada vez mais amplas e 

complexas; (b) o trabalho não-material, uma outra categoria de produção,  trata-se da 

produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades, trata-se da 

produção do saber. Obviamente, a educação situa-se nessa categoria do trabalho não-material.  

 A categoria do trabalho não-material pode dividir-se em duas modalidades: 1º - 

Refere-se àquelas atividades em que o produto se separa do produtor; 2º - Refere-se às 

atividades em que o produtor não se separa do ato de produção; em que o ato de produção e 

de consumo imbricam-se. 

 É nesta segunda modalidade não material que para Saviani, a educação se situa. Se a 

educação não se reduz ao ensino, é certo, entretanto, que ensino é educação e, como tal, 

participa da natureza própria do fenômeno educativo, vindo ao encontro da ideia de ensino 

educativo, como exposto por Morin anteriormente. 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indíviduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação 
diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que 
precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 
eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à 
descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo 
(SAVIANI, 2005, p.13). 

 

 A educação acontece em um espaço que abriga e em que atuam diferentes sujeitos 

sociais, nela encontramos uma diversidade de práticas educativas que formam esses sujeitos. 

É muito comum ouvir críticas quando nos referimos à EA. Muitas se referem ao fato de que 

toda educação já se configura como ambiental. No entanto, o uso do adjetivo ambiental tem 

sido para ressignificar a questão ambiental pela sociedade na própria educação, em que, por 

muito tempo, essa questões estiveram esquecidas. 

 

Talvez o uso indiscriminado do adjetivo “ambiental” não só na educação 
contribua pouco para resolver a confusão ou até gere outros níveis de 
incompreensão, contudo, seu uso se justifica à medida que serve para 
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destacar dimensões “esquecidas” pelo fazer educativo, no que se refere ao 
entendimento da vida e da natureza, e revelar ou denunciar as dicotomias 
da modernidade capitalista e da ciência cartesiana e positivista (esfera 
econômica – esfera social; sociedade – natureza; mente – corpo; matéria – 
espírito, etc). Assim, se é verdade que nem toda educação é ambiental, em 
seu sentido complexo, paradigmático e histórico, é igualmente verdadeiro 
afirmar que todo processo educativo ocorre em um determinado ambiente, 
bem como argumentar que nem toda Educação Ambiental pressupõe o 
mesmo significado do que é ambiente e, principalmente, do que é educação 
(LOUREIRO, 2006, p.34). 

 

    Indicamos alguns apontamentos sobre as duas categorias ambiente e educação, que 

compõem a EA. Destacamos que, atualmente, existe uma multiplicidade de concepções, uma 

diversidade de “Educações Ambientais”, filosofias e orientações, com termos que são 

utilizados em conjunto para caracterizá-la, tais como: transformadora, popular, emancipatória, 

dialógica, ecopedagogia, entre outras. 

 

2.5 – A Educação Ambiental na escola, um olhar para a perspectiva crítica  

 

  QQuando falamos em EA transitamos por uma enorme diversidade de concepções. São 

várias as ramificações, que tecem uma trama com conceitos, práticas e metodologias. “O 

melhor enfrentamento da babel das múltiplas educações ambientais passa, do nosso ponto de 

vista, pela abertura de um espaço que contemple o diálogo entre as diferentes abordagens” 

(CARVALHO, 2004, p.15).   

 Para que este diálogo possa acontecer, é necessário compreendermos os pressupostos 

de cada uma das diferentes posições. Há uma multiplicidade de concepções de EA 

principalmente quando essa se refere às práticas pedagógicas. A visão tecnicista atende às 

questões em que a educação, muitas vezes, é “transmissão” de conhecimentos e não um 

processo de construção do mesmo. A comportamental reduz o processo a “treino”, 

privilegiando a mudança de comportamentos. A ética apresenta-se com grau de importância 

relevante, pois trata das questões culturais da sociedade e seus valores. No quadro a seguir 

apresentamos quatro concepções político ideológicas de EA.  

 
 
 
 
 
 
 



92 
 

Quadro 5 – Quatro concepções de Educação Ambiental, segundo Rodriguez e Silva (2009): 
 

Educação Ambiental Visão Político Ideológica 

 
 

Educação Ambiental 
Tecnicista 

Apóia-se na visão tecnocrática da Educação. Prioriza as demandas 
profissionalizantes nas quais a Educação é visualizada como 
transmissão de conteúdos sistematizados. Compromete-se com a 
reprodução e conservação dos valores do sistema capitalista vigente. 
Em relação aos problemas ambientais, a tecnologia é considerada 
como um meio para solução da crise que afeta o meio ambiente.  

 
 
 

Educação Ambiental 
Comportamental 

 

Privilegia o instrumental comportamental (psicologia 
Behavorista), que estabelece uma relação direta entre a 
informação e a mudança do comportamento das pessoas. 
Pressupõe que os indivíduos corretamente informados das 
consequências negativas dos seus atos e dominando os conceitos 
necessários nas inter-relações entre a sociedade e a natureza estão 
prontos para transformar os hábitos e as atitudes.  

 
 

Educação Ambiental Ética 
 

Considera-se que a chave da compreensão do problema 
ambiental está no mundo da cultura, quer dizer, na totalidade da 
vida da sociedade. Exige uma educação, que encaminhe para 
mudanças na sensibilidade dos seres humanos, na qual são 
valorizadas a razão intuitiva, o imaginário e o ouvido poético nas 
necessidades espirituais das pessoas. 

 
 
 

Educação Ambiental Ético-
Social 

(Emancipatória / Crítica) 
 

Esta visão encaminha-se a formar indivíduos críticos, capazes de 
entender e também transformar o mundo e a sociedade. Vê se as 
raízes da crise ambiental na estrutura social, que explica as condições 
de formação e evolução do meio ambiente. O Estado é visto como 
organizador da sociedade, juntamente com os movimentos sociais. 
No que tange ao conhecimento cientifico, que é conteúdo do ensino 
formal, deveria levar os educandos à compreensão das causas e dos 
efeitos dos problemas ambientais e à procura das soluções 
alternativas. O conhecimento não pode ser apresentado como algo 
finalizado e pronto, com forte caráter dogmático, mas como um 
processo permanente de crescimento, revisão e aprofundamento. 

Elaboração: PIRES, Mateus M. 2009. 
 

 A concepção de Educação Ambiental que acreditamos contribuir na formação dos 

sujeitos, em conjunto com as questões culturais, é a perspectiva ético-social, conhecida como 

EA Crítica/Emancipatória, por considerar justamente os problemas na base da sociedade e do 

seu modo de produção, questionando-o e propondo um esclarecimento, uma intervenção e 

mudanças. Essas quatro concepções nos ajudarão teoricamente a observar que EA temos na 

escola. 

 
Ao olharmos rapidamente para a história da educação ambiental, 
observamos que esta vem sendo adjetivada de várias formas. Isso se 
explica. O campo foi formado por diversas visões de mundo em diálogo e 
disputa, e nossa identidade se definiu mais pela negação ao estilo de vida 
urbano-industrial e aos valores culturais individualistas e consumistas do 
que por pontos comuns na proposição de alternativas. Com isso, para não 
cairmos em uma visão homogeneizadora ou simplificada, acabamos por 
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sentir a necessidade de explicitar as diferentes abordagens configuradas 
no modo de se fazer tal refutação e construir outros caminhos. 
(LOUREIRO, 2007, p.65). 

  
 Para Layrargues (2006), essas nomenclaturas têm despontado no campo da EA e 

caracterizam uma fase de diferenciação interna, que também circunscrevem nas disputas 

conceituais em busca de novas identidades, e o que parece ser comum a essas adjetivações, no 

Brasil, é a definição de uma proposta de EA, relacionada com a mudança social, articulada 

com as forças sociais. Intrinsecamente a isso está vinculada a hipótese de que só é possível 

proteger a natureza se simultaneamente se transformar a sociedade.  

 De acordo com Loureiro (2006) é necessário fundamentar uma tendência crítica que 

enfatiza a EA como uma visão paradigmática diferenciada. Mas não uma educação genérica, e 

sim aquela que se nutre das pedagogias progressistas, histórico-crítica e libertária, que são as 

correntes orientadas para a transformação social. Portanto, acreditamos na EA, que acontece 

pautada, na corrente pedagógica crítica, ligada às relações sociais e históricas, que se vincula 

enquanto prática social, atrelando os processos naturais junto aos sociais e a sua leitura de 

mundo. 

 Segundo Carvalho (2004) a educação crítica tem suas raízes nos ideais democráticos e 

emancipatórios do pensamento aplicado à educação. No Brasil, estes ideais foram 

constitutivos da educação popular que rompe com uma visão de educação tecnicista, difusora 

e repassadora de conhecimentos, convocando os educadores a assumir a mediação na 

construção social de conhecimentos implicados na vida dos sujeitos. 

 Um dos autores com uma grande contribuição para a constituição do pensamento 

crítico aliado à educação, especialmente aos ideais emancipatórios, foi Paulo Freire. Para 

Loureiro (2006) ele não escreveu diretamente sobre EA, mas foi convidado para fazer a 

Conferência de abertura da Jornada Internacional de Educação Ambiental, que aconteceu 

paralelamente a RIO-92, pela importância de seus estudos para a área da educação e 

consequentemente para EA. 

  Loureiro (2006) enfatiza ainda, que esse momento de diálogo com Paulo Freire, na 

conferência, foi um momento único para quem esteve presente. Para ele, três motivos 

justificam a importância de Paulo Freire na conferência de EA: 1) ele era a expressão viva de 

uma educação popular e libertadora; 2) ele foi um dos marcos iniciais no Brasil do 

entendimento dialético da função desempenhada pela educação na sociedade, ao definir a 

educação como processo dinâmico e contraditório, se contrapôs à crença ingênua de que a 

escola podia resolver tudo e 3) sua visão de educação enquanto processo dialógico, pelo qual 
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nos educamos mutuamente, mediados pelo mundo contínua compatível com a EA em sua 

tendência crítica e popular. 

 A origem teórico/filosófica da perspectiva histórico-critica refere-se ao pressuposto de 

que o conhecimento não possui apenas uma verdade absoluta, mas uma manifestação humana, 

histórica e temporal que pode ser constantemente questionada, problematizada, num processo 

permanente de reflexão e superação, observando o movimento da vida, as transformações e 

relações existentes no decorrer do tempo e principalmente no contexto da pesquisa. 

 A partir da década de 80, segundo André (2001), a pesquisa em educação passou das 

preocupações com fatores extra-escolares no desempenho dos alunos, para uma maior atenção 

aos fatores intra-escolares. Nesse momento aparecem estudos que se debruçam sobre o 

cotidiano escolar, focalizam o currículo, as interações sociais na escola, as formas de 

organização do trabalho pedagógico, as relações de sala de aula, a disciplina e a avaliação.  

 Cada método utilizado em diferentes pesquisas possui características próprias, tais 

como leis e categorias, bem como procedimentos específicos, que foram construídos e 

disseminados pela comunidade científica.  

 O método dialético vem se afirmando, nas pesquisas em educação. Segundo Gamboa 

(1991) este método tem sido utilizado, em função da sua próxima relação com o tipo de 

interesse cognitivo: a compreensão e a explicação das práticas pedagógicas, das ações 

educativas, das relações da escola com o todo social, das contradições sociais que se 

manifestam na luta por uma escola democrática para todos. Portanto, o método que embasa 

teoricamente esta pesquisa é o Materialismo Histórico Dialético. Assim, firmamos o desafio 

na tentativa de entender o cotidiano escolar e as interações que acontecem na escola. 

 Para Sposito (2004) o método é um instrumento intelectual e racional que possibilita a 

apreensão da realidade objetiva pelo investigador, quando este pretende fazer uma leitura 

dessa realidade e estabelecer verdades científicas para a sua interpretação. 

 

A questão do método é fundamental porque se trata da construção de um 
sistema intelectual que permite, analiticamente, abordar uma realidade, a 
partir de um ponto de vista, não sendo isso um dado a priori, mas “uma 
construção”, no sentido de que “a realidade social é intelectualmente 
construída” (SANTOS, apud SPOSITO, 2004, p.24). 
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 Esta pesquisa em EA está fundamentada na acepção moderna de dialética27, que 

segundo Konder (2008) é o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação. 

[...] essa tendência caracteriza-se pela tentativa de desvendar conflitos de 
interesses, pela fundamentação teórica por meio da eleição das categorias de 
análise e na sua articulação com a realidade estudada, pelo questionamento 
da visão estática da realidade, por se utilizar apontamentos para o caráter 
transformador dos fenômenos, relacionado à preocupação com a 
transformação da realidade estudada e da proposta teórica, procurando 
sempre o resgate da dimensão histórica dessa realidade, propondo-se as 
possibilidades de mudanças com base em uma postura marcadamente crítica 
(SPOSITO, 2001, p.102-103). 

 

 Marx construiu uma ideia com relação ao materialismo, que, segundo Konder (2008), 

o homem tinha um corpo, uma dimensão concretamente “natural”, e por isso a natureza 

humana se modifica materialmente, na sua atividade física sobre o mundo: ao atuar sobre a 

natureza exterior, o homem modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. O movimento 

autotransformador da natureza humana, para Marx, não é um movimento espiritual (como em 

Hegel) e sim um movimento material, que abrange a modificação não só das formas de 

trabalho e organização prática da vida, mas também dos próprios órgãos dos sentidos: o olho 

humano passou a ver coisas que não enxergava antes, o ouvido humano foi educado pela 

música para ouvir coisas que não escutava antes etc. Assim, a formação dos cinco sentidos – 

escreveu Marx – é trabalho de toda a história passada. 

 

Não é a consciência humana, como sustenta o idealismo, nem a pura 
realidade, como sustenta o empiricismo, mas é o próprio homem que 
figura como ser produzindo-se a si mesmo, pela sua própria atividade, 
“pelo modo de produção da vida material”. A condição para que o 
homem se torne homem (porque ele não é, ele se torna) é o trabalho, a 
construção da sua história. A mediação entre e o mundo é a atividade 
material (GADOTTI, 1992, p.20 - grifos do autor). 

 

 Assim, no método dialético a natureza e a sociedade são vistas a partir de um 

movimento, e o homem é um elemento da sociedade, que passa a ser determinado por ela, e 

pelas atividades materiais que fazem sua mediação com o mundo. “Não é a consciência do 

                                                             
27 Destacamos que não abordamos questões relativas ao surgimento e consolidação da dialética, desenvolvida 
por pensadores como: Zênon de Eléa, Heráclito de Efeso, Parmênides, Aristóteles, Diderot, Jean-Jacques 
Rousseau, Kant, Hegel, entre outros não citados, baseando nossas considerações na dialética materialista de Karl 
Marx (1818-1883) e especialmente em autores da atualidade que a interpretam. 
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homem que determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua 

consciência” (GADOTTI, 1992, p.19). 

 

O materialismo dialético tem um duplo objetivo: 1.º como dialética, 
estuda as leias mais gerais do universo, leis comuns de todos os aspectos 
da realidade, desde a natureza física até o pensamento, passando pela 
natureza viva e pela sociedade. 2.º como materialismo, é uma concepção 
cientifica que pressupõe que o mundo é uma realidade material (natureza 
e sociedade), onde o homem está presente e pode conhecê-la e 
transformá-la (GADOTTI, 1992, p. 22 -  grifos do autor). 

 

 Portanto, a dialética em Marx marca uma concepção do homem, da sociedade e da 

relação homem-mundo numa relação em permanente movimento na história, marcado por 

inúmeras superações dialéticas, na realidade material. 

 Como destaca Konder (2008), em todas as grandes mudanças há uma negação. Mas, 

ao mesmo tempo há preservação (e uma elevação em nível superior) daquilo que tinha sido 

estabelecido antes. Mudança e permanência são categorias reflexivas, isto é, uma não pode ser 

pensada sem a outra. 

 Utilizando-nos da dialética, podemos confrontar diferentes opiniões e pontos de vista, 

revelando as posições e contradições existentes na EA. Segundo Sposito (2004), para Marx, a 

dialética compreende necessariamente a noção de movimento na História que ocorre quando, 

na confrontação de tese e antítese, a síntese contém aspectos positivos da tensão anterior, e 

apresenta-se como estágio superior que, por sua vez, se coloca também como uma nova tese. 

 

Para que o nosso conhecimento avance, o nosso laborioso (e 
interminável) descobrimento da realidade se aprofunde – quer dizer: para 
podermos ir além das aparências e penetrar na essência dos fenômenos, 
precisamos realizar operações de síntese e de análise que esclareçam não 
só a dimensão imediata como também, e sobretudo, a dimensão mediata 
delas. [...] A experiência nos ensina que em todos os objetos com os quais 
lidamos existe uma dimensão imediata (que nos percebemos 
imediatamente) e existe uma dimensão mediata (que a gente vai 
descobrindo, construindo ou reconstruindo aos poucos) (KONDER, 2008, 
p.45). 

 

 Pelo método dialético, as relações estabelecidas entre o sujeito e o objeto de pesquisa 

se dão de forma contraditória, sendo que não existe uma superioridade de um diante do outro, 

trata-se por exemplos os dados empíricos com a reflexão teórica ao mesmo tempo. 

 

Como concepção dialética, o marxismo não separa em nenhum momento 
a teoria (conhecimento) da prática (ação), e afirma que “a teoria não é um 
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dogma, mas um guia para a ação”. A prática é o critério de verdade da 
teoria, pois o conhecimento parte da prática e a ela volta dialeticamente 
(GADOTTI, 1992, p.23). 

 

 Outra categoria fundamental na dialética, além da noção de movimento, é a visão de 

totalidade, ou seja, a necessidade de se observar, “enxergar” o todo, para que não se atribua 

um valor exagerado a uma verdade que pode ser limitada. 

 
A visão de conjunto – ressalve-se – é sempre provisória e nunca pode 
pretender esgotar a realidade a que ele se refere. A realidade é sempre 
mais rica do que o conhecimento que temos dela. Há sempre algo que 
escapa às nossas sínteses; isso, porém não nos dispensa do esforço de 
elaborar sínteses, se quisermos entender melhor a nossa realidade. A 
síntese é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a 
estrutura significativa da realidade com que se defronta, numa situação 
dada. E é essa estrutura significativa – que a visão de conjunto 
proporciona – que é chamada de totalidade. A totalidade é mais do que 
soma das partes que a constituem (KONDER, 2008, p. 36). 

 

 Essa totalidade, não pode ser observada como estanque, está sempre em movimento e 

modificação, é necessário que o pesquisador dialético compreenda a relação existente entre as 

partes e o todo, mas sem perder de vista a visão geral do objeto pesquisado. Para Konder 

(2008) a totalidade é apenas um momento de um processo de totalização, que nunca alcança 

uma etapa definitiva e acabada. A dialética – maneira de pensar elaborada em função da 

necessidade de reconhecermos a constante emergência do novo na realidade humana – estaria 

negando-se a si mesma, caso cristalizasse ou solidificasse suas sínteses, recusando-se a revê-

las, mesmo em casos de situações modificadas. 

 A concepção de ciência, no método dialético, é entendida como produto da ação do 

homem, tida como uma categoria histórica, um fenômeno que está em evolução inserida no 

movimento das formações sociais. É importante ressaltar “a concepção de Marx, segundo a 

qual o conhecimento não é um ato, e sim um processo” (KONDER, 2008, p.43).  

 Para Gamboa (1991) a produção científica é uma construção que serve de mediação 

entre o homem e a natureza, uma forma desenvolvida da relação ativa entre o sujeito e o 

objeto, na qual o homem, como sujeito, veicula a teoria a prática, o pensar e agir, num 

processo cognitivo-transformador da natureza. 

 

Nas pesquisas dialéticas, o homem é tido como ser social e histórico; 
embora determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, é o 
criador da realidade social e o transformador desses contextos. A 
educação é vista como uma prática nas formações sociais e resulta de 
suas determinações econômicas, sociais e políticas; faz parte da 
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superestrutura e, junto com outras instâncias culturais, atua na reprodução 
da ideologia dominante. Numa outra versão, a educação também é espaço 
da reprodução das contradições que dinamizam as mudanças e 
possibilitam a gestação de novas formações sociais (GAMBOA, 1991, p. 
103). 

 

 É característico das pesquisas dialéticas o espírito crítico e autocrítico, para 

compreensão da realidade, sendo necessário sempre rever e revistar as interpretações que se 

faz.  

Quaisquer que sejam os caminhos que venham a ser trilhados, entretanto, 
os indivíduos precisarão se empenhar em elevar o seu nível da 
consciência crítica, para poderem participar mais efetiva e 
conscientemente do movimento de transformação da sociedade; e para 
isso precisarão assimilar melhor e aprofundar o pensamento dialético. Os 
indivíduos, evidentemente, não existem à margem da sociedade. [...] Uma 
criança até para nascer, precisa de um pai e de uma mãe; e, se for 
abandonada e ninguém cuidar dela, morre. O individuo, então, como 
dizia Marx, é o ser social; e é tão intrinsecamente social que somente ao 
longo da história em sociedade é que o homem depois de muitos séculos 
chegou a se individualizar (já que, nas comunidades mais primitivas, os 
indivíduos não contavam e existiam exclusivamente em função da 
coletividade a que pertenciam) (KONDER, 2008, p.76). 

 

 No materialismo dialético, o homem é um ser social. Sendo assim o processo de auto-

criação do homem traz aspectos novos para realidade, dimensões novas, que exigem um 

enfoque novo. Para Konder (2008), o terreno em que a dialética pode demonstrar 

decisivamente aquilo que é capaz não é o terreno da análise dos fenômenos quantificáveis da 

natureza, mas sim o da história humana, o da transformação da sociedade. 

 Estabelecendo uma relação entre o método utilizado na pesquisa, com a educação, 

Saviani (2005) diz que se busca traduzir com a expressão pedagogia histórico-crítica o 

empenho em compreender a questão educacional com base no desenvolvimento histórico 

objetivo. Portanto, a concepção, nessa visão da pedagogia, é o materialismo histórico, ou seja, 

a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das 

condições materiais da existência humana.  

 Assim, a EA crítica compreende a cultura como uma forma de representação e 

definição de valores decorrentes do modo como a sociedade se organiza, produz e como o 

homem interage no ambiente.  

 

A educação ambiental não atua somente no plano das idéias e no da 
transmissão de informações, mas no da existência, em que o processo de 
conscientização se caracteriza pela ação com conhecimento, pela 
capacidade de fazermos opções, por se ter compromisso com o outro e com 
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a vida. Educar é negar o senso comum de que temos “uma minoria 
consciente”, secundarizando o outro, sua história, sua cultura e consciência. 
É assumir uma postura dialógica, entre sujeitos, intersubjetiva, sem métodos 
e atividades “para” ou “em nome de” alguém que “não tem competência 
para se posicionar”. É entender que não podemos pensar pelo outro para o 
outro e sem o outro. A educação é feita com o outro que também é sujeito, 
que tem sua identidade e individualidade a serem respeitadas no processo de 
questionamento dos comportamentos e da realidade (LOUREIRO, 2006, p. 
28). 

 

 No prefácio da obra do professor Carlos Frederico Loureiro Trajetórias e 

Fundamentos da Educação Ambiental (2006), Philippe Pomier Layrargues deixa claro que a 

tese defendida por Loureiro é a impossibilidade de a EA ser praticada de modo 

descontextualizado das práticas sociais. Partilhamos dessa ideia, pois acreditamos que, para 

compreender a relação homem-natureza, é fundamental entender as relações históricas – 

culturais – sociais no contexto onde elas se constituíram e na relação com os demais. 

 Existem muito modos “de fazer” e pensar a EA. Entretanto ela não está pautada 

apenas em uma mudança de atitudes, que ocorre por acaso, ou realizada mecanicamente, 

como “jogar lixo na lixeira”, por exemplo. A EA, baseada na vertente crítica vai além das 

mudanças comportamentais, não se descarta essas mudanças, mas se encaminha para uma 

prática de transformação social, uma vez que, ao direcionar o lixo na lixeira assume-se uma 

concepção de vida, de responsabilidade social, contida dentre os principais fatores que 

movem a educação. No mapa conceitual a seguir, apresentamos as duas principais vias de 

acesso que compõem a EA na busca de mudanças ambientais. 

 
Mapa conceitual 3 – Vias de acesso para mudança ambiental, conforme considerações de 
Layrargues (2006) 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

        

        Elaboração: PIRES, Mateus M. 2010. 
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 A EA Crítica baseia-se, sobretudo, nos fatores culturais e sociais, para assim promover 

transformação nas ações ambientais. Para Layrargues (2006) essas são as duas vias de acesso 

(cultural/social) para a mudança no aspecto ambiental, possíveis a partir da EA. Porém as 

mesmas parecem que se encontram em um incomensurável desequilíbrio, principalmente nas 

instituições de ensino, onde, muitas vezes, é apenas interpretada como atitudes mecânicas de 

reprodução sem alterações de valores culturais e sociais.  

 Layrargues no texto intitulado “Muito além da natureza: educação ambiental e 

reprodução social” (2006) apresenta como fenômenos importantes as duas correntes teóricas: 

o Funcionalismo e a Teoria Crítica (no contexto da sociologia) que, segundo ele, são de maior 

expressão e permeiam as discussões sobre a “mudança social”. 

 Logo, as mudanças sociais são consideradas o objeto central dos estudos sociológicos, 

uma vez que as sociedades não são estáticas, perenes, imutáveis. Elas se modificam ao longo 

do tempo. Daí a importância de entender o propósito e as contribuições dessas duas correntes 

que são fundamentais para respaldar as discussões sobre a necessidade de se promover 

mudanças no conhecimento ambiental. No quadro a seguir exemplificamos as duas correntes 

que rivalizam concepções e conceitos sobre a “mudança social”. 

 
Quadro 6 – Funcionalismo e Teoria Crítica, olhares e concepções diferenciadas, segundo 
Layrargues (2006): 
 

FU�CIO�ALISMO TEORIA CRÍTICA 
 
Concepções de Sociedade 
 
- Concebe a sociedade como uma grande 
entidade orgânica, semelhante a um organismo 
biológico; a sociedade nunca é conflituosa, o que 
ocorre é a existência de alguns “defeitos” na 
sociedade, que precisam ser “corrigidos”, a 
criminalidade, por exemplo. 

 
Concepções de Sociedade 
 
- Afirma que a sociedade não é uma entidade 
orgânica, ao contrario é formada por múltiplos 
interesses conflituosos, contraditórios, que estão 
sempre em disputa, com embates de toda a 
natureza; nessa concepção o conflito é entendido 
como uma das características constituintes da 
sociedade não como um “defeito”. 

 
Concepções de Educação 
 
- A educação é um instrumento encarregado da 
transmissão de valores culturais de geração em 
geração, para que as regras de comportamento e 
convívio social estejam sempre atualizadas e 
sejam obedecidas; é um instrumento de 
reprodução das condições sociais, já que se 
destina a manter inalteradas essas condições. 

 
Concepções de Educação 
 
- A educação é um espaço político em que se 
travam disputas ideológicas entre os grupos 
antagônicos; as relações sociais são assimétricas, 
desiguais e injustas; um campo de disputa que 
cumpre um papel de desalienação ideológica das 
condições sociais, evidenciando que as coisas 
nem sempre foram assim, e não têm por que 
continuarem assim. 

Elaboração: PIRES, Mateus M. 2010. 
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 No quadro anterior apresentamos em síntese duas perspectivas teóricas. Uma que vai 

ao encontro das questões meramente comportamentais, a funcionalista, pela qual a educação é 

pautada na transmissão de valores e regras para o convívio social. E a outra, teoria crítica, a 

educação é entendida como um espaço dialógico, contraditório, cumprindo um papel de 

questionamento frente às injustiças e desigualdades.  

 Para Layrargues (2006), a EA, desde seus primórdios, parece ter sido concebida, 

relacionada unicamente com a mudança cultural (funcionalismo), como um fator primordial 

para se atingir a mudança ambiental. Essa retirada das funções político ideológicas das 

condições sociais, na EA, teve influência do ambientalismo pós–materialista, que via a crise 

ambiental como uma crise de valores civilizatórios, em que os paradigmas culturais eram os 

elementos responsáveis pela ruptura da relação homem-natureza. Dessa forma se cristalizou 

uma concepção de EA que tem como tarefa prioritária a mudança cultural. 

 A EA centrada na compreensão das questões ambientais precisa ser pensada no 

contexto dos aspectos históricos – culturais – sociais, o âmbito das ações em que ocorrem os 

saberes advindos das culturas sociais, dos grupos culturais, das experiências dos sujeitos com 

suas vivências, não reduzindo o homem a um ser unicamente biológico. Trazendo para o 

debate o trabalho sempre como um elemento, se não o mais importante, essencial. O trabalho 

que, da mesma forma que a cultura, realiza a mediação dos homens com a natureza.    

 

[...] o trabalho, juntamente com a cultura, que compõe o diálogo entre o 
plano material e o plano simbólico quanto aos determinantes da crise 
ambiental, rompendo assim a perspectiva reducionista do pós-materialismo 
que mínima a importância da base material da crise ambiental. Considerar 
a categoria “trabalho” como o outro elemento constitutivo e mediador da 
relação entre os humanos e natureza [...] possibilita que esse fazer 
educativo integre a base material da crise ambiental, pois é nela que se 
assenta a produção de riquezas e sua respectiva distribuição no tecido 
social, ou pelo contrário, sua concentração nas mãos de poucos 
(LAYRARGUES, 2006, p.79). 

 
 
 A categoria trabalho fornece a ideia de que o ser humano não é apenas um ser 

biológico que aprende valores culturais, mas possibilita a visualização das relações que 

existem na sociedade em que o homem está inserido e que são imensamente contraditórias e 

desiguais. 

 Para Layrargues (2006), a EA deveria ser analiticamente pensada e analisada na 

perspectiva de uma prática pedagógica destinada a manter ou alterar as relações sociais 

historicamente construídas, mesmo que essa prática pedagógica não seja destinada exatamente 
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ao convívio social, mas ao convívio humano com a natureza. Ilusão ou ingenuidade seria 

deixá-la de fora desse enquadramento teórico, como se a EA estivesse isenta da interação com 

a mudança social. Até porque não há Educação que se sustente, se não for pensada no 

contexto teórico e prático.  

 No entanto, não temos certeza, como ressalta Layrargues se a EA é realmente um 

vetor de mudança social. O que pode nos trazer essa resposta são dados empíricos que 

mostrem como estão as coisas na prática e respondam se “afinal a EA, assim como a 

educação, é de fato um instrumento ideológico de reprodução social” (LAYRARGUES, 2006, 

p.87). 

 A EA popular ou crítica tem compromisso direto com a mudança social. Não se 

descarta a mudança cultural, mas acreditamos que seja necessário uma revisão teórica da EA, 

que ambos os fatores estejam em perfeito equilíbrio e claramente definidos para os 

educadores ambientais, uma vez que, se isso não acontecer, ficaremos pautados única e 

exclusivamente na corrente funcionalista. 

 Buscando investigar, essas questões referentes à EA, e qual é o conceito manifestado 

no discurso dos docentes perguntamos: “O que você entende por Educação Ambiental?”. 

Na tabela a seguir organizamos um mapeamento do que foi dito pelos docentes em seus 

discursos: 

 
Tabela 1 – Conceito de EA, para os professores participantes da pesquisa 

 
A EDUCAÇÃO AMBIE�TAL É: PORCE�TAGEM 

Conhecimento sobre o meio ambiente 26 % 

Equilíbrio no meio ambiente e consciência em relação as questões ambientais  26 % 

Interação, respeito, saber, e cuidado com o meio ambiente 20 % 

Desvios: aprender e respeitar o trânsito, e efetuar um estudo reflexivo sobre a 
questão. 

14 % 

A educação que se deve ter com as “coisas”, pessoas e natureza, ensinando as 
pessoas a melhorar e manter o ambiente, em ordem. 

7 % 

Melhorar a convivência entre o ser humano, outros seres vivos e o ambiente 
onde se encontram 

7 % 

Total 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

 A maior parte dos professores refere-se à EA relacionando-a com meio ambiente, 26% 

relacionam-na com conhecimento sobre o meio, e outros 26% com equilíbrio no meio 

ambiente e consciência quanto as questões ambientais. Logo, se estabelecermos uma ligação 
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entre essa questão e o que foi dito pelos professores com relação a conceituação de meio 

ambiente, concluimos que a EA para os professores está vinculada exclusivamente aos 

processos de ordem biológica e física, da mesma forma que meio ambiente. Apenas 7% dos 

professores compreendem a EA, a partir da integração dos aspectos sociais, culturais e 

naturais. 

 Para Loureiro (2006), isso se justifica porque, olhando a constituição e a história da 

EA, ela se inseriu nos setores governamentais e científicos vinculados à conservação dos bens 

naturais, com forte sentido comportamentalista, tecnicista e voltada para o ensino da ecologia 

e para a resolução de problemas. A falta de percepção como um processo educativo, reflexo 

de um movimento histórico, produziu uma prática descontextualizada, incapaz de discutir 

questões sociais e categorias teóricas centrais da educação.  

 A partir do que dizem os professores, a EA que acontece na escola está vinculada as 

mudanças culturais, em que aparecem alguns indícios, e questões ligadas aos aspectos 

naturais, que nesse caso, os professores referem-se como meio ambiente. O que salientamos 

anterior sobre o desequilíbrio entre essas vias de acesso a mudança ambiental, realmente 

ocorre na escola, ou seja, esse é um dos limites encontrados no processo de EA, pois está 

pautada em questões de ordem comportamental. 

 Faremos alguns recortes, traçando um paralelo entre o conceito de EA, e o conceito de 

meio ambiente, para que possamos observar as contradições e similaridades, relacionando 

esses conceitos. Vejamos o que diz o professor “M”: 

 
Acredito que é a educação que tem com o individuo desde casa de como 
manter seu quarto, casa em ordem até a escola, trabalho e lazer. Em fim 
é a educação que cada um tem que ter com todas as coisas, pessoas, 
natureza. Educação Ambiental mais formal são os meios, mecanismos 
usados para “ensinar” as pessoas como melhorar, manter os ambientes, 
a natureza, em ordem sem destruição, poluição” (Professor M). 

 

 Esse depoimento revela que o professor entende a EA como a Educação de uma forma 

geral, afirmando o que Layrargues (2002) destaca, que a EA antes de tudo é Educação no 

contexto geral. O professor também tem conhecimentos das diferentes ramificações da EA, ao 

referir-se que a EA “mais formal”, aquela que acontece na escola, são “meios e mecanismos” 

para ensinar. Verificando anteriormente, essa concepção demonstra o meio ambiente a partir 

de aspectos biológicos e físicos (casa, rua, rios, praias, florestas), não se considera o social no 

processo de EA, ou seja, ele aponta para que as pessoas possam “melhorar” tais dimensões 

(ambientes, natureza), mas desconsidera a relação entre os próprios homens. 
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 Outro discurso que possui uma similaridade, ou seja, a mesma orientação teórica dos 

conceitos, aparece na fala do professor “N”: 

 

A educação ambiental é a forma de demonstrar quais atos humanos estás 
correto ou não. Com essa educação aprende-se a valorizar mais as 
coisas, a natureza, buscando a melhoria e conhecimento do que é feito 
para o meio ambiente (Professor N). 

 

 O professor “N” dá alguns indicativos com relação a teoria comportamental, (correto 

ou não), mas indica o conhecimento como necessário para “valorizar”, salientando questões 

relativas o meio ambiente. Vejamos também o que diz o professor “K”: 

 
A educação ambiental começa quando os problemas ambientais se 
agravaram da década de 70, depois disso começaram a trabalhar mais a 
educação ambiental nas escolas, industrias etc. como conscientização e 
capacitação e sensibilização das comunidades das mesmas sociedade 
(Professor K). 

 

 O professor “K” faz uma retomada do surgimento da EA, e indica como um trabalho 

de conscientização, capacitação, sensibilização. O professor demosntra responsabilidade com 

o conceito. Segundo Orlandi (2007), os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em 

todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa 

assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo 

dizer sedimentado. 

 No discurso de um dos professores, fica claro o desvio de sentido na resposta. 

Perguntamos o que é a EA e ele diz que é: Conhecer, aprender e respeitar o trânsito 

(Professor C). Várias questões emergem dessa generalização: será que o professor não 

compreendeu o enunciado e por isto desviou o sentido? O professor generaliza o conceito, 

restringe a EA como parte integrante das questões de trânsito. Pode estar relacionando ao lixo 

produzido pelos motoristas, à poluição dos automóveis. São muitos os encaminhamentos que 

o currículo escolar pode proporcionar para os conteúdos, especialmente os que contemplam a 

EA. Mas, isto precisa ser de entendimento da comunidade escolar como importante, e ter um 

núcleo conceitual definido. 

 Vejamos o que tratam por EA, a coordenação pedagógica das escolas, observando a 

tabela a seguir: 
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Tabela 2 – Conceito de EA, para os coordenadores participantes da pesquisa: 

 
A EDUCAÇÃO AMBIE�TAL É: PORCE�TAGEM 

Conscientização do ser humano com relação ao meio ambiente e natureza 24% 

Conhecimento sobre o meio ambiente 15% 

Estudo e ensino sobre o meio ambiente e preservação da natureza 15% 

Orientar as pessoas para viver em harmonia com o universo e preservar o 
planeta 

15% 

Não responderam 15% 

Tomada de atitudes com relação ao meio que se vive 8% 

O entendimento sobre o que compõe e como funciona a vida 8% 

Total 100% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

 Da mesma forma que os professores as coordenadoras apontam o meio ambiente como 

sinônimo de EA. Por isso, se faz necessário dialogar e relacionar com a questão anterior (o 

que é meio ambiente), para compreender similaridades e contradições. 

 Observemos no discurso da coordenadora “B”, quando ela diz: É a conscientização, 

estudos e posturas positivas que devemos tomar a respeito do meio ambiente onde estamos 

inseridos (Coordenadora B). Esse conceito de EA da coordenadora “B” pode ser relacionado 

com o que ela entende por meio ambiente, ela se refere como relação entre elementos 

naturais, artificiais e culturais. Ou seja, os dois conceitos são claros levando em consideração 

os aspectos sociais, sendo que aparece claramente nesse discurso a preocupação 

comportamental indicada pela palavra postura. 

 Para a coordenadora “C”, EA é: Procura incutir no educando uma consciência crítica 

– conscientização da interdependência ser humano – natureza (Coordenadora C). Este 

discurso é marcado por um ato mecânico de pensar e agir. O termo incutir, esta vinculado a 

uma concepção tecnicista, que tem perdurado com o tempo. 

 Os discursos das coordenadoras estão marcados por uma perspectiva comportamental 

e ética, como destacamos anteriormente, o modelo comportamental privilegia a mudança no 

comportamento das pessoas, questionam as atitudes , e como podem ser modificadas. 

Entretanto, será que se aprende a “respeitar”, sem saber por que?    

 Em uma das escolas, ao voltarmos após quinze dias, a coordenadora pedagógica nos 

recebeu assustada e disse: Pensei que você nunca mais voltaria buscar, que tivesse esquecido, 

era minha vontade! (Coordenadora M). Ela assim se referiu, pois nessa escola, nenhum dos 

professores respondeu ao questionário. A mesma nos relatou que ao indagar a professora de 
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Geografia da turma, pedindo que respondesse ao questionário ela justificou: (ão vou 

responder, não quero me comprometer... (relato da coordenadora M). Por que o professor não 

quer se comprometer? O professor se sente ameaçado, constrangido ao fazer parte de uma 

pesquisa e por isso tem medo de responder? Medo de expor sua prática? Como a EA acontece 

na escola? Por que o professor não quer revelar isso? Esta é uma das principais questões para 

pensarmos a realidade das ações pedagógicas. Através disso aparecem várias questões como: 

de que forma a EA se apresenta no currículo? Como é o contexto onde esta prática se efetiva? 

 Esse limite, relacionado a aspectos exclusivamente ecológicos da EA, é evidenciado 

também no discurso dos alunos, para eles EA está relacionada a duas categorias: meio 

ambiente e natureza: 

 
Tabela 3 – Conceito de EA, para os alunos participantes da pesquisa 

 
A EDUCAÇÃO AMBIE�TAL É: PORCE�TAGEM 

Meio Ambiente, relacionando com proteção, respeito, valorização, melhoria, 
cuidados e estudos sobre o meio ambiente 

68% 

�atureza, relacionando com respeito, preservação e estudo da natureza 19% 

Não responderam 8% 

Não sabiam o que era educação ambiental ou responderam desviando-se da 
pergunta 

5% 

Total 100% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

 Para 68% dos alunos de 8ª série, EA é meio ambiente, as respostas aparecem de forma 

generalizada. Para eles EA é estudar sobre o meio ambiente, proteger, respeitar. Se traçarmos 

um paralelo com as respostas sobre meio ambiente, podemos entender que predominam na 

escola, as questões de ordem biológica e física. Os estudantes não conseguem diferenciar: EA, 

Meio Ambiente e Natureza. São conceitos confusos, tidos como sinônimos, sempre 

vinculados aos aspectos ligados ao natural.  

 Como destaca Guimarães (2004), a Educação Ambiental que não é comprometida e 

epistemologicamente instrumentalizada com o processo de transformações significativas da 

realidade socioambiental, coloca-se inapta para transformar uma realidade (a qual ela própria 

é um dos mecanismos de reprodução), conservando o movimento de constituição da realidade 

de acordo com os interesses dominantes – a lógica do capital, denomina-se de Educação 

Ambiental Conservadora. É como se fosse a estória das “Aventuras do Barão de 

Münchhausen”, em que para sair do atoleiro no qual afundava, o Barão buscou puxar para 

cima os seus próprios cabelos. 
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 Pelo discurso dos docentes, podemos entender o sentido da EA relativo à preocupação 

com as questões ambientais, com a educação, com as mudanças culturais e comportamentais, 

instrução, valorização e o conhecimento.  No entanto, muitas das escolas pesquisadas ainda 

“puxam-se os próprios cabelos”, pois não é observado o meio social em que estão inseridas.  

 Para Carvalho (2004), a convergência entre mudança social e ambiental pode ser um 

dos caminhos de transformação, ao se ressignificar o cuidado para com a natureza e para com 

o outro humano como valores ético – políticos. Assim a perspectiva de Educação Ambiental 

Crítica afirma uma posição ética ambiental, balizadora das decisões sociais e reorientadora 

dos estilos de vida coletivos e individuais. Aqui, juntamente com educação, delineiam-se 

novas racionalidades, constituindo os laços identitários de uma cultura política ambiental. 

 Deixa-se transparecer nos enunciados essa preocupação, por apenas 20% dos 

professores, que apontam para as relações sociais / culturais, relacionadas com aspectos 

físicos e biológicos. Todos os docentes falam em mudar e proteger, mas deixam claro que, 

não sabem como sair desse “atoleiro”. Ao nosso entender essa mudança pode ocorrer pautada 

na perspectiva crítica, quando for voltada para a realidade social. 
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CAPÍTULO III 

As representações da Educação Ambiental, o sentido do discurso do professor e 
das políticas públicas 
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IIIIII  ––  AASS  RREEPPRREESSEE��TTAAÇÇÕÕEESS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  AAMMBBIIEE��TTAALL,,  OO  SSEE��TTIIDDOO  DDOO  
DDIISSCCUURRSSOO  DDOO  PPRROOFFEESSSSOORR  EE  DDAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  

 
 
3.1 – O sentido e o significado num breve diálogo com Bakhtin e Vygotsky  

 

 Antes de explicitarmos qual o sentido da EA na escola, e como ele se evidencia no 

discurso dos sujeitos, nas instituições de ensino pesquisadas, abordaremos o que se entende 

por sentido. Para tanto, pautamo-nos especialmente pela teoria do psicólogo russo Mikhail 

Bakhtin (1895-1975), cujos escritos tratam das relações existentes entre linguagem e 

sociedade e orientam-nos frente aos encaminhamentos teóricos da pesquisa. E por breves 

apontamentos do advogado e filólogo, posteriormente psicólogo Lev Semynovich Vygotsky 

(1896-1934). 

 Destacamos o alerta de Brait (2006), isto é, ninguém poderia afirmar que Bakhtin 

tenha proposto formalmente uma teoria ou análise do discurso. Entretanto, não podemos 

negar que o pensamento bakhtiniano representa, hoje, uma das maiores contribuições para os 

estudos da linguagem. 

 

A dialética foi seu método, tratando a realidade como essencialmente 
contraditória e em permanente transformação. A crítica foi sua arma. 
Replicava criticamente às posições que discordava e, no diálogo com 
elas, recriava um novo texto. Ele insistia na dialética dialógica, que, 
nascendo no diálogo, nele se prolonga, colocando pessoas e textos num 
permanente processo dialógico. Seu compromisso foi com a totalidade, 
com a História, com a prevalência do social. Para Bakhtin, a totalidade 
material concreta, historicamente articulada é necessária para que a 
apreensão da realidade não se realize num vácuo. Para ele o homem é um 
ser histórico e social, percebido no concreto das relações sociais 
(FRANCISCHETT, 2009, p.67). 

 

 Ao tratarmos de EA, nesta pesquisa, inicialmente realizamos o exercício do diálogo 

com os teóricos que compõem esse campo num processo dialógico, buscando constituir um 

intertexto. Segundo Freitas (1995), considerar o intertexto, na perspectiva de Bakhtin, é 

entender que os textos produzidos em ciências humanas devem ser dialógicos; um texto não 

existe isolado, é tecido entrecruzando-se e interpenetrando com outros. Dessa forma, 

buscamos articular, no texto a EA, a educação e as sua relações com a linguagem. 

   Compreender a EA pelo ângulo bakhtiniano, na escola, significa levar em 

consideração os seres como históricos e sociais, que se constituem no diálogo, o que é 

primordial, numa concepção crítica de EA, levando em conta as relações sociais concretas que 
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ocorrem, para, dessa forma, poder traçar ações, objetivos e buscar novos patamares para as 

relações da sociedade com a natureza. 

Bakhtin e o chamado Círculo de Bakhtin28, em nenhum momento, propuseram em 

seus escritos, um conjunto de ideias e conceitos sistematicamente organizados, funcionando 

como uma teoria fechada e estanque. Justamente por não postularem isso, nascem as 

contribuições desses pesquisadores para os estudos linguísticos e literários. 

Segundo Brait (2006) sem estabelecer uma definição fechada do que seria a análise do 

discurso, é possível explicitar a indissolúvel relação – existente entre língua, linguagens, 

história e sujeitos – que instaura os estudos da linguagem como lugares de produção de 

conhecimento de forma comprometida, responsável, e não apenas como procedimentos 

submetidos às teorias e metodologias dominantes, trata-se de uma concepção de linguagem, 

de construção e produção de sentidos necessariamente apoiada nas relações discursivas 

empreendidas por sujeitos historicamente situados. Buscamos, através da EA, entender as 

relações discursivas dadas pelos sujeitos pesquisados, historicamente situados, que produzem 

sentidos a partir de seus discursos sobre a EA. 

  

A abordagem do discurso não pode ser somente a partir de um ponto de 
vista interno ou, ao contrário, de uma perspectiva exclusivamente 
externa. Excluir um dos pólos é destruir o ponto de vista dialógico, 
proposto e explicitado pela teoria e pela análise, e dado como constitutivo 
da linguagem. É a bivocalidade de “dialógico”, situado no objeto e na 
maneira de enfrentá-lo, que caracteriza a novidade da Metalingüística29 e 
de suas consequências para os estudos da linguagem (BRAIT, 2006, p.12, 
13). 

 

  Inicialmente, é preciso entender a formação da consciência e dos signos; segundo  

Bakhtin, a consciência só pode surgir e afirmar-se como realidade mediante a encarnação 

material em signos (BAKHTIN, 2002), logo, é necessário entender o que é um signo. 

 
Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) 
como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de 
consumo; mas, ao contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra 
realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado 

                                                             
28 No ano de 1920, Bakhtin, viveu na cidade de Vitebsk (Bielorrússia), ocupando diversos cargos no ensino, 
fazendo também parte um pequeno círculo de intelectuais e artistas, entre eles o pintor Marc Chagall, o 
músicólogo Sollertinsky, o professor de música V.N. Volochínov, e um empregado de uma editora P.N. 
Medviédiev. Segundo Yaguello (2002) estes dois últimos (Volochínov e Medviédiev) tornaram-se amigos 
devotados e ardorosos admiradores de Bakhtin. Esse círculo de amigos passa a ser conhecido então como 
Círculo de Bakhtin. 
29

 Em nenhum momento da sua obra, Bakhtin exclui a linguística, mas propôs a criação de uma nova disciplina, 
a chamada Metalinguística, que pudesse ultrapassar os resultados da linguística. O termo discurso é substituído 
por relações dialógicas, que são objeto da Metalinguística, e possuem uma dimensão extralinguística 
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e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é 
ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia (BAKHTIN, 
2002, p.29). 
 

  O signo sempre terá um sentido que ultrapassa as particularidades de um objeto, seja 

ele natural, cultural ou tecnológico. Assim, ele é um signo porque tem vinculado à sua 

representação um sentido que vai além da função do objeto no social.  

 Bakhtin (2002) faz uma diferenciação entre: instrumentos e produtos de consumo, dos 

signos, com relação aos instrumentos, tomando como exemplo a foice e o martelo, usados 

como emblema da União Soviética e passaram a ter um sentido ideológico. Vale ressaltar que 

um instrumento, enquanto tal, não se torna signo, mas pode revestir-se de sentidos ideológicos 

e, aí, sim, tornar-se um. Outro exemplo dado é com relação aos produtos de consumo, que 

também podem transformar-se em signos ideológicos; o pão e o vinho são símbolos religiosos 

do sacramento cristão, porém, o produto de consumo não é de maneira alguma um signo, mas 

torna-se a partir do momento em que é revestido de conteúdo ideológico.  

 Dessa forma, tanto instrumentos quanto produtos de consumo, quando revestidos de 

ideologia, de conteúdo ideológico passam a ser signos. 

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da 
realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Todo 
fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação 
material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento 
do corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do 
signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de um estudo 
metodologicamente unitário e objetivo. Um signo é um fenômeno do 
mundo exterior (BAKHTIN, 2002, p.31). 

 

 Vygotsky também estabelece a diferença entre signo e instrumento; trabalha com a 

noção de que a relação do homem com o mundo não é um relação direta, mas, 

fundamentalmente, uma relação mediada. As funções psicológicas superiores30 apresentam 

uma estrutura em que, entre o homem e o mundo real, existem mediadores, ferramentas 

auxiliares da atividade humana (OLIVEIRA, 1991). 

 É a partir dessa concepção que Vygotsky estabelece as diferenças entre signo e 

instrumento, considerados por ele dois elementos mediadores. Para Vygotsky (1991), o signo 

é um meio auxiliar para solucionar um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, 

                                                             
30 Entende-se por função psicológica superior, o que Vygotsky (1991) define como características tipicamente 
humanas, ou seja, mecanismos psicológicos mais complexos como, por exemplo, a capacidade do ser humano de 
pensar em objetos que estão ausentes, ou eventos que nunca vivenciou, ou planejar ações que serão 
desenvolvidas posteriormente. 
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relatar, escolher etc.); assim, o signo age como um instrumento da atividade psicológica, de 

maneira análoga ao papel do instrumento de trabalho, entretanto, embora análogos, eles 

possuem diferenças fundamentais. A analogia básica entre signo e instrumento repousa na 

função mediadora que os caracteriza. Assim, Vygotsky estabelece a diferença essencial entre 

signo e instrumento a partir da sua função mediadora: 

 

A função do instrumento é servir como um condutor da influência 
humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 
necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo 
qual a atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da 
natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da 
operação psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido 
para o controle do próprio individuo; o signo é orientado internamente 
(VYGOTSKY, 1991, p.62). 

   

 Tanto signo como instrumento possuem a função de realizar mediações, entretanto o 

instrumento realiza a mediação do homem com a natureza externamente e o signo realiza essa 

mediação internamente. 

  Ao interpretar Vygotsky, Oliveira (1991) salienta que o instrumento é um elemento 

interposto entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de 

transformação da natureza, o machado, por exemplo, corta mais e melhor que a mão humana, 

então, ele é um instrumento, um objeto social mediador da relação entre o individuo e o 

mundo. Os signos, por sua vez, são os “instrumentos psicológicos”, orientados para o próprio 

sujeito, para dentro do indivíduo, dirigem-se ao controle de ações psicológicas, podem referir-

se a elementos ausentes do espaço e do tempo.  

 

Os sistemas de representação da realidade – e a linguagem é o sistema 
simbólico básico de todos os grupos humanos – são, portanto, 
socialmente dados. É o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve 
que lhe fornece formas de perceber e organizar o real, as quais vão 
constituir os instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre o 
indivíduo e o mundo (OLIVEIRA, 1991, p.36) 

 

 A constituição dos signos bem como a sua criação como um sistema apenas podem ser 

realizadas a partir da organização social dos indivíduos. Ao dizer de Bakhtin, os signos só 

emergem do processo de interação, sendo fundamental que os indivíduos estejam socialmente 

organizados formando um grupo.  

 

Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre 
uma consciência individual e uma outra. E a própria consciência 
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individual está repleta de signos. A consciência só se torna consciência 
quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, 
consequentemente, somente no processo de interação social (BAKHTIN, 
2002, p.34). 

 

 Se os signos compõem a consciência, logo, podemos concluir que, da mesma forma 

que os signos, ela constitui-se mediante a interação social dos indivíduos. Isso é o que nos 

afirma Bakhtin (2002), a consciência é de ordem sociológica, ela não pode derivar 

diretamente da natureza como tentou mostrar a psicologia contemporânea (biológica, 

behaviorista), a consciência adquirirá forma e existência nos signos criados por um grupo 

organizado e no curso das suas relações sociais. Podemos observar, no mapa conceitual 

seguinte, o processo de constituição do signo e da consciência no meio social. 

 

Mapa conceitual 4 – Constituição da consciência e do signo em Bakhtin 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaboração: PIRES, Mateus, M. 2010. 

 

 Portanto, o signo e a consciência estão em contínuo processo de interação. A 

consciência é permeada pelos signos e os signos são criados a partir da consciência. Esse 

processo contínuo acontece no meio social, onde ambos (consciência e signo) terão a sua 

gênese, num processo de interação dialética. 

 

Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico ideológico, não 
sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto significante, constituem seu 
único abrigo. Fora desse material, há apenas o simples ato fisiológico, 
desprovido dos sentidos que os signos lhe conferem (BAKHTIN, 2002, 
p.36). 

 

 O processo de constituição do signo e da consciência pode ser evidenciado na 

linguagem, mais precisamente por meio das palavras. Para Bakhtin (2002), a palavra é o 

CO�SCIÊ�CIA SIG�OS 

Constituem-se no 
meio social, a partir 
de um determinado 
grupo de indivíduos 

organizados. 
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fenômeno ideológico por excelência; toda palavra é absorvida por sua função de signo, ela é o 

modo mais puro e sensível da relação social; é na palavra que se revelam as formas 

ideológicas da comunicação semiótica; assim, investigar, em EA, quais palavras são usadas e 

com que sentidos, leva-nos a compreender as relações sociais que se desenrolam no âmbito 

escolar e ambiental.  

 
Mas a palavra não é somente o signo mais puro, mais indicativo; é 
também um signo neutro. Cada um dos demais sistemas de signos é 
específico de algum campo particular da criação ideológica. Cada 
domínio possui seu próprio material ideológico e formula signos e 
símbolos que lhe são específicos e que não são aplicáveis a outros 
domínios. O signo, então, é criado por uma função ideológica precisa e 
permanece inseparável dela. A palavra, ao contrário, é neutra em relação 
a qualquer função ideológica específica. Pode preencher qualquer 
espécie de função ideológica: estética, científica, moral, religiosa 
(BAKHTIN, 2002, p.36) (grifo nosso). 
 

 É importante compreender Bakhtin quando se refere à palavra como signo neutro, é 

porque ela pode servir a qualquer campo ideológico, mas a palavra não é neutra, porquanto  

chega até nós por meio de enunciados produzidos dentro de um contexto, por determinados 

sujeitos; então, ela sempre estará banhada de ideologia. O discurso do professor, dos 

coordenadores dos alunos sobre EA, não é neutro, chegou até eles de alguma forma e é 

expresso por meio das palavras. São conceitos, enunciados que se constituíram a partir de 

outros discursos. Conforme destaca Bakhtin (2002), as palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios.  

 A significação é função do signo, logo, teremos a significação das palavras. Para 

Bakhtin, se nós perdemos de vista a significação da palavra, perdemos a própria palavra, que 

fica, assim, reduzida à sua realidade física, acompanhada do processo fisiológico de sua 

produção. O que faz da palavra uma palavra é sua significação (BAKHTIN, 2002). 

 Deste modo, para Bakhtin, a língua, em seu uso real, possui a característica de ser 

dialógica. Segundo Fiorin (2008), não há nenhum objeto que não apareça cercado, envolto, 

embebido em discurso. Nesse caso, consideramos a EA envolta por inúmeros discursos. Logo, 

todo discurso que fale de qualquer objeto não está voltado para a realidade em si, mas para os 

discursos que a circundam. Toda palavra dialoga com outras palavras, constitui-se a partir de 

outras palavras, está rodeada de outras palavras. 

 
Não são as unidades da língua que são dialógicas, mas os enunciados. As 
unidades da língua são sons, as palavras e as orações, enquanto os 
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enunciados são as unidades reais de comunicação. As primeiras são 
repetíveis. Com efeito, como /p/, uma palavra como “irmão”, uma oração 
como “É preciso ser forte” são repetidos milhares e milhares  de vezes. 
No entanto, os enunciados são irrepetíveis, uma vez que são 
acontecimentos únicos, cada vez tendo um acento, uma apreciação, uma 
entonação próprios (FIORIN, 2008, p. 20). 

 

 Cada enunciado da pesquisa em EA possui uma característica, uma apreciação uma 

entonação. Em nenhum outro momento, os sujeitos participantes repetirão esse mesmo 

discurso da forma como responderam. 

 Dada a constituição da palavra como signo interior, chegamos, então, à constituição 

dos enunciados31. Consoante Bakhtin (2010), o emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes deste ou daquele 

campo da atividade humana. Esses enunciados refletem condições e finalidades especificas de 

cada campo, em nosso caso, envolve o campo ambiental e da educação. 

 
Com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 
socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este 
pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual 
pertence o locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da 
pessoa desse interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo 
grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, 
se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, 
mãe, marido, etc.) (BAKHTIN, 2002, p.112). 

 

 O enunciado é, por assim dizer, o produto direto da interação entre os indivíduos, logo, 

ele é essencialmente social. De acordo com Bakhtin (2002), o centro organizador de toda a 

enunciação não é interior, mas exterior; está situado no meio social que envolve o indivíduo, a 

enunciação, enquanto tal, é um puro produto da interação social; o fator biográfico e biológico 

tem um papel importante, todavia, à medida que a enunciação integra-se no sistema 

ideológico, decresce a importância desses fatores. 

 Nesse processo de interação social, o Eu e o Outro, possuem uma relação vital, 

Bakhtin esclarece o que chamará de “as duas faces da palavra”, pois a palavra comporta duas 

faces, justamente por ser ela determinada pelo fato de proceder de alguém, e pelo fato de se 

dirigir a alguém; assim, ela constitui o produto da interação do locutor e do ouvinte; toda 

                                                             
31 Esclarecemos que ambos os termos enunciado e enunciação aparecem nos escritos de Bakhtin, na obra 
Estética da Criação Verbal (2010), com a tradução realizada por Paulo Bezerra, que nos alerta para a questão: 
Bakhtin não faz distinção entre enunciado e enunciação, ele emprega o termo viskázivanie, quer para o ato de 
produção do discurso oral, quer para o discurso escrito, discurso da cultura, romance etc., por isso utilizaremos 
os termos enunciado e enunciação no decorrer do texto. 
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palavra serve de expressão a um em relação ao outro, por meio da palavra eu me defino em 

relação ao outro, em relação à coletividade. 

 

A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela 
se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu 
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor 
(BAKHTIN, 2002, p.113). 

 

 Os enunciados diferenciam-se das unidades da língua, uma vez que elas não possuem 

autor, não pertencem a ninguém; já os enunciados possuem sentidos únicos atribuídos por 

determinada pessoa e que podem revelar sua posição diante de determinado assunto. As 

unidades da língua não são dirigidas a ninguém, são neutras, ao passo que os enunciados têm 

um destinatário, carregam emoções, juízos de valor, paixões. Os enunciados têm um sentido 

que é sempre de ordem dialógica (FIORIN, 2008). 

 
O que os diferencia é que o enunciado é a réplica de um diálogo, pois 
cada vez que se produz um enunciado o que se está fazendo é participar 
de um diálogo com outros discursos. O que delimita, pois, sua dimensão 
é alternância dos falantes. Um enunciado está acabado quando permite 
uma resposta de outro. Portanto, o que é constitutivo do enunciado é que 
ele não existe fora das relações dialógicas. Nele estão sempre presentes 
ecos e lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que ele 
refuta, confirma, completa, pressupõe e assim por diante. Um enunciado 
ocupa sempre uma posição numa esfera de comunicação sobre um dado 
problema (FIORIN, 2008, p. 21). 

 

Os enunciados nesta pesquisa em EA foram produzidos dentro das relações dialógicas, 

a partir do que perguntamos aos sujeitos, estabelecendo, assim, um diálogo com o nosso 

discurso por meio das respostas escritas, uma relação dialógica. Nas respostas podemos 

observar lembranças de outros discursos, por exemplo, aquilo que já foi pronunciado, escrito 

em documentos oficiais; esses enunciados carregam traços do sistema ideológico em que os 

sujeitos estão inseridos. 

O enunciado, não existindo fora das relações dialógicas, está vinculado diretamente 

com os aspectos sociais da fala. É o que assinala Bakhtin (2002) ao salientar que a verdadeira 

substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem 

pelo ato psicofisiológico, mas pelo fenômeno social da interação verbal, que é justamente 

realizada através da enunciação ou das enunciações. Bakhtin ainda aborda a questão do 

diálogo, salientando que podemos observar a palavra diálogo, num sentido mais amplo, não 

apenas como comunicação em voz alta, ou por pessoas que estão face a face, mas toda 
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comunicação verbal de qualquer tipo que seja, podemos destacar os livros, por exemplo, o ato 

de fala impresso também é um elemento da comunicação verbal. 

 

O problema do diálogo começa a chamar cada vez mais a atenção dos 
linguistas e, algumas vezes, torna-se mesmo o centro das preocupações 
em linguística. Isso é perfeitamente compreensível, pois, como sabemos, 
a unidade real da língua que é realizada na fala (Sprache als Rede) não é a 
enunciação monológica individual e isolada, mas a interação de pelo 
menos duas enunciações, isto é, o diálogo (BAKHTIN, 2002, p.146-
147). (grifo nosso). 

 

Assim é estruturado o conceito de dialogismo em Bakhtin e pode ser definido como as 

relações de sentido que são estabelecidas entre os enunciados; uma vez que a constituição de 

um enunciado dá-se a partir de outros, os enunciados são sempre dialógicos, as palavras 

usadas são perpassadas por palavras do outro, foram constituídas a partir do discurso do outro.  

 

Todo enunciado é dialógico. Portanto, o dialogismo é o modo de 
funcionamento real da linguagem, é o princípio constitutivo do 
enunciado. Todo enunciado constitui-se a partir de outro enunciado, é 
uma réplica a outro enunciado. Portanto, nele ouvem-se sempre, ao 
menos, duas vozes. Mesmo que elas não se manifestem no fio do 
discurso, estão aí presentes. Um enunciado é sempre heterogêneo, pois 
ele revela duas posições, a sua e aquela em oposição à qual ele se 
constrói. Ele exibe seu direito e seu avesso (FIORIN, 2008, p. 23). 
 

 Os enunciados podem ser compreendidos como espaços de contradição. Ora, se a 

sociedade está organizada em classes sociais, que possuem interesses diversos, e produzem 

enunciados variados, logo, teremos diversos enunciados banhados por questões ideológicas, 

constituídas por cada classe, então, “os enunciados são sempre o espaço de luta entre vozes 

sociais” (FIORIN, 2008, p.25). 

 Segundo Fiorin (2008), a teoria bakhtiniana leva em conta não somente as vozes 

sociais, mas também as individuais. Uma vez que o locutor não é Adão – que, segundo o mito 

bíblico, produziu o primeiro enunciado -, um discurso pode ser tanto o lugar de encontro de 

pontos de vista de locutores imediatos, como de visões de mundo, de orientações teóricas, de 

tendências filosóficas. A partir dessa proposta, podemos examinar, do ponto de vista das 

relações dialógicas, não apenas as grandes polêmicas filosóficas, políticas, econômicas, 

pedagógicas que envolvem a EA, mas também fenômenos da fala cotidiana dos professores, 

coordenadores e alunos que fazem parte da escola. 
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 Desse modo, esclarecida a constituição da consciência e dos signos bem como 

aspectos relativos à palavra, signo interior, e com relação às enunciações, chegamos aos 

esclarecimentos acerca do sentido/significado em Bakhtin, observando o tema EA na escola. 

 Cada enunciação, na fala dos sujeitos desta pesquisa, possui um sentido, definido 

sobre EA, a isso Bakhtin denomina de Tema da enunciação, ou unidade temática, o sentido da 

enunciação. 

O tema da enunciação é na verdade, assim como a própria enunciação, 
individual e não reiterável. Ele se apresenta como a expressão de uma 
situação histórica concreta que deu origem à enunciação. A enunciação: 
“Que horas são?” tem um sentido diferente cada vez que é usada e 
também, conseqüentemente, na nossa terminologia, um outro tema, que 
depende da situação histórica concreta (histórica, numa escala 
microscópica) em que é pronunciada e da qual constitui na verdade um 
elemento (BAKHTIN, 2002, p. 128). 

 

 O sentido da enunciação da EA está vinculado diretamente ao momento histórico em 

que é produzido, ou seja, dentro de cada contexto em que empregamos ou fazemos uso do 

tema da EA, esta apresenta um sentido diferente e único. 

 Entretanto, a enunciação não possui apenas um tema, ela é dotada de significação; 

dessa forma, as enunciações acerca da EA são permeadas por diferentes significações. 

Bakhtin (2002) define significação como os elementos da enunciação, reiteráveis e idênticos 

cada vez que são repetidos.  

 

O tema é um sistema de signos dinâmico e complexo, que procura 
adaptar-se adequadamente às condições de um dado momento da 
evolução. O tema é uma reação da consciência em devir ao ser em devir. 
A significação é um aparato técnico para a realização do tema. Bem 
entendido, é impossível traçar uma fronteira mecânica absoluta entre a 
significação e o tema. Não há tema sem significação, e vice-versa 
(BAKHTIN, 2002, p.129). 

 

 O tema e a significação da EA na fala dos sujeitos são, deste modo, inseparáveis. A 

significação é diferente em cada momento histórico que vivemos. Para Bakhtin, é a 

multiplicidade das significações o que faz da palavra uma palavra. Podemos dizer que a EA é, 

hoje, o que foi realizado com e para ela, referencia esta ao aspecto escolar. A significação 

pertence a um elemento ou conjunto de elementos na sua relação com o todo. É claro que, se 

abstrairmos por completo essa relação com o todo, (isto é, com a enunciação), perderemos a 

significação. É por isso que não se pode traçar uma fronteira clara entre o tema e a 

significação (BAKHTIN, 2002).  
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 Desse modo, para Bakhtin, é possível orientar a investigação das significações em 

duas direções: 1ª) podemos investigar a significação em seu estágio superior, o tema, a partir 

das palavras nas condições de uma enunciação concreta; 2ª) um estágio inferior da 

significação, a significação da palavra no sistema da língua, ou seja, a palavra dicionarizada. 

Em nosso caso, investigaremos as enunciações no seu estágio superior, relacionando a 

significação com o tema, a EA na escola e as condições concretas em que os enunciados 

foram ditos a partir da pesquisa de campo.  

 

Só na compreensão de uma língua estrangeira é que se procura encontrar 
para cada palavra uma palavra equivalente na própria língua. É por isso 
que não tem sentido dizer que a significação pertence a uma palavra 
enquanto tal. Na verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto 
traço de união entre os interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo 
de compreensão ativa e responsiva. A significação não está na palavra 
nem na alma do falante, assim como também não está na alma do 
interlocutor. Ela é o efeito da interação do locutor e do receptor 
produzido através do material de um determinado complexo sonoro 
(BAKHTIN, 2002, p. 132) (grifo nosso). 

 

 Assim, o sentido, o significado dos enunciados da EA está diretamente ligado ao efeito 

que ela tem e terá, no processo de interação entre o professor, o coordenador, o aluno e as 

práticas na escola, por se tratar de ambiente onde as manifestações acontecem e os sentidos se 

efetivam. 

 Além do tema e significação os enunciados possuem também o que Bakhtin 

denominou de acento de valor ou apreciativo, isto é, quando um conteúdo objetivo é expresso 

(dito ou escrito) pela fala viva, ele é sempre acompanhado por um acento apreciativo 

determinado. Sem acento apreciativo, não há palavra (BAKHTIN, 2002). 

 Mas o que é o acento de valor em EA escolar? Ele pode ser definido pela entonação 

expressiva, essa entonação, na maioria das vezes é determinada pelas circunstâncias em que 

os discursos são pronunciados, e inteiramente determinadas pela situação social, que se 

desenvolve a conversa, são as falas enunciativas das ações realizadas e do que se acredita ser 

EA. Bakhtin dá um exemplo sobre o acento de valor: 

 

Quando exprimimos os nossos sentimentos, damos muitas vezes a uma 
palavra que veio à mente por acaso uma entoação expressiva e profunda. 
Ora, freqüentemente, trata-se de uma interjeição ou de uma locução 
vazias de sentido. Quase todas as pessoas têm as suas interjeições e 
locuções favoritas; pode-se utilizar correntemente uma palavra de carga 
semântica muito grande para resolver de forma puramente entoativa 
situações ou crises da vida cotidiana, sejam elas menores ou graves. 
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Encontram-se, servindo de válvulas de segurança entoativa, expressões 
como: “pois é, pois é”, “sei, sei”, “é, é”, “pois não, pois não”, etc. A 
reduplicação habitual dessas palavrinhas, isto é, o alongamento artificial 
da representação sonora com o fim de dar à entoação acumulada uma 
escapatória, é muito característica. Pode-se, é claro, pronunciar a mesma 
palavrinha favorita com uma infinidade de entoações diferentes, 
conforme as diferentes situações ou disposições que podem ocorrer na 
vida (BAKHTIN, 2002, p.137). 

  

 Portanto, compreender os discursos, pautado em Bakhtin, é entender a língua fazendo 

sentido, compreendendo a fala como um espaço contraditório, ideológico, uma vez que para o 

autor a língua é algo concreto, também destacado por Francischett (2009) que ela não pode 

ser estudada fora dos quadros sociais visto que seus processos constituídos, seus sentidos são 

históricos sociais.  

Não podemos estar sujeitos à linguagem, a seus equívocos, sua 
opacidade. Saber que não há neutralidade nem mesmo no uso mais 
aparentemente cotidiano dos signos. A entrada no simbólico é 
irremediável e permanente: estamos comprometidos com os sentidos e o 
político. Não temos como não interpretar. Isso, que é contribuição da 
análise do discurso, nos coloca em estado de reflexão e, sem cairmos na 
ilusão de sermos conscientes de tudo, permite-nos ao menos sermos 
capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem (ORLANDI, 
2007, p. 9). 

 

 Buscamos compreender a EA nas relações dialógicas, à luz da teoria de Bakhtin, e 

analisando as composições ideológicas expressas nos discursos dos sujeitos da pesquisa. É 

importante ressaltar que a EA crítica não acontece sem o outro, da mesma forma que a 

composição dos enunciados. Como destacado por Loureiro (2006), educar é ir além do senso 

comum, assumindo uma postura dialógica, entre sujeitos. A educação é o processo que se 

realiza com o outro, que também é sujeito, que tem identidade e individualidade e devem ser 

respeitadas. 

 

3.2 – O sentido da Educação Ambiental  

 

 Na busca do sentido da EA na escola, somos levados a pensar o que seria ele: mudar 

hábitos e comportamento dos alunos? Instruí-los para proteger, preservar, conservar os 

recursos naturais? Tudo isso ou tão pouco? 

  A Carta de Belgrado, citada no capítulo anterior, previa um “novo tipo de educação”, 

que, com ela, fosse possível melhorar as condições de convívio no mundo. Seria então o 

sentido da EA: melhorar os aspectos físicos, biológicos dos ambientes? O convívio no 
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mundo? A relação Homem – Natureza? 

 Para Loureiro (2006), é necessário deixar as posturas ingênuas que não dialogam com 

as condições sociais nas páginas do passado, deixar de acreditar ingenuamente que é possível 

reverter o quadro em que vivemos apenas com mudanças éticas ou comportamentais, 

depositando a responsabilidade no indivíduo e eximindo de responsabilidade a estrutura social 

e o modo de produção do sistema em que vivemos. 

 A questão que perpassa os caminhos da EA é complexa, parece não ser possível 

transformar a relação homem – natureza sem transformar simultaneamente as relações sociais, 

e aí encontrar de fato seu sentido. 

 A atribuição central da EA que se diz crítica é fazer com que as visões ecológicas de 

mundo possam ser discutidas, compreendidas, problematizadas e incorporadas em todo tecido 

social, e suas manifestações simbólicas e materiais dão-se num processo integral e integrador 

e sem imposições (LOUREIRO, 2006). 

 Então, por que convivemos com a descrença em relação a EA? Por que ainda não 

alcançamos o patamar de educação, proposto na Carta de Belgrado? Quais são os limites da 

EA que impossibilitam a sua plena realização na escola?  

 De acordo com Loureiro (2006), essa “descrença” surge justamente porque a EA, 

perdeu seu sentido, ou seja, seus fundamentos foram definidos e internacionalmente aceitos 

em meados da década de 1970, entretanto, certos conceitos e categorias teórico-metodológicas 

passaram a ser tão comuns e recorrentes na fundamentação dos projetos, programas e ações, 

que se esvaziaram de sentido. O resultado foi uma perda de densidade na compreensão do que 

caracteriza a EA. 

 Para entendermos esse processo, solicitamos aos docentes, sujeitos da pesquisa, que 

dissessem com uma palavra qual é o sentido da EA na escola. Conforme Bakhtin (2002), na 

realidade, não são palavras o que pronunciamos ou ouvimos, mas verdades ou mentiras, 

coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis. A palavra está 

sempre carregada de conteúdo ou de sentido ideológico ou vivencial. É assim que 

compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 

ideológicas ou concernentes à vida. Os professores identificaram como sentido da EA, as 

palavras, apresentadas no gráfico 4: 
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 A maior parte dos professores, ou seja, 27%, associou o sentido da EA com a palavra 

preservação. Verificamos que o conceito de preservação pode ser encontrado nos PCNs, o 

documento apresenta a conceituação desse termo (esclarecimento que se encontra nos anexos 

do tema transversal). 

 Com base nos PCNs, apresentamos a diferenciação entre: proteção, preservação e 

conservação, para refletirmos sobre o sentido dado pelos professores a EA. Primeiramente 

vejamos o que se entende por proteção:  

 

[...] o ato de proteger. É a dedicação pessoal àquele ou àquilo que dela 
precisa é a defesa daquele ou daquilo que é ameaçado. O termo 
“proteção” tem sido utilizado por vários especialistas para englobar os 
demais: preservação, conservação, recuperação etc. para eles, essas são 
formas de proteção (PCNs, 1998, p.237).  

 

  O conceito de proteção engloba e contempla as demais: preservação e conservação. Já 

preservação, citada pelos professores como sentido da EA, é definida pelos PCNs como: 

 
[...] a ação de proteger, contra a destruição e qualquer forma de dano ou 
degradação, um ecossistema, uma área geográfica ou espécies animais e 
vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se as medidas preventivas 
legalmente necessárias e as medidas de vigilância adequadas (PCNs, 
1998, p.237).  

  

 E, por conservação, definem os parâmetros:  

 

[...] a utilização racional de um recurso qualquer, para se obter um 
rendimento considerado bom, garantido-se, entretanto, sua renovação ou 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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sua auto-sustentação. Analogamente, conservação ambiental quer dizer o 
uso apropriado do meio ambiente dentro dos limites capazes de manter 
sua qualidade e seu equilíbrio em níveis aceitáveis (PCNs, 1998, 
p.238). 
 

 Portanto, preservação está vinculada a algo mais restritivo; conservação envolve o uso 

adequado dos recursos naturais, a partir de um determinado manejo menos restritivo. A partir 

dessas definições, avaliamos que o que se manifesta no discurso dos professores e em sua 

compreensão é justamente o cuidado para não destruir ou degradar os ecossistemas, esse e o 

sentido da EA.   

 Entre os professores, 20% indicam a palavra “conscientizar”. Aqui reiteramos o que já 

foi abordado, segundo a constituição da consciência em Bakhtin, ou seja, ela só se torna 

consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico), assim, somente ocorre 

no processo de interação social. Os docentes teriam claro como acontece esse processo de 

formação da consciência? Ou, essas questões emergem no discurso dos docentes, apenas 

relacionadas ao uso indevido da palavra, sem compreender os aspectos do âmbito maior que 

envolve o termo? Observamos que muito se fala nas questões ambientais, em conscientização, 

conscientizar, entretanto sem se refletir sobre os caminhos e meios adequados e eficazes para 

se alcançar esse propósito. 

 Quanto à consciência ecológica, refere-se Leff (2008), que a resolução da 

problemática ambiental e a construção de uma racionalidade ambiental requerem a 

mobilização de um conjunto de processos sociais e entre estes está à formação de uma 

consciência ecológica, o que implica a formação de um novo saber e a integração do 

conhecimento para explicar o comportamento do sistema que se está inserido. 

 

Na consciência ambiental são gerados novos princípios, valores e 
conceitos para uma nova racionalidade produtiva e social, e projetos 
alternativos de civilização de vida, de desenvolvimento. O saber 
ambiental abre assim uma perspectiva ao progresso do conhecimento, 
questionando os dogmas ideológicos e problematizando os paradigmas 
científicos com base nos quais foi construída a civilização moderna 
(LEFF, 2008, p. 151). 

 

 Assim, é desencadeado um processo de formação da consciência, a partir, sobretudo, 

do conhecimento, para questionar dogmas e paradigmas e avançar em relação às questões 

ambientais. Tal processo ocorrerá especialmente no meio social, em que acontece a tomada de 

consciência.  

 Os professores sabem e indicam o papel do conhecimento no processo de EA; 13% 
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deles destacam que o sentido da EA é o conhecimento, o qual é fundamental para 

entendermos, hoje, os problemas ambientais.  

 A palavra respeito foi indicada por 13% dos professores, esse termo aparece 

relacionado aos cuidados com a natureza. Todavia, é preciso compreender que “só poderá 

existir respeito à natureza na medida em que existir respeito entre os homens” (CALLAI, 

1997, p.17). 

 
A concepção de natureza que temos hoje é histórica e não mais natural. 
Portanto estão postas várias limitações que, se não forem consideradas 
pelos homens, tornar-se-ão cada vez mais restritivas, quanto ao uso da 
natureza e quanto às possibilidades de sobrevivência da humanidade. Aí é 
que reside a importância de considerar o meio ambiente como um 
tema escolar, no sentido de criar no aluno a noção de cidadania que 
envolve o respeito para com os seus semelhantes, e o cuidado para 
com o ambiente que vive. Deve-se promover entre os alunos a 
consciência da necessidade de criarem-se mecanismos de controle sobre o 
uso da natureza e de estímulo ao comportamento respeitoso com 
relação aos homens e à natureza, fomentando, ao mesmo tempo, o 
interesse e a motivação para o envolvimento em movimentos de 
esclarecimento ecológico e promoção de cuidados com a vida (CALLAI, 
1997, p.19) (grifo nosso). 

  

 É significativa a palavra respeito dita pelos docentes, como sentido dado por eles para 

a EA. Podendo ser ele um dos caminhos para seu significado na escola e para conseguirmos 

alcançar diferentes patamares de uso racional da natureza. 

 As outras palavras: vida (13%), capacidade (7%) e contribuir (7%), mencionadas 

como sentido da EA pelos professores, podem estar ligadas ao desenvolvimento, o que é 

muito expressivo e importante. A vida envolve consequentemente a capacidade de 

desenvolver, de observar, de evoluir; quando isso for possível, devemos ter competência para 

agir em relação ao espaço em que vivemos, podendo contribuir e modificar esse espaço. A 

palavra vida representa, deste modo, esses dois aspectos, relacionada aos demais seres vivos 

ou ao próprio desenvolvimento humano. 

 Palavras mencionadas pelos professores como: preservação, conscientização, 

conhecimento e vida, também foram ditas pelos coordenadores, além de outras, citadas no 

gráfico a seguir: 
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 Os coordenadores repetiram, em primeiro lugar, a palavra conscientização (30%), 

também indicada pelos professores como o principal sentido da EA. Para Callai (1997), a 

consciência do cuidado necessário para com a natureza só será, de fato, uma atitude coerente e 

consistente se o aluno fizer a interpretação social da problemática que se apresenta, assim, a 

escola vai contribuir com a mudança de atitude se assentar seus estudos na realidade 

cotidiana, que pode ser local, regional, nacional ou mundial e não como problemas gerais que 

parecem distantes e estranhos para os educandos. 

 Além das palavras que se repetem para professores e coordenadores, outras palavras 

são mencionadas como sentido da EA. A palavra transformação (8%): por meio das 

transformações é possível repensar o nosso modo de relação com a natureza. Em entrevista 

realizada informalmente, com o pesquisador Henrique Leff, no ano de 200932, perguntamos 

como ele definia o sentido da EA e ele respondeu: “transformação”. Assim, notamos que há 

coerência da palavra com a prática dos coordenadores, embasada na concepção histórico-

crítica defendida nas DCEs, uma educação emancipatória que transforma. 

 As palavras: ação (8%), cuidado (8%) e fundamental (8%) demonstram como os 

coordenadores dão importância para EA na escola. A ação significa a prática escolar; o 

cuidado tem o sentido da preservação e, como fundamental, eles compreendem a importância 

                                                             
32 A entrevista ocorreu  no: Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible - EIMA 7, no de 2009 na cidade 
de Foz do Iguaçu – Paraná, que ocorreu paralelamente com o evento Cultivando Água Boa, promovido pela 
Itaipu Binacional. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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da EA no processo educacional e para a formação continuada do indivíduo.  

 Conforme pode ser observado no gráfico 8%, identificado como pouco desenvolvida, 

refere-se à possível dificuldade encontrada pelo sujeito da pesquisa, em não encontrar apenas 

uma palavra que pudesse representar isso: dizer que a EA é pouco realizada na escola. 

 Se a escola está pautada na concepção crítica de educação (essa é a concepção, uma 

vez que se apresenta claramente nos documentos oficiais do Estado do Paraná), parece-nos 

instigante um questionamento: não deveriam aparecer outras palavras relacionadas aos demais 

campos econômicos, culturais, sociais? Por exemplo, desigualdade, consumo? Não pode ser o 

sentido da EA, na escola, questionar o modelo consumista que temos atualmente? Ou os 

processos de desigualdade social que vivenciamos?   

Embora todas as palavras ditas sejam muito significativas, elas restringem-se ao 

campo dos aspectos naturais, ou a valores e atitudes do ser humano. Isso é um forte indício de 

que a EA que se desenvolve na escola não está plenamente pautada nas concepções críticas, 

pois não questiona a realidade, o sistema do qual fazemos parte.  

 Perguntamos aos docentes que além de definir o sentido da EA com uma palavra, 

escrevessem qual é o sentido em trabalhar a EA na Escola. Observamos, no discurso dos 

professores e coordenadores, que o sentido da EA, está ligado diretamente a categoria meio 

ambiente, 67% dos docentes citam essa categoria, apontando como sentido da EA: respeitar, 

conservar, cuidar, mudar, desfrutar, preservar e manter o meio ambiente. Selecionamos alguns 

discursos dos docentes para visualizar o sentido dado à EA e demais aspectos importantes 

para nossa discussão. 

 Iniciemos com os discursos da coordenação pedagógica, dois deles são significativos, 

o da coordenadora “B” e “C”: Para desenvolver atitudes e posturas de conscientização, 

proteção e ação para com o meio ambiente (Coordenadora B); e, Acredito que este trabalho, 

em sala desenvolve o conhecimento, visando a uma mudança de atitude necessária à 

melhoria da qualidade ambiental (Coordenadora C). Elas declaram que a EA, na escola, tem 

como sentindo a “mudança de atitude”, ou seja, isso nos dá indícios de que a EA é trabalhada 

pelo viés da concepção comportamentalista. Conforme já destacamos no capítulo anterior, não 

condenamos a mudança de atitudes, mas essas devem estar em equilíbrio com outras esferas 

da sociedade (culturais, econômica) para que a EA se efetive.  

 Outro enunciado a ser destacado, é da coordenadora “E”: Conscientizar as crianças a 

jogar o lixo no lixo, fechar a torneira, reciclar o lixo, deixar a sala de aula limpa, não jogar 

papel no chão no recreio [isto é, no pátio] e em sala de aula (Coordenadora E). Esse discurso 

traz um sentido da EA que não passa de mudanças de atitudes, praticamente um “treino”. 
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Acreditamos que, muitas vezes, o processo na EA na escola não se efetiva, pois as ações são 

desvinculadas de sentido, realizadas mecanicamente. Em resposta a esses “estímulos”, o 

professor ensina e os alunos não “respondem”, ou seja, o professor trabalha as questões 

relativas ao lixo na escola, e as atitudes não mudam, não obtém sucesso, justamente por ser 

uma ação mecânica, desprovida de sentido para o aluno. 

 Uma das coordenadoras destaca o sentido da EA como: (ecessário para compreensão 

da ação do homem e das retificações como fruto de um contexto histórico cultural, é 

importante também a conscientização da preservação (Coordenadora I). Uma abordagem 

com base na perspectiva teórico-crítica, entende o homem como fruto das relações históricas e 

culturais, mas não dialoga com demais conceitos; cita, no final, a preservação, possivelmente 

não tem uma definição clara do que seja apenas preservar. 

 A coordenadora “L”, assim se refere: 

 

A Terra está lotada e todo esse povo precisa organizar-se e aprender a 
respeitar o universo com suas particularidades, limitações e fenômenos, 
para que as espécies continuem cada uma com o seu espaço 
(Coordenadora L). 

 

 Esse discurso tem como tema principal uma preocupação – na observação que ela faz 

que a “Terra está lotada” – com as questões populacionais. Aqui podemos destacar questões 

relativas à teoria populacional elaborada por Malthus, em que a população, segundo ele, 

tendia a um crescimento geométrico ao passo que a oferta de alimentos só crescia 

aritmeticamente, todavia em sua teoria, ele não observava o caráter histórico e social da 

reprodução humana. 

 Segundo Foster (2005), a lógica do argumento de Malthus era tal que a Terra já estaria 

superpovoada quando existia um único homem; sua linha de pensamento considerava apenas 

os pobres excedentes, nada se devia fazer por eles senão facilitar o mais possível sua fome, 

convencê-los de que ela era inevitável. 

 Contrário a Teoria de Malthus, Engels criticou intensamente as suas premissas, 

Segundo Foster (2005), essa crítica dava-se por Malthus considerar o mesmo princípio 

populacional igualmente aplicável a todas as épocas e lugares, sem relação com as condições 

históricas. Engels insistia que a ciência tendia a crescer geometricamente com a população, 

revolucionando a produção agrícola, a produção em geral, e, assim, aumentando a capacidade 

de gerar alimentos, daí ser falsa a noção de que a condição dos pobres era um produto da lei 

natural, enraizada na providência divina, conforme propunha Malthus.  
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 A partir das críticas a Malthus, Engels formula o seu conceito de exército industrial de 

reserva. De acordo com Foster (2005), Engels argumentou que Malthus estava certo a seu 

modo, ao afirmar que sempre há superpopulação, que sempre há gente demais no mundo, 

contudo, ele se equivocou ao afirmar que há mais gente do que pode ser mantida pelos meios 

de subsistência; o que explicava os baixos salários e a pobreza não era a superpopulação em 

relação à oferta de alimentos, mas sim em relação ao emprego. 

 Sempre existiu, no sistema capitalista, principalmente através da indústria, essa 

necessidade da oferta de um exército de reserva, o que faz gerar os baixos salários, 

consequentemente a pobreza e a dificuldade de ter acesso à alimentação. 

 O discurso da coordenadora aponta para a questão populacional, a superpopulação, ao 

afirmar que a Terra está lotada. Pensamos ser significativo realizar esse esclarecimento, pois, 

muitas vezes, é pautada nessa concepção, em autores como Malthus, que se dão as discussões 

na escola e as teorias populacionais. Com relação à alimentação, sabemos que, no planeta 

produz-se o suficiente para alimentar toda a população, entretanto esse alimento não chega a 

todos por vários motivos, entre eles a má distribuição de renda, ou a própria falta de emprego 

que gera exclusão, consequentemente, o não acesso aos alimentos, isso sem levar em conta o 

desperdício de comida, por exemplo, que daria para alimentar muitas pessoas. 

 Com relação aos professores, o professor “A” mostra indícios em seu enunciado, de 

aspectos relacionados a questões sociais quando menciona: (a escola há convivência entre 

muitas pessoas; é essencial que se respeite o ambiente para que o mesmo seja saudável 

(Professor A). Ele entende que a escola é constituída por relações que são sociais; demonstra 

compreensão de que a EA relaciona-se com tais aspectos para a busca de um “ambiente 

saudável”.  

 Vejamos o que diz o professor B sobre o sentido da EA na escola: 

 
Levar o aluno a entender a relação que deve existir entre os seres vivos e 
o ambiente que os envolve, ou seja, a perfeita interação para que os 
ecossistemas tenham equilíbrio ecológico (Professor B). 

 

 Para o professor “B”, o sentido da EA está ligado às questões biológicas, uma vez que 

se refere à “perfeita interação/ecossistemas/equilíbrio ecológico”. Isso deixa transparecer o 

que se preconizou por muito tempo na EA, que estava ligada à ecologia, sem preocupação 

com as questões sociais e culturais, pautada no reducionismo biológico que se cristalizou 

nessa prática educativa. 

 O professor “C” salienta sobre o sentido da EA: Procurar transmitir, mostrar aos 
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alunos a importância da conservação do meio ambiente visando, assim, [evitar] catástrofes 

irreversíveis (Professor C). É um discurso marcado pelos acontecimentos atuais, ligado a 

eventos naturais, pode ter sido influenciado pelas informações dos meios de comunicação, 

que informam sobre “catástrofes irreversíveis”.  

 Na fala do professor “D” estão marcas de outros discursos: Contribuir com os futuros 

adultos, para que eles usem com a sabedoria e conservem para as próximas gerações 

(Professor D). Discurso que vem desde os documentos oficiais (Constituição de 1988, Art. 

225. trata do meio ambiente, destacando que é preciso defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações) e principalmente dos discursos políticos, em que se enfatiza a 

preocupação em manter os recursos naturais para as próximas gerações.  

 A enunciação do professor “F” afirma que: É fundamental que se trabalhe na escola 

(Professor F). Ele entende o trabalho na escola como importante passo na esfera da EA, mas 

não aprofunda, não explicita exatamente o sentido que confere, deixa a sua resposta vaga. 

 O professor “O” mostra o que acredita ser a EA ao se referir Muito importante, a 

única esperança de mudar... (Professor O). Entende que a EA na escola é o caminho de 

mudança e esse é o sentido que atribui a ela. A única esperança para mudança nas questões 

ditas ambientais é através da educação. 

 O professor “H” aborda questões relativas ao currículo escolar:  

 
A Educação ambiental deve fazer parte do currículo escolar, pois a 
informação científica sobre o assunto e a reflexão que visa ao 
aprimoramento das atitudes do ser humano sobre a questão são de 
fundamental importância para a preservação da vida no planeta 
(Professor H). 

 

 A partir desse enunciado, surge uma questão: a EA ainda não faz parte do currículo? O 

que seria fazer parte do currículo? Ser apresentada como uma disciplina? O professor assinala 

direções, “informação científica sobre o assunto”. A escola, com sua organização em 

disciplinas, é o local onde temos contato com conteúdos científicos organizados justamente 

em disciplinas.  

 Diante desse discurso, apresentamos um outro questionamento feito aos docentes; 

perguntamos como a EA é apresentada no currículo escolar: 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os docentes mencionam, como se pode ver no gráfico 633, que a EA é apresentada no 

currículo escolar por meio dos desafios contemporâneos (28%). Entretanto, 14% não 

responderam. O que emerge desse silêncio? Os docentes não sabem como a EA é apresentada 

na escola e no currículo? Se o professor não sabe como é estruturado o currículo escolar, o 

trabalho se efetiva na prática?   

A forma de trabalho e a apresentação da EA, no currículo escolar, advinda com a 

utilização dos PCNs, tema transversal, ainda é utilizada pelos professores (13%), embora o 

Estado do Paraná tenha adotado a EA como um Desafio Educacional Contemporâneo, alguns 

professores a tratam ainda como tema transversal. 

 Observar aspectos relativos de como a EA é apresentada no currículo escolar perpassa 

uma das esferas do organograma no primeiro capítulo, que diz respeito às políticas públicas 

formuladas para a escola; consequentemente, os documentos oficiais que chegam a escola 

indicam o que deve ser feito, como e quais assuntos serão tratados. Em outro questionamento, 

perguntamos aos docentes quais são os documentos oficiais que norteiam as atividades 

                                                             
33 A partir deste gráfico, outros serão apresentados no trabalho, contendo as informações dos professores e 
coordenadores, realizamos esse agrupamento das respostas nos gráficos e também em quadros e textos com 
questões abertas, pois as perguntas eram comuns para professores e coordenadores. Observamos, assim, que as 
respostas, poderiam ser agrupadas sem prejudicar a pesquisa. A quantidade de sujeitos tomada para realizar a 
porcentagem foi: 28 sujeitos correspondendo a 100%, sendo eles 13 coordenadores e 15 professores; portanto em 
gráficos, quadros ou textos em que as respostas de professores e coordenadores estiverem juntas, trabalharemos 
com o universo de 28 sujeitos. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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pedagógicas com EA na escola. As respostas foram sintetizadas e apresentamos no gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O gráfico 7 mostra que 28% dos docentes indicam as Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná (DCEs), e os Cadernos Temáticos da Diversidade como documentos 

orientadores das atividades em EA.  

 É significativo observar que 14% dos docentes dizem que não é usado nenhum 

documento para nortear o trabalho com EA. Outro dado importante é que nenhum dos 

docentes citou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), como documento oficial.    

 Os textos citados do grupo de estudo em EA referem-se ao material de formação 

continuada oferecido pelo estado do Paraná para os docentes, conforme veremos adiante. O 

PPP também será abordado posteriormente. Vale adiantar que pouca coisa, de EA 

encontramos nos PPPs das escolas. 

 Com relação aos ofícios da Secretaria da Agricultura, provavelmente referem-se a 

ofícios enviados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) que possui um 

programa intitulado Agrinho34. Esse programa foi criado no estado do Paraná em 1996, 

                                                             
34 Não entraremos em detalhes a respeito do programa e do material fornecido, apenas citamos a título de 
informação. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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visando abordar o tema transversal meio ambiente. Atualmente, a SENAR envia para as 

escolas cartilhas de todas as séries (5ª a 8ª série) com conteúdos sobre meio ambiente; a 

escola realiza atividades com base nas temáticas dessa cartilha (redação e desenhos), faz uma 

seleção local escolhendo “os melhores” e posteriormente, envia para um núcleo central do 

SENAR, que classifica e premia os alunos, professores e escolas.  

Em conversa informal com uma coordenadora, ela nos disse que muitos ofícios são 

recebidos pela escola; cita, por exemplo, ofícios recebidos da Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR) em comemoração ao dia água, com material, folders para serem 

distribuídos e trabalhados com os alunos. Menciona materiais distribuídos pela Secretaria do 

Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) alusivos a datas como dia da água, 

dia do meio ambiente, dia da árvore. 

Diante desses documentos oficiais35 citados, é salutar estabelecemos agora um diálogo 

com alguns documentos: os PCNs, enfatizando os chamados Temas Transversais, meio 

ambiente, como o primeiro documento oficial em que a EA está inserida. As DCEs, 

documentos que orientam a perspectiva metodológica do estado do Paraná, especialmente a 

da disciplina de Geografia; os Cadernos Temáticos da Diversidade do estado do Paraná, com 

o caderno de EA, os textos do grupo de estudos em EA, grupos criados para formação 

continuada de professores e os projetos políticos pedagógicos das escolas pesquisadas. 

 

3.3 – Parâmetros Curriculares �acionais: transversalidade e interdisciplinaridade  
 

 DDentre os documentos oficiais que balizam os trabalhos com EA, os PCNs – criados 

com o intuito de se propor uma revisão dos currículos de todo o país – foram distribuídos para 

todo o território nacional no ano de 1998.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de 
um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no 
país e, de outro, considerar a necessidade de construir referências 
nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. 
Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos 
nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 
elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania 
(PCN, 1998, p.6). 

 

 Desde 1998, totalizados aproximadamente 13 anos, esse documento foi criado para 

                                                             
35 Salientamos que não faremos uma análise documental, apenas realizamos a leitura desses documentos, 
selecionando aspectos importantes e relevantes para serem discutidos e articulando-os com os dados da pesquisa. 
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orientar as decisões relativas ao currículo na escola. Assim, imagina-se que ele seja 

amplamente conhecido e utilizado pelos docentes, por isso perguntamos durante a pesquisa se 

eles utilizam os PCNs e para que usam. Os professores assim se referem à utilização do 

documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos professores pesquisados, 67%, dizem utilizar os PCNs e justificam que utilizam o 

documento: 

 
Para nortear o nosso trabalho (Professor B) 
É preciso (Professor C) 
Para comparar com as diretrizes (Professor D) 
Para relacionar com as DCEs (Professor G) 
Para nortear a educação geral (Professor K) 
Para ter noção das leis (Professor L).  

  

 Fica subentendido, no discurso, que os professores justificaram a utilização, como uma 

obrigação de usar o documento, conforme destaca o professor “C” que usa porque é preciso. 

Também dizem que utilizam para relacionar e comparar com as diretrizes do Estado (DCEs). 

 Os que justificam por que não usam dizem: 

 
(ão, não é mais trabalhado nas escolas, agora são as DCEs (Professor 
E) 
(ão são seguidos (Professor J).  

 

 Aqui evidenciamos que a proposta federal dos PCNs distingue-se da proposta estadual, 

passando os PCNs a não ser mais utilizados nas escolas. Perguntamos também aos 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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coordenadores a respeito da utilização dos PCNs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferentemente dos professores, os coordenadores utilizam menos os PCNs, apenas 

31% utilizam o documento, mas não justificaram para que usam. Já os 23% que responderam 

não utilizar, justificaram que eles diferem da proposta estadual.   

 Existe aqui uma grande contradição, pois, ao serem questionados, professores e 

coordenadores, para apontar quais são os documentos oficiais que orientam a EA na escola, 

conforme demonstra o gráfico nº7, nenhum dos docentes, cita os PCNs como documento 

oficial; já nesse outro momento, quando arguidos se utilizam os PCNs,  a maioria afirma que 

sim. Então: os professores e coordenadores não entenderam a pergunta a respeito dos 

documentos oficiais? Não concebem os PCNs como um documento oficial? Ou apenas 

assinalaram para justificar que utilizam os PCNs? Ou a prática é outra? Por que não é 

lembrado e citado entre os documentos oficiais? 

 Junto com os PCNs foram incorporados os chamados Temas Transversais36, estes 

temas foram selecionados a partir de questões vistas como urgentes e importantes, voltadas 

para a compreensão da realidade social. De acordo com Oliveira (2007), essa proposta de 

Temas Transversais é um modelo implantado na Espanha, que serviu de base para a 

elaboração no Brasil. Na Espanha, o processo de desenvolvimento da EA foi diferente do 

vivenciado no Brasil; lá foi muito forte, desde a década de 1970, entre professores envolvidos 

com os movimentos de renovação pedagógica. A inclusão do conceito de eixos transversais 

na reforma educativa ocorrida na Espanha, em meados da década de 1980, representou um 

                                                             
36 São seis os Temas Transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e 
Trabalho e Consumo. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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aporte teórico inovador na teoria curricular contemporânea, reforçando a perspectiva não-

disciplinar da EA. Assim, esse modelo serviu de inspiração para a constituição dos temas 

transversais no Brasil. 

 Os PCNs enfatizam, na apresentação dos temas transversais, que não são criadas novas 

áreas ou disciplinas, que esses temas devem ser “incorporados nas áreas já existentes e no 

trabalho educativo da escola” (PCNs, 1998, p.17). 

 Os Temas Transversais foram elencados, a partir de questões sociais, levando em 

consideração: a) urgência social, questões “graves” que se apresentam como obstáculos para o 

exercício da cidadania; b) abrangência nacional, temas que fossem pertinentes e importantes 

para todo o território nacional; c) possibilidade de aprendizagem no Ensino Fundamental, 

temas que possam ser trabalhados nessa etapa escolar, enfatizando, no documento a Educação 

para Saúde e a EA, que podem, em especial, ser trabalhadas nessa etapa da escolaridade; d) 

favorecer aos alunos a compreensão da realidade e estimular a sua participação social para 

que possam posicionar-se diante de questões da vida coletiva e intervir de forma responsável 

(PCN, 1998). 

 
Nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou 
explicitamente, ensinamentos a respeito dos temas transversais, isto é, 
todas educam em relação a questões sociais por meio de suas concepções 
e dos valores que veiculam nos conteúdos, no que elegem como critério 
de avaliação, na metodologia de trabalho que adotam, nas situações 
didáticas que propõem aos alunos. Por outro lado, sua complexidade faz 
com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente para explicá-
los; ao contrário, a problemática dos temas transversais atravessa os 
diferentes campos do conhecimento (PCNs, 1998, p.26). 

  

 Os PCNs apresentam a proposta transversal e a sua abordagem, alertando para a 

complexidade do trabalho. Destacam que muitas experiências pedagógicas, tanto brasileiras 

como internacionais, de trabalho com EA “têm apontado a necessidade de que tais questões 

sejam trabalhadas de forma contínua, sistemática, abrangente e integrada e não como áreas ou 

disciplinas” (PCNs, 1998, p.27). 

 

[...] não se trata de que os professores das diferentes áreas devam “parar” 
sua programação para trabalhar os temas, mas sim de que explicitem as 
relações entre ambos e as incluam como conteúdos de sua área, 
articulando a finalidade do estudo escolar com as questões sociais, 
possibilitando aos alunos o uso dos conhecimentos escolares em sua vida 
extra-escolar. Não se trata, portanto, de trabalhá-los paralelamente, mas 
de trazer para os conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva 
dos temas (PCNs, 1998, p.27). 
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 Muito se tem discutido se a EA deve ou não ser disciplina, entretanto os documentos 

oficiais indicam que não, como, por exemplo, na Lei 9.795/99, hoje, ela é tema transversal e 

como tal deve ser trabalhada por todas as áreas, assim legitima a Lei, e também indica os 

PCNs.  

 De acordo com Macedo (1999) inúmeras tentativas vêm sendo realizadas ao longo dos 

anos para integrar, de formas diversas, as diferentes disciplinas escolares clássicas, supondo 

que essa integração permitia melhor apreensão da realidade, já que os PCNs propõem 

justamente que essa integração seja contemplada pelos temas transversais.  

 Se estes foram criados para “dar conta” de questões que são relevantes na sociedade 

atual, pois as disciplinas estavam distantes das questões práticas do dia a dia dos alunos, e 

esses temas devem atravessar (por isso são transversais) todas as disciplinas em função da sua 

importância social, pois contribuem para a formação do cidadão, por que não estão, então, no 

centro do currículo? 

 Uma das críticas feitas em relação aos temas transversais é tecida por Macedo (1999); 

segundo ele, os temas transversais apontados como fundamentais para a atuação crítica dos 

alunos na sociedade, são postos na realidade, em um patamar de importância inferior aos 

das disciplinas na organização do currículo. As disciplinas escolares tradicionais são o 

centro do currículo; isso não é uma exigência do desenvolvimento científico, mas sim uma 

opção adotada de um desenho curricular que privilegia o conhecimento formalmente 

estabelecido em detrimento da aplicação social desse conhecimento. Ou seja, essa estrutura 

faz parte de um processo de divisão social do conhecimento que formalmente organizado, 

funciona como um poderoso instrumento de diferenciação social, por isso a inserção dos 

temas transversais nos PCNs, não altera a natureza seletiva da escola. 

 Assim, salientamos que, embora a EA tenha uma grande importância social, e esteja 

contemplada entre os temas transversais, muitas vezes não é assumida como integrante do 

currículo. Deve-se isso ao fato de que os PCNs preveem que todas as áreas trabalhem, o que 

não ocorre. Então, “não é de ninguém”, de nenhuma disciplina, fica “esquecida”, não é 

realizada, ou apenas a cargo das disciplinas ligadas às ciências naturais:  Ciências, Geografia, 

Biologia.   

Os professores afirmam que a temática é trabalhada, conforme pode ser visto no 

gráfico a seguir: 
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 Verificamos, no gráfico 10 que 93% dos professores trabalham com a temática 

ambiental, (contudo é preciso ressaltar que 47% desses 93% dos entrevistados são das 

Ciências Naturais: Biologia, Geografia, Ciência, Química). Isso derrubaria por terra nossa 

afirmativa anterior de que a EA é esquecida? Não. Quando nos referimos que ela é 

“esquecida”, é com relação a sua transversalidade. Ser transversal é trabalhar num processo 

contínuo e sistemático, através das diversas disciplinas do conhecimento. Os professores 

afirmam que trabalham a temática em suas práticas, mas, conforme veremos adiante, são 

atividades de EA, questões pontuais, diferente de uma proposta que se diga interdisciplinar ou 

transversal. 

 Os alunos entrevistados dos municípios de Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato 

Branco afirmam que os professores trabalham a temática durante as aulas, conforme mostra o 

gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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Entre os alunos entrevistados, 73% declaram que os professores trabalham com EA; 

dizem que o trabalho é com: cuidado com a natureza, preservação do meio ambiente, 

separação do lixo, a reciclagem de materiais, o direcionamento correto do lixo e seu 

tratamento. Declararam que os professores: 

 
Trazem filmes sobre reciclagem, falam da importância de cuidarmos do 
meio ambiente (Aluno 9, Francisco Beltrão) 
Quando arrancamos folhas de cadernos e chupamos chicletes ela nos 
chama a atenção: estão descuidando do meio ambiente (Aluno 2, Dois 
Vizinhos) 
Brigam para os alunos não desperdiçar o papel ou fazer bolinhas (Aluno 
12, Dois Vizinhos).  

 
 Os alunos mencionaram que os professores utilizam recursos áudio-visuais para 

trabalhar o tema reciclagem. Também enfatizam a preocupação dos professores com o 

desperdício de material do uso escolar, folhas do caderno. Entretanto, as atividades aludidas 

pelos alunos dão a impressão de serem repressivas, buscando mudar atitudes tidas como 

“incorretas”, resultando pouco formativas. Parece-nos que o trabalho é desvinculado de uma 

realidade maior.   

 Os alunos que responderam que a temática ambiental não é trabalhada justificam:  

 
(ão tem pessoas qualificadas (Aluno 25, Francisco Beltrão)  
Talvez porque eles se preocupam mais com a matéria (Aluno 6, Pato 
Branco) 
(ão, porque nem todos estão interessados em Educação Ambiental 
(Aluno 7, Pato Branco) 
(ão sei, tem apenas 10 dias de aula (Aluno 20, Pato Branco). 

 
 A partir do discurso do aluno 6, visualizamos uma realidade escolar onde a EA não é 

entendida como integrante do currículo, é algo trabalhado pelos professores que se sentem 

incomodados ou conscientes da importância dessa formação. Porém, como há muito conteúdo 

a ser vencido e pouco tempo, a EA fica à mercê das (im)possibilidades do processo educativo. 

 Segundo Guimarães (2007), em recente pesquisa lançada em 2005 (Dados do Censo 

Escolar 2004), mais de 94% das escolas brasileiras reconhecem que realizam EA. Os 

educadores, apesar de bem intencionados, geralmente, ao buscarem desenvolver as atividades 

reconhecidas como de EA, apresentam uma prática calcada nos paradigmas37 da sociedade 

                                                             
37 Guimarães (2007) aponta como paradigmas da sociedade moderna, o que é trabalhado por Edgar Morin, como 
paradigmas da disjunção por, ao separar e focar na parte, simplificar e reduzir a compreensão da realidade, 
limitando o entendimento de meio ambiente em sua complexidade. Essa compreensão de mundo fragmentada 
não consegue estabelecer uma relação equilibrada entre indivíduos, sociedade e a natureza, o que se manifesta 
pela crise socioambiental. Indicamos para discussão acerca dos paradigmas a obra de Edgar Morin, Ciência com 
Ciência (1997). 
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moderna. Ou seja, querem fazer diferente pensando da mesma forma. Não podemos deixar de 

lembrar que os indivíduos em geral, entre eles os educadores, seres sociais que somos, 

experienciamos, em nosso cotidiano, a dinâmica dos paradigmas da sociedade moderna que 

tende a se perpetuar e que, seguindo essa tendência, é reprodutora da realidade já estabelecida 

por uma racionalidade dominante. Romper com essa armadilha é sermos críticos para que 

ações conscientes possam provocar práticas diferentes, e libertas das amarras do 

tradicionalismo.  

 Então, muitas atividades – reconhecidas como de EA pelos docentes – podem, na 

verdade, não condizer como tal, podem ser atividades limitadas na interpretação da 

problemática ambiental, não levando em consideração o pano de fundo dos problemas 

ambientais.  

 É elucidado nos PCNs como trabalhar a transversalidade, estabelecendo-se a diferença 

entre transversalidade e interdisciplinaridade. Para tal, organizamos no quadro, a seguir, as 

diferenças apontadas pelo documento: 

 

Quadro 7 – Diferenças entre transversalidade e interdisciplinaridade, de acordo com os PCNs 
(1998) 
 

Transversalidade Interdisciplinaridade 
• Diz respeito principalmente à dimensão 

da didática; 
• Diz respeito à possibilidade de se 

estabelecer, na prática educativa, uma 
relação entre aprender conhecimentos 
teoricamente sistematizados (aprender 
sobre a realidade) e as questões da vida 
real e de sua transformação (aprender na 
realidade e da realidade). E a uma forma 
de sistematizar esse trabalho e incluí-lo 
explícita e estruturalmente na organização 
curricular, garantindo sua continuidade e 
aprofundamento ao longo da 
escolaridade. 

• Refere-se a uma abordagem epistemológica dos 
objetos de conhecimento; 

• Questiona a segmentação entre os diferentes 
campos de conhecimento produzida por uma 
abordagem que não leva em conta a inter-relação 
e a influência entre eles — questiona a visão 
compartimentada (disciplinar) da realidade sobre 
a qual a escola, tal como é conhecida, 
historicamente se constituiu. 

Fonte: PCNs, 1998. 
Organização: PIRES, Mateus M., 2011. 

  

 Existem diferenças entre transversalidade e interdisciplinaridade, principalmente no 

âmbito da atuação pedagógica, contudo, uma abordagem necessariamente não exclui a outra, 

elas podem perfeitamente serem usadas na escola como destacam os PCNs: 

 

Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade 
alimentam-se mutuamente, pois o tratamento das questões trazidas pelos 
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Temas Transversais expõe as inter-relações entre os objetos de 
conhecimento, de forma que não é possível fazer um trabalho pautado na 
transversalidade tomando-se uma perspectiva disciplinar rígida. A 
transversalidade promove uma compreensão abrangente dos diferentes 
objetos de conhecimento, bem como a percepção da implicação do sujeito 
de conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. 
Por essa mesma via, a transversalidade abre espaço para a inclusão de 
saberes extra-escolares, possibilitando a referência a sistemas de 
significado construídos na realidade dos alunos (PCN, 1998, p.30). 

 

 A interdisciplinaridade vem sendo assinalada, nas últimas décadas, por inúmeros 

pesquisadores, como um dos possíveis caminhos para o trabalho com EA e superação em 

relação ao processo de fragmentação das ciências instaurado pelo surgimento da ciência 

moderna. Entretanto, é preciso observar que há três séculos, Comenius já destacava o 

necessário cuidado ao se ensinar: 

 
Segue-se que o ensino das ciências será mal conduzido se for 
particularizado, se antes não forem propostas as linhas mais simples e 
gerais de todo ensinamento; nem é possível instruir ninguém 
perfeitamente numa única ciência sem relacioná-la com as outras 
(COMENIUS, 2006, p.158). 
 

 Para Morin (2008), a hiperespecialização (ou seja, a especialização que se fecha em 

sim mesma sem permitir sua integração em uma problemática global) impede de ver o global 

(que ela fragmenta em parcelas) bem como o essencial (que ela dilui). Ora, os problemas 

essenciais nunca são parceláveis e os problemas globais são cada vez mais essenciais. Os 

conhecimentos fragmentados só servem para usos técnicos. Não conseguem conjugar um 

pensamento capaz de considerar a situação humana no âmago da vida, na Terra, e de enfrentar 

os grandes desafios de nossa época. 

 Vivenciamos o processo de fragmentação das ciências. As especialidades, onde os 

saberes passam a ser tratados de forma isolada do todo, ou seja, compartimentados o que 

impede de alcançar uma articulação das disciplinas. 

 
Uma das principais causas da problemática ambiental foi atribuída ao 
processo histórico do qual emerge a ciência moderna e a Revolução 
Industrial. Este processo deu lugar à distinção das ciências, ao 
fracionamento do conhecimento e à compartamentalização da realidade 
em campos disciplinares confinados, com o propósito de incrementar a 
eficácia do saber científico e a eficiência da cadeia tecnológica de 
produção. A partir dessa premissa, iniciou-se a busca por um método 
capaz de reintegrar esses conhecimentos dispersos num campo unificado 
do saber. Desta forma a análise da questão ambiental exigiu uma visão 
sistêmica e um pensamento holístico para a reconstituição de uma 
realidade ‘total’. Daí propôs um projeto para pensar as condições teóricas 
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e para estabelecer métodos que orientem as práticas da 
interdisciplinaridade (LEFF, 2007, p.62). 
 

 Assim, a partir da década de 70, iniciam-se discussões sobre as bases epistemológicas 

das ciências, principalmente para pensar a articulação existente entre elas e em relação a 

produção do conhecimento, encaminhando-se para a construção de uma estrutura teórico-

metodológica: a interdisciplinaridade.  

 
A ciência moderna avançou fracionando e especializando o saber com o 
propósito de penetrar mais eficazmente no conhecimento das coisas. 
Paradoxalmente, este processo de simplificação do mundo gerou a 
emergência da complexidade. A interdisciplinaridade surgiu com o 
propósito de reorientar o conhecimento para reapreender a unidade da 
realidade e para solucionar os complexos problemas gerados pela 
homogeneização forçada que induziu a racionalidade econômico-
tecnológica dominante. Este projeto busca fundamentar-se num método 
capaz de fazer convergir os olhares dispersos os saberes disciplinares 
sobre uma realidade homogênea, racional e funcional, eliminando as 
divisões estabelecidas pelas fronteiras dos territórios científicos, 
cancelando o espaço próprio de seus objetos de conhecimento, para 
reconstruir um mundo unitário (LEFF, 2007, p. 170). 
 

 Nesse sentido, a interdisciplinaridade parte de enfoques disciplinares diferentes, 

buscando superar as compartimentações estabelecidas entre as ciências. No entanto, esses 

enfoques não descaracterizam os campos que compõem o fazer interdisciplinar, assim, o 

pesquisador continua com sua especificidade, ainda que utilizando conhecimentos de outras 

áreas.  Perguntamos aos docentes como é trabalhada a EA na escola, e apresentamos as 

respostas no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
 * Nota: os valores não correspondem a 100%, pois os participantes da pesquisa poderiam marcar mais de 
uma alternativa. 
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 A EA é trabalhada na escola, segundo os docentes, predominantemente de forma 

interdisciplinar; é o que indicam 53% deles. Para Leff (2007) o processo interdisciplinar 

mobiliza a produção de novos conhecimentos enquanto resta às disciplinas particulares um 

potencial a desenvolver em seu intercâmbio com outros saberes para compreender e resolver 

os problemas sociais de nosso tempo. 

 Todavia, 21% dos docentes assinalaram a opção que a EA é trabalhada dentro da 

própria disciplina sem relação com as demais. Apenas 18% dos docentes indicam que a EA é 

trabalhada de forma transversal conforme prevêm os PCNs e a Lei 9.795/99. Outros 36%, 

assinalaram que a EA é realizada pelas disciplinas ligadas às ciências naturais, na maioria das 

vezes, ficando a cargo do professor de Geografia e de Ciências, no caso do Ensino 

Fundamental.  

É um dos temas da Geografia, mas para além desta disciplina escolar é 
um dos dilemas atuais da humanidade, portanto é pertinente que seja 
considerado também fora da disciplina, no âmbito geral da escola, 
buscando-se criar uma postura de atenção e cuidados com a questão 
ambiental (CALLAI, 1997, p.9). 

 

 A EA não é disciplina específica em nenhuma das escolas pesquisadas, não sendo uma 

disciplina, não está a cargo de determinado professor, mas é responsabilidade de todos eles 

(CALLAI, 1997). Perguntamos aos docentes que áreas do conhecimento desenvolvem 

atividade de EA e as respostas apresentamos no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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 Três áreas foram indicadas pelos professores e coordenadores como as que 

desenvolvem atividades de EA: Ciências, Geografia e Português; 12% apontam a disciplina 

de Ciências, 7% apontam Geografia, e 3%, Português. Já 14% indicam que todas as 

disciplinas trabalham com EA. Um número significativo de docentes não responderam à 

pergunta, 75%. 

 É importante que, na escola, os problemas ambientais sejam tratados a partir de uma 

visão global e não fragmentada, o que exige que os profissionais (professores e 

coordenadores) conheçam e consigam desenvolver uma proposta interdisciplinar; mesmo 

sendo especialista em determinado assunto ou disciplina, esse diálogo é importante para 

compreensão do todo. 

A riqueza do trabalho será maior se os professores de todas as disciplinas 
discutirem e, apesar de todo o tipo de dificuldades, encontrarem elos para 
desenvolver um trabalho conjunto. Essa interdisciplinaridade pode ser 
buscada por meio de uma estruturação institucional da escola, ou da 
organização curricular, mas requer, necessariamente, a procura da 
superação da visão fragmentada do conhecimento pelos professores 
especialistas (PCNs, 1998, p.193). 

 

Entendemos como necessário verificar, além de como é trabalhada, quais são os 

objetivos da EA na escola. Segundo Guimarães (2007), quando a EA, em menos de 30 anos, 

está presente no discurso dos diferentes setores da sociedade, é porque há um reconhecimento 

generalizado de que existem problemas, e graves, com o meio ambiente; ou melhor, na 

relação ser humano-natureza. Tradicionalmente, a educação é chamada para solucionar os 

problemas sociais e considerada a grande redentora da sociedade. Se o problema é com a 

sexualidade, cria-se a educação sexual; se é com o trânsito, educação para o trânsito; se é com 

o meio ambiente, EA. Será assim? A educação é a solução para todos os problemas da 

sociedade? Mas de que educação, de um modo geral, e, em particular, da ambiental, estamos 

falando? Certamente, se fizermos um comparativo do quadro atual com o de 20, 30 anos atrás, 

podemos perceber o quanto a EA ganhou espaço na sociedade: no entanto, essa mesma 

sociedade degrada mais o meio ambiente hoje do que há 20, 30 anos. Que EA é essa que 

quanto mais se faz, menos alcança seus objetivos?  

 Diante da constatação realizada por Guimarães (2007) de que a EA ganha espaço nos 

diversos setores da sociedade, na escola, nos discursos, parece-nos que os resultados não são 

significativos se a sociedade continua a degradar e poluir. De tal modo, buscamos 

compreender quais são os objetivos da EA na escola, uma vez que são eles que vão 

determinar e orientar o trabalho dos professores. Por isso construímos o quadro comparativo, 
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a seguir. De um lado, apresentamos os objetivos propostos pelos PCNs e de outro, os 

indicados pelos professores e coordenadores durante a pesquisa. 

 

Quadro 8 – Comparação dos objetivos da EA com base nos PCNs, e nos relatos dos docentes  
 

Quadro comparativo: objetivos da Educação Ambiental 

PC�s Docentes (professores / coordenadores) 
1) Identificar-se como parte integrante da 
natureza e sentir-se afetivamente ligados a 
ela, percebendo os processos pessoais 
como elementos fundamentais para uma 
atuação criativa, responsável e respeitosa 
em relação ao meio ambiente; 
 
2) Perceber, apreciar e valorizar a 
diversidade natural e sociocultural, 
adotando posturas de respeito aos 
diferentes aspectos e formas do 
patrimônio natural, étnico e cultural; 
 
3) Observar e analisar fatos e situações do 
ponto de vista ambiental, de modo crítico, 
reconhecendo a necessidade e as 
oportunidades de atuar de modo 
propositivo, para garantir um meio 
ambiente saudável e a boa qualidade de 
vida; 
 
4) Adotar posturas na escola, em casa e 
em sua comunidade que os levem a 
interações construtivas, justas e 
ambientalmente sustentáveis; 
 
5) Compreender que os problemas 
ambientais interferem na qualidade de 
vida das pessoas, tanto local quanto 
globalmente; 
 
6) Conhecer e compreender, de modo 
integrado, as noções básicas relacionadas 
ao meio ambiente; 
 
7) Perceber, em diversos fenômenos 
naturais, encadeamentos e relações de 
causa/efeito que condicionam a vida no 
espaço (geográfico) e no tempo 
(histórico), utilizando essa percepção para 
posicionar-se criticamente diante das 
condições ambientais de seu meio; 
 
8) Compreender a necessidade e dominar 
alguns procedimentos de conservação e 
manejo dos recursos naturais com os quais 
interagem, aplicando-os no dia-a-dia; 

1) Manter a sala limpa, o pátio organizado; 
 
2) Desenvolver o senso crítico do aluno para as questões 
ambientais, torná-lo um agente transformador para as causas 
ambientais; 
 
3) Possibilitar que os alunos respeitarem o que a natureza nos 
oferece, conservar e replantar áreas em desmatamento; 
 
4) Usar com coerência, preservar; reciclar; 
 
5) Valorizar o meio ambiente para que tenhamos qualidade de 
vida; 
 
6) Promover a criação de hábitos corretos em relação aos uso dos 
recursos naturais; 
 
7) Reduzir, reutilizar e reciclar;  
 
8) Mostrar ao aluno que ele pode contribuir economizando luz, 
água; 
 
9) Sensibilizar; chamar atenção; preparar o aluno para sua função 
com cidadão atuante na sociedade. 
 
10) Compatibilizar com o desenvolvimento econômico-social com 
a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico, normas relativas ao uso e manejo de recursos 
ambientais, entre outros. 
 
11) Possibilitar que a população compreenda os problemas 
causados pela ação do homem ao ambiente, incentivando-a a 
buscar práticas para a solução desses problemas. 
 
12) Tornar os educando aptos a agir, individualmente ou 
coletivamente, e resolver problemas ambientais. 
 
13) Reciclar, [evitar] a poluição, aproveitamento de materiais que 
seriam jogados na natureza e que serão aproveitados de outra 
maneira, através de projetos, postura e hábitos de proteção. 
 
14) Trabalhar este tema apenas como forma de conscientização os 
alunos, porém esta educação já vem de casa. 
 
15) Conscientizar ou compreender que o homem faz parte, e pode 
ser agente de transformação, seja ela positiva ou negativa. 
 
16) Propiciar momentos de contato direto com a natureza. 

*Nota: os objetivos dos docentes foram agrupados, pois muitos se repetiam. 
Organização: PIRES, Mateus, M. 2011. 
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 Com relação aos objetivos da EA, existem inúmeras similaridades entre o que 

propõem os  PCNs e o que é dito pelos docentes. O primeiro objetivo dos Parâmetros é que os 

alunos se identifiquem como parte integrante da natureza e sintam-se afetivamente ligados a 

ela, tendo uma atuação respeitosa com relação ao meio ambiente. Isso é contemplado nos 

objetivos citados pelos docentes: respeito à natureza, sensibilização dos alunos, compreensão 

de que o homem faz parte da natureza e também a possibilidade de momentos em contato 

direto com a natureza, que encaminharia para o alcance desse objetivo, sentir-se parte da 

natureza e ligado afetivamente a ela.  

No que tange ao objetivo que se refere ao respeito aos diferentes aspectos e formas do 

patrimônio natural, étnico e cultural, não é abordada essa perspectiva pelos professores e 

coordenadores, apenas indicam “o respeito à natureza”. Isso demonstra a falta de 

operacionalização da EA com relação às questões sociais e culturais. 

O objetivo mais contemplado no discurso dos professores e coordenadores é o 

terceiro, isto é, observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental de modo 

crítico para garantir um ambiente saudável e boa qualidade de vida, explicitado nos segundo, 

quinto e décimo primeiro objetivos dos docentes. 

Quanto às atitudes adotadas na escola, em casa e na comunidade, para que levem a 

interações construtivas e ambientalmente sustentáveis, os docentes têm a mesma linguagem 

dos PCNs. Isso pode ser observado quando indicam que é objetivo da EA manter a sala limpa 

e o pátio organizado, promover e criar hábitos corretos em relação aos recursos naturais e que 

essa educação também venha de casa. 

O quinto objetivo, compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade 

de vida das pessoas, também é citado pelos docentes: Que a população compreenda os 

problemas causados pela ação do homem ao ambiente, incentivando-a a buscar práticas 

para a solução desses problemas (Coordenadora B). 

Os objetivos 6 e 8 dos PCNs – respeito a compreensão das noções relacionadas ao 

meio ambiente e também ao domínio de alguns procedimentos de conservação e manejo dos 

recursos naturais – são reafirmados pelos docentes quando indicam preservar, reciclar, 

reutilizar, economizar, aproveitar materiais que seriam jogados na natureza. 

Os objetivos propostos nos PCNs são também os mesmos que permeiam o trabalho 

dos docentes com relação a EA na escola. Contudo, nem os Parâmetros nem os docentes 

citam diretamente as questões sociais, econômicas, com relação ao modo de produção 

capitalista. 

 Apenas um professor fala em Compatibilização do desenvolvimento econômico social 
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com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico... (Professor N).    

 Os PCNs são imensamente criticados. Não discordamos das várias críticas recebidas, 

pois muitas delas são verdadeiras. De fato, neles existem equívocos e inoperâncias. 

Entretanto, têm muitos méritos como, por exemplo, um embasamento teórico com relação aos 

conceitos de meio ambiente, a diferenciação conceitual e discussão de transversalidade e 

interdisciplinaridade, a articulação dos aspectos naturais (físicos/biológicos) com o social, 

entre outras.  

 O documento foi abandonado e as questões teóricas que ele apresenta não são 

discutidas. Inclusive as questões práticas, as quais são criticadas, por exemplo, metodologia, 

por não aparecer como um “guia”, ou como “receitas prontas”, mas por estarem dissolvidas 

no documento, obrigando assim, uma leitura atenta. 

 

3.4 – As Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do 
Paraná e os Desafios Educacionais Contemporâneos 
 

NNo ano de 2003, iniciou-se o processo de construção das chamadas Diretrizes 

Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (DCEs). Elas 

passariam a orientar a organização do currículo escolar e a estrutura teórica das disciplinas da 

educação básica (Ensino Fundamental e Médio). Uma das justificativas para elaboração das 

diretrizes foi que elas iriam substituir a visão neoliberal, fragmentada e utilitarista que se tinha 

na escola com relação aos conteúdos disciplinares, norteados até então pelos PCNs. 

Segundo Yvelise Arco Verde38 (secretária de Educação do estado do Paraná, no ano de 

2009) a implementação dessas diretrizes objetiva a atuação do professor como sujeito 

epistêmico, não só aquele que trata do conhecimento, mas que o produz na cotidianidade da 

prática escolar.   

Desse modo, as DCEs possuem uma marca diferenciada: a horizontalidade, em função 

da sua elaboração, que não se deu de forma vertical, ou seja, imposta pelo sistema político 

vigente, segundo afirma Yvelise Arco Verde. 

 

Durante o período de construção das diretrizes, foram realizados 
inúmeros seminários, simpósios, reuniões técnicas, encontros 
descentralizados, com o objetivo de favorecer a participação dos 
educadores nas discussões que se deram ao longo de três anos de intensos 
debates. Esse processo de formação continuada em torno das diretrizes 

                                                             
38 A referida fala da secretária de Educação, em exercício no ano de 2009, encontra-se em uma entrevista no 
jornal: Educação, dia-a-dia melhor. Nº53, ano VII, dezembro de 2009. 
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evidenciou a necessidade de nelas contemplar as especificidades dos 
níveis e modalidades da educação básica sem perder de vista a 
contribuição dos diferentes componentes curriculares na formação 
integral dos alunos ao longo do processo de escolarização (DCEs, 2006, 
p.7).    
 

 O processo de constituição e elaboração39 das Diretrizes foi pensado com a 

participação coletiva de todos os professores da rede pública estadual (Deb Itinerante). As 

Diretrizes possuem grande operacionalização; na pesquisa 100% dos professores dizem 

utilizar as DCEs, e justificam o seu uso:  

 

Principalmente para o planejamento (Professor D) 
Para embasar o trabalho de sala de aula, organizar o plano docente 
(Professor E) 
Dar uma visão resumida do embasamento teórico da disciplina e dos 
conteúdos básicos (Professor H) 
Foi organizada pelos professores (Professor J). 

 

 Os professores utilizam-nas principalmente para planejar e organizar suas aulas; um 

professor diz que a utiliza por ter sido elaborada por eles; assim, há familiaridade com o 

material, resultado do processo interativo. Os professores podem afirmar que utilizam as 

DCEs, para demonstrar que sabem usar, ou, então, porque, de certo modo, foram preparados 

para isso. Sabemos que a elaboração das Diretrizes foi pensada com a participação de todos. 

Entretanto, não podemos afirmar que todos participaram, ou mesmo que as contribuições 

dadas pelos docentes foram aceitas pela Secretaria.  

 Os coordenadores, 77%, dizem utilizar as DCEs, e 23% não responderam ao 

questionamento. Os que utilizam, explicam o motivo: 

 
Como linha de pensamento e direção dos conteúdos (Coordenadora E) 
Porque foi elaborado pelos professores da rede (Coordenadora G) 
Para pesquisas, para o planejamento anual da disciplina, para 
esclarecimentos (Coordenadora M). 

 

                                                             
39 No que tange à construção e elaboração das diretrizes, pesquisamos como ocorreu esse processo, que se deu 
nos anos de 2004 a 2006 em eventos que reuniam professores representantes dos 32 núcleos regionais do estado 
para discussões em oficinas acerca das especificidades da sua disciplina e os fundamentos que deveriam constar 
nas diretrizes. Segundo Maria Eneida Fantin (2009), coordenadora pedagógica do Departamento de Educação 
Básica, o departamento entendeu que além dessas oficinas era necessário discutir e disseminar a implementação 
das diretrizes com todos os professores da rede. Assim, foi criado o chamado Deb Itinerante que aconteceu de 
maio de 2007 a setembro de 2008 quando as equipes disciplinares do departamento de educação básica (Deb), 
com um responsável por cada disciplina, organizavam oficinas com grupos de até 40 professores para discutir as 
diretrizes, visitando os 32 NREs do Estado do Paraná. Esse motivo justifica a horizontalidade na construção das 
DCEs.  
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 A DCE de Geografia está organizada da seguinte forma: primeiro é apresentada uma 

dimensão histórica da disciplina de Geografia e seus fundamentos teóricos-metodológicos, em 

seguida, os conteúdos estruturantes40 e os básicos e, por fim,  os encaminhamentos 

metodológicos e o processo de avaliação.  

Com relação à disciplina de Geografia, são apresentados quatro conteúdos 

estruturantes: 1) Dimensão econômica do espaço geográfico; 2) Dimensão política do espaço 

geográfico; 3)  Dimensão socioambiental do espaço geográfico; 4) Dimensão cultural e 

demográfica do espaço geográfico. 

Através de leitura e interpretação das Diretrizes, visualizamos que, no conteúdo 

estruturante, a dimensão socioambiental do espaço geográfico, é onde está presente os 

aspectos ligados a EA.  

 
A questão socioambiental é um sub-campo da Geografia e, como tal, não 
constitui mais uma linha teórica dessa ciência/disciplina. Permite 
abordagem complexa do temário geográfico, porque não se restringe aos 
estudos da flora e da fauna, mas à interdependência das relações entre 
sociedade, elementos naturais, aspectos econômicos, sociais e culturais 
(DCE GEOGRAFIA, 2008, p.72). 

 

Nesse conteúdo, é destacado o acirramento dos problemas ambientais e como a 

Geografia tem incorporado a temática, dando ênfase à crise ambiental contemporânea, 

destacando que esta não pode ser compreendida nem resolvida segundo as perspectivas que 

isolam a sociedade da natureza, ou que ignoram uma delas (DCE GEOGRAFIA, 2008). 

A abordagem desse conteúdo nas DCEs não se refere somente às questões naturais do 

ambiente, também discorre sobre aspectos sociais, econômicos, problemas socioambientais, 

questões da pobreza, da fome, das diferenças culturais que se materializam no espaço 

geográfico (DCE, GEOGRAFIA, 2008). Entendemos, assim, que a abordagem de EA, nas 

DCEs está embasada numa concepção crítica emancipatória. 

Contudo, o professor necessita buscar, outras fontes para embasamento teórico do 

trabalho com EA, pois o que se apresenta nas DCEs é apenas um caminho de construção 

inicial para um trabalho com EA crítica. Com relação às concepções teóricas, questionamos 

os docentes sobre quais são as referências para trabalharem a EA e apresentamos as respostas 

na síntese a seguir:    

                                                             
40

 Segundo as Diretrizes Curriculares (2008), são conteúdos estruturantes os conhecimentos de grande amplitude 
que identificam e organizam os campos de estudos de uma disciplina escolar considerados fundamentais para a 
compreensão de seu objeto de estudo e ensino. São, neste caso, as dimensões geográficas da realidade a partir 
das quais os conteúdos específicos devem ser abordados. 
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Acreditamos que os docentes não compreenderam a pergunta, ou não tinham 

conhecimento para responder, pois 22% deles desviaram o assunto ao responderem com 

enunciados como:  

 
A teoria que se aprende na escola e se pratica na sociedade (Professor 
A) 
Meio ambiente como todo (Professor C) 
Todos fazemos parte e podemos contribuir (Professor L). 

 

Há desconhecimento dos docentes sobre as bases teóricas de EA, pois, 19% não 

respondem ao questionamento. Já 12% destacam que trabalham com autores críticos, que é a 

base teórica usada como referência na escola, inclusive citando os seguintes autores: Celso 

Antunes, Miguel Arroyo, Milton Santos etc. De fato, são autores que trabalham numa 

perspectiva teórico–crítica de educação. Entretanto, nenhum dos autores citados escrevem 

sobre EA, ou seja, autores da área são desconhecidos pelos professores.  

Os docentes citam como fontes de consulta os livros didáticos e a internet (7%), 

projetos (7%), a Lei 9.795/99 (7%), vários autores (7%); demonstram desconhecimento sobre 

a literatura da área ao afirmarem que não existe base teórica para EA na escola (7%). 

Paralelamente às DCEs, o estado do Paraná criou os chamados Desafios Educacionais 

Contemporâneos, o que entendemos como uma espécie de temas transversais. Para pensar e 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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agir em relação sobre esses desafios, foram também propostos os chamados Cadernos 

Temáticos da Diversidade, uma cartilha para debater cada um dos desafios educacionais 

contemporâneos (Relações Étnico-Raciais, Sexualidade, Uso Indevido de Drogas, Violência, 

Educação Fiscal e Educação Ambiental).  

 

O desafio maior é, sem dúvida, o conhecimento em si, razão do nosso 
trabalho e função essencial da escola. No entanto, constantemente vai 
além, demonstrando-nos demandas novas, exigindo um posicionamento 
em relação aos novos desafios que se opõem para a educação e que 
devem ser trabalhados neste contexto, tanto para os profissionais da 
escola, como para os educandos, seus pais e a comunidade, em toda a 
complexidade de cada um desses segmentos. Tais desafios trazem as 
inquietudes humanas, as relações sociais, econômicas, políticas e 
culturais, levando-nos a avaliar os enfrentamentos que devemos fazer. 
Implica, imediatamente, a organização de nossas tarefas e o projeto 
político-pedagógico que aponta a opção pela direção educacional dada 
pelo coletivo escolar, nossos planos, métodos e saberes a serem 
enfrentados, para hoje, sobre o ontem e com a intensidade do nosso 
próximo passo (CADERNO TEMÁTICO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
p.4). 
 

O caderno temático da EA é composto por sete artigos científicos que contemplam três 

grandes áreas: o cenário da EA na atualidade, EA e sustentabilidade e legislação ambiental. 

Também são apresentadas na integra, a Lei 9.795/99 e o Decreto 4.281/02. No final da 

cartilha, são sugeridos filmes, livros e sites referentes a EA.  

A cartilha trata de questões teóricas discutindo a problemática ambiental na atualidade. 

Entretanto, não são apresentados textos que discutam a EA e façam a problematização na 

escola, (abordando perspectivas teóricas, metodologias e conteúdos, por exemplo). É um 

material de cunho técnico, discute questões pontuais como, por exemplo, mudança climática e 

a tropicalidade. Apenas dois artigos referem-se diretamente à escola: um discutindo a agenda 

21 escolar e outro a inserção da EA nos currículos escolares. A utilização desse material é 

ampla, na escola, e os docentes apontam isso (conforme visto no gráfico nº7, na página 130).   

Além desses dois documentos, DCEs e Cadernos Temáticos, é necessário verificar se a 

EA está contemplada no PPP da escola e no plano de trabalho docente.  Perguntamos aos 

professores e coordenadores se a EA está presente no projeto político pedagógico da escola, 

as respostas podem ser visualizadas nos gráficos a seguir: 
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A maioria dos coordenadores, 61%, afirma que a EA está no Projeto Político 

Pedagógico; 23% silenciaram em relação a essa questão, por quais motivos? Desconhecem o 

PPP de sua escola? Os coordenadores que participaram da elaboração do PPP possivelmente 

são aqueles que salientam que a EA precisa ser aperfeiçoada (8%) e que muito pouco dela 

(8%) é apresentada nesse documento. 

Quanto aos professores, assim se referem ao PPP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os professores, 80% afirmam que a EA é contemplada no PPP; apenas 20% 

dizem que a EA não é contemplada. Frente a essas afirmações, buscamos analisar se a EA 

está presente, observando cada PPP das instituições pesquisadas. A primeira escola, 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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identificada como “A”, cita, em seu PPP, que cada professor contemplará em seu plano 

docente a EA.  

Na escola “B”, é afirmado que desenvolve um currículo baseado no cuidado com o 

meio ambiente, realizam uma breve discussão técnica sobre a Agenda 21 no PPP. Com 

relação a essa instituição, tanto alunos como docentes, em seus discursos mencionam um 

projeto que é realizado pela escola. Como esses discursos apontaram para o projeto, fomos 

pesquisar sobre ele. Tivemos acesso à fundamentação teórica do projeto, nos seus objetivos 

salienta-se que pretendem “despertar mudança da qualidade de vida e conhecimento sobre 

meio ambiente, formação de atitudes de proteção do meio”. Como resultado, esperam a 

conscientização da comunidade escolar e do município.  

Numa fala informal com um dos coordenadores, ele nos disse: (a escola tem um 

projeto de EA, mas é igual um satélite, demonstrando que a EA ainda está longe do cotidiano 

da escola. Reafirma a nossa hipótese de que são ações e atividades desenvolvidas 

desvinculadas da realidade. 

Na escola “C”, é indicado apenas um projeto com o nome de “paz na escola”, no qual 

se afirma que será trabalhada a Agenda 21. No PPP, da escola “D” não é abordado nada em 

relação a EA, meio ambiente ou assuntos do gênero. 

A escola “E” apenas destaca que os alunos realizarão atividades de contato com o 

meio ambiente. Na escola “F”, a temática ambiental, está inserida em um texto que fala da 

prática transformadora da escola, no qual são abordados os desafios educacionais 

contemporâneos. Parte desse texto é cópia dos PCNs, e, logo em seguida, no texto, há um 

destaque, ressaltando que a escola desenvolverá projetos de reciclagem no decorrer do ano 

letivo.  

Em uma linguagem poética, o PPP da escola afirma que buscam uma instituição 

democrática, participativa e transformadora, fazendo-se presente, constantemente, no 

intercâmbio de informações como a comunidade e com a região. Aqui, é valido mencionar, 

que, o que é dito no documento oficial parece não ser realizado na prática, uma vez que 

nenhum dos professores desta instituição aceitou responder nosso questionário de pesquisa. 

Percebemos que os coordenadores, mas em grande parte os professores conhecem 

muito pouco o PPP da escola, uma vez que 80% dos professores afirmam que a EA está 

contemplada nele, o que não é verídico; são apresentadas apenas algumas atividades pontuais 

de EA, ou relativas a projetos fragmentados e desvinculados das demais disciplinas, ou seja, a 

EA não é contemplada nos PPP.    



153 
 

Além do PPP, perguntamos aos professores se abordavam a EA em seus planos de 

ensino:   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A maior parte dos professores afirmam que a EA está contemplada em seu plano de 

trabalho docente (79%). Mais uma vez é afirmado que se trabalha com EA. É importante 

salientar que 47% dos professores participantes são da área de Ciências Naturais, e isso pode 

facilitar a abordagem da EA em seus conteúdos. 

Conforme tratado no capítulo anterior, a Lei 9.975/99 assegura que os professores que 

estão atuando devem receber formação para atender os princípios e objetivos da política 

nacional de EA. No estado do Paraná, essa determinação é cumprida pela Diretoria de 

Políticas e Programas Educacionais a qual atende a demanda de EA, por meio dos chamados 

grupos de estudos. Estes foram criados no de 2008 para aprofundar e conhecer melhor os 

desafios educacionais contemporâneos. Nas escolas, o professor escolhe qual temática lhe 

interessa-lhe optando por um dos temas. O grupo é formado por mais de três integrantes, 

tendo um professor como coordenador do grupo. Os encontros realizam-se aos sábados, em 

datas determinadas pela Secretaria Estadual de Educação (SEED), com duração de 4 horas 

cada, seis vezes ao ano.  

Em cada encontro, a escola recebe da SEED o material para estudo com 

questionamentos para reflexão da prática do professor. Ao final dos encontros é produzido 

pelo grupo o chamado Inventário de Experiências. Neste são apresentadas as discussões feitas 

pelo grupo bem como as respostas dos questionamentos recebidos junto com o material 

didático.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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No ano de 2008, foi realizado o primeiro grupo de estudos de EA. Nos quatro 

primeiros encontros, foi discutido o embasamento teórico, conjugando os aspectos sociais, 

políticos, econômicos, culturais; nos dois últimos encontros, os professores construíram o 

Inventário de Experiências elaborando uma Agenda 21 Escolar41.  

Tivemos acesso ao material de estudo do ano de 2009. Neste ano, o trabalho 

aprofundaria as questões ambientais voltadas para o trabalho docente, enfatizando a Agenda 

21 Escolar e o estudo de bacias hidrográficas. Esse material apresenta uma densa discussão 

teórica em conjunto com atividades práticas para pensar a EA na escola. Não conseguimos 

avaliar o alcance potencial desse estudo porque não era o objetivo neste trabalho, todavia, o 

professor tem em suas mãos um material riquíssimo para embasar sua prática pedagógica e, 

principalmente, refletir com o coletivo de professores sobre EA.  

Para que a EA efetive-se na escola, é primordial o conhecimento das questões 

ambientais para que o aluno alcance a dimensão da consciência ambiental. Entretanto, a EA 

não pode restringir-se às ações pontuais, desvinculadas do lugar. Ficar apenas na atitude do 

sujeito sem a relação dele com o espaço torna uma ação vazia de sentido. Precisamos 

encaminhar as discussões para outros níveis, aprofundando os saberes, buscando 

transformações nas relações sociais. 

Apesar de termos os PCNs desde 1998, fica evidente a dificuldade existente, na escola, 

em relação aos temas transversais e a interdisciplinaridade. O professor recebe documentos, 

com os quais ele nem sempre está preparado para realizar o trabalho proposto, os PCNs são 

um forte indicativo disto. Assim, tudo muda a cada década, mas o trabalho com a EA contínua 

no mesmo lugar, no vazio, pouco se avança. 

 Cada governo que assume traz uma equipe encarregada para repensar os caminhos da 

educação. Todavia, a falta de continuidade dos trabalhos,  a contradição entre os documentos 

oficiais são percebidas na prática, trazidas pela pesquisa quando os docentes indicam que a 

EA é apresentada no currículo escolar por meio dos desafios educacionais contemporâneos. 

Entretanto, dizem que o trabalho acontece de forma interdisciplinar e pelas disciplinas das 

ciências naturais, ou seja, aquilo que é previsto nos documentos, muitas vezes, não consegue 

ser realizado na escola. 

                                                             
41 Desde a realização da ECO-92, os países participantes assumiram o compromisso de, nas mais diversas 
instâncias político, administrativa, social, de elaborar suas próprias Agendas 21. A Agenda 21 Brasileira, foi 
terminada no ano de 2002. Assim, também cada estado, município pode elaborar a sua própria Agenda local. 
Não distante disso, com base na Agenda 21 local, a escola também poderia organizar a sua chamada de Agenda 
21 Escolar. 
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Outra questão, ainda, é, como articular a proposta Federal com a Estadual que, no caso 

do Paraná, tem suas especificidades, vinda numa linha histórico-crítica, mas mais ainda com 

muitas dificuldades. Ficam os desafios: O que utilizar desses documentos oficiais? Como usar 

o caderno dos desafios educacionais contemporâneos, produzido pelo estado do Paraná, 

estritamente técnico, que não discute a EA na escola e suas abordagens? Um dos caminhos 

seria participar nos grupos de estudos. Mas como garantir a formação (preconizada na Lei) se 

os professores escolhem o grupo de estudos do qual participarão, e muitas vezes, pela 

temática não se aproximar da sua disciplina, não fazem a formação em EA?  
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CAPÍTULO IV 

Avaliando a educação ambiental na escola, as possibilidades  
e os limites 
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IIVV  ––  AAVVAALLIIAA��DDOO  AA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  AAMMBBIIEE��TTAALL  ��AA  EESSCCOOLLAA,,  AASS  
PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEESS  EE  OOSS  LLIIMMIITTEESS  

 
 
4.1 – Conteúdos e metodologias de ensino na Educação Ambiental Formal  
 

 DDefinir que conteúdos devem ser trabalhados em EA no currículo escolar, qual a 

perspectiva metodológica que vai embasar a prática e que recursos didáticos utilizar é um 

grande desafio. Relacionar a temática a um determinado conteúdo de uma área específica do 

conhecimento é desafio ainda maior. Sabemos que a proposta, tanto nos PCNs quanto nas 

DCEs, é por meio do trabalho transversal e interdisciplinar, e isso, talvez, seja um dos 

principais dilemas para os professores quando se trata de EA.  

 Com relação ao currículo, os PCNs trazem, de forma sistemática, conteúdos de EA, os 

quais, segundo o documento, devem ser centrados no desenvolvimento de atitudes e posturas 

éticas, muito mais do que aprendizado de conceitos. Abarcam assuntos tratados em âmbito 

local, regional e mundial, com ênfase especial para o local. 

 
[...] fazem parte dos conteúdos desde formas de manutenção da limpeza 
do ambiente escolar (jogar lixo nos cestos, cuidar das plantas da escola, 
manter o banheiro limpo), práticas orgânicas na agricultura, formas de 
evitar o desperdício, até como elaborar e participar de uma campanha ou 
saber dispor dos serviços existentes relacionados com as questões 
ambientais (por exemplo, os órgãos ligados à prefeitura ou as 
organizações não-governamentais que desenvolvem trabalhos, exposições 
oferecem serviços à população, possuem material e informações de 
interesse da escola, dos alunos e das famílias etc.). Portanto, deve-se 
possibilitar aos alunos o reconhecimento de fatores que produzam bem-
estar ao conjunto da população; ajudá-lo a desenvolver um espírito de 
crítica às induções ao consumismo e o senso de responsabilidade e 
solidariedade no uso dos bens comuns e recursos naturais, de modo que 
respeite o ambiente e as pessoas de sua comunidade (PCNs, 1998, p.201). 

 

 Os conteúdos escolhidos e definidos no documento citado têm ampla abrangência e 

estão organizados em três grandes blocos: 1) A natureza “cíclica” da Natureza; 2) Sociedade e 

meio ambiente; 3) Manejo e conservação ambiental. 

 O primeiro bloco trata da dinâmica que envolve natureza, suas questões físicas, 

biológicas, geológicas, atreladas aos fatores geográficos: solo, clima, relevo e ao estudo das 

bacias hidrográficas bem como a utilização da água. 

 
O conhecimento dos ciclos da natureza e da complexa trama de relações 
que os possibilitam permite aos alunos compreender a importância da 
recomposição dos elementos necessários à permanência da vida no 
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planeta. A viabilização desse tipo de ação é de extrema importância, 
diante da amplitude, rapidez e intensidade das ações predatórias, que 
poderão até mesmo inviabilizar a continuidade da vida (PCNs, 1998, 
p.211). 

 

 O segundo bloco, sociedade e meio ambiente, discute as diferentes culturas, suas 

formas de organização e as respectivas relações com a natureza, explorando ou não 

determinados recursos presentes no espaço geográfico. Nesse bloco, o que permeia a 

discussão é o processo de industrialização. “A prioridade da discussão das relações da 

sociedade industrial com a natureza deve-se ao fato de que esse é o modelo hegemônico, 

determinante das principais questões ambientais vividas no país” (PCNs, 1998, p.213). 

 

Ao problematizar as relações sociais e da sociedade com a natureza, 
ressalta-se a importância de que os alunos venham a entender a dimensão 
local como uma materialização dessas relações. Por exemplo, ao estudar 
as transformações da paisagem, como cortes de taludes, construção de 
usinas, desmatamentos, entre outras, é interessante interpretar suas 
conseqüências para a dinâmica ambiental local. Porém, ao incluir, nesse 
estudo, os interesses de grupos, os conflitos sociais e os aspectos 
econômicos no interior dos quais foram definidas e implementadas essas 
atuações, possibilita-se aos alunos ampliar seu universo de compreensão 
sobre cada forma específica de intervenção ambiental (PCNs, 1998, 
p.213). 

 

 Nesse bloco, relacionam-se assuntos como desperdício, consumismo, a necessária 

valorização da diversidade cultural, levando-se em conta as organizações sociais, com seus 

símbolos, linguagens e representações, além das diferentes linguagens de que a mídia faz uso 

para veicular a temática ambiental. 

 O terceiro e último bloco aborda o manejo e a conservação ambiental, apontando 

formas corretas de intervenção humana na natureza para equacionar melhor os impactos 

gerados pelas técnicas mais conservacionistas, por exemplo, o manuseio correto de 

agrotóxicos em áreas rurais, ou o desenvolvimento da chamada agricultura orgânica, as 

construções inadequadas em áreas urbanas e rurais, a disposição final de rejeitos, o 

saneamento básico e a correta destinação do lixo. 

 Os conteúdos propostos pelo PCNs são diversos: isso é um indicativo de que podem 

ser transversalizados nas diferentes áreas do conhecimento. Não há garantia, porém, na 

prática, é assim que acontece e o processo educativo escolar apresenta-se numa dinâmica da 

práxis. Assim, procuramos ver, junto aos professores, quais são os conteúdos que eles 

trabalham e relacionam à EA. O resultado está sintetizado no quadro a seguir: 
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Quadro 9 – Conteúdos de EA que os professores dizem ser trabalhado no Ensino 
Fundamental:  
 

Conteúdos relacionados a EA – Professores 
- Aquecimento global. 
- Botânica e zoologia. 
- Ciclo da água. 
- Clima, vegetação, solo, ar. 
- Desequilíbrio ambiental. 
- Desmatamento. 
- Destinação do lixo. 
- Efeito estufa. 
- Energia, luz. 
- Escassez da água. 
- Estatística, com gráficos, sobre vários temas: desmatamento, 
poluição, etc. 
- Gêneros textuais: artigos de opinião, enquetes, noticias, 
reportagens, entrevistas. 
- Ocupação desordenada da Terra. 
- Poluição atmosférica. 
- Poluição. 
- Preservação. 
- Saúde corporal (alimentação, higiene). 
- Teatro e músicas. 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

  São apontados pelos professores diversos conteúdos. Se estabelecermos um paralelo 

entre o que indicam os professores e o que prevê os PCNs, constatamos que são conteúdos 

ligados aos blocos um e três dos PCNs, pautados na abordagem biológica, física e geológica 

da natureza, como também ao manejo e conservação dos recursos naturais. O professor que 

indica o trabalho com gêneros textuais pode contemplar os três blocos, mas não indica 

especificamente o assunto desses textos.  

 O segundo bloco (sociedade e meio ambiente) não é diretamente mencionado entre os 

conteúdos citados pelos professores e relativos à industrialização ou às questões sociais e suas 

relações com a natureza. 

 De acordo com Guimarães (2006), apenas reconhecer a gravidade dos problemas 

ambientais – como resultado de um processo educativo – pouco avança na construção da 

sustentabilidade. A ação que parece prevalecer, ainda, nos ambientes educativos, restringe-se 

à difusão da percepção sobre a gravidade dos problemas ambientais e suas consequências para 

o meio ambiente. Essa perspectiva não é suficiente para uma EA que se pretenda crítica, 

capaz de intervir no processo de transformações socioambientais em prol da superação da 

crise ambiental na atualidade. 
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 Abordar os conteúdos sem dialogar com os aspectos sociais não é suficiente para que a 

EA se efetive. É necessário que os alunos entendam que esses problemas são gerados pela 

intervenção antrópica, constituídos por relações sociais que formam o modelo de sociedade 

capitalista, cuja dinâmica está pautada nos bens de produção e o aspecto mais importante é o 

produto. A escola, embora atuando nesse sistema, não pode acompanhar a mesma dinâmica, 

pois aborda o conhecimento para tornar o ser o mais autônomo possível intelectualmente. 

 Frente aos conteúdos mencionados, pensamos ser importante saber do professor se 

possui dificuldades para trabalhar algum conteúdo específico de EA, as respostas foram 

sistematizadas no seguinte gráfico: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais da metade dos professores (60%) afirmam que não possuem nenhuma 

dificuldade para trabalhar os conteúdos de EA. Dos 27% que apontam dificuldades, dois 

justificaram que o problema é que os dados mudam e as previsões, às vezes, são confusas, 

questionáveis (Professor A). Essa dificuldade está relacionada aos conteúdos sobre 

climatologia, às previsões do tempo, as questões de aquecimento global, emissão de gases etc. 

O outro professor destaca que possui dificuldade para trabalhar com música em EA, uma 

dificuldade metodológica, que se evidencia como uma das carências na EA. 

 Esse modelo conteudista, explícito nos PCNs é criticado por Miguel Arroyo. Uma das 

suas críticas é por ter sido uma proposta elaborada pelas equipes do governo (órgão oficial – 

MEC) e imposta, sendo pensada a educação básica do alto, decidida por pessoas de fora da 

escola para os professores. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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Inovar a escola, nessa ótica, passa por selecionar um novo conjunto de 
conteúdos, de competências e de atitudes que deverão ser ensinadas e 
aprendidas. A seleção continua sendo feita por áreas do conhecimento – 
as clássicas – e mais algumas temáticas transversais. Como se a função 
formadora, socializadora e cultural da educação básica se esgotasse aí. Os 
critérios supostos ou explícitos, que organizam e legitimam essa seleção 
de conteúdos inovadores, são vistos como de natureza técnica, de lógica 
inerente a cada ciência ou, mais modernamente, de lógica da construção 
do conhecimento (ARROYO, 1999, p.136). 

  

 As equipes organizadoras (“iluminadas”) entendem que, para inovar a escola, é 

preciso alterar seus conteúdos, seu currículo; assim, os conteúdos passam a ser a expressão 

máxima da função social que a escola tem. Isto é importante, mas não só: 

 

Quando os saberes e as habilidades requeridos pela economia e pelo 
emprego mudam, a instituição escolar tem que mudar. Como? 
Redefinindo os saberes e as competências a serem aprendidos pela 
infância e pela juventude. Se a escola transmite conteúdos obsoletos, 
perde sua função social, logo, inovemos os conteúdos e estaremos 
inovando a educação. Em uma concepção estreita de currículo, inovar a 
escola é sinônimo de mudar o currículo (ARROYO, 1999, p.136). 

 
 
 Essa é a crítica tecida por Arroyo em 1999, um ano após a implantação dos PCNs, ou 

seja, ele critica a ideia que está dissipada no imaginário social, tanto das famílias como dos 

governantes, que, para que a escola se renove, é necessário sempre mudar os conteúdos tidos 

como obsoletos, ou que não correspondem às reais necessidades da escola. Assim: “Com 

algumas “reciclagens” e treinamentos, toda a prática escolar mudará como que por encanto, 

quando os professores conhecerem e entenderem os novos conteúdos” (ARROYO, 1999, 

p.137) 

 Sabemos que, na realidade, não é assim que acontece. Quando dialogamos com os 

professores, conforme constado por Arroyo, as preocupações dos professores são outras, 

interessam-se em saber e discutir sobre sua prática, seus problemas; pouco se fala sobre o 

currículo e os conteúdos, a preocupação vem dos governos e da academia, não dos docentes.  

 No documento de introdução aos PCNs, o discurso é que este não se configura em 

modelo homogêneo, nem impositivo de currículo, que respeita a diversidade sociocultural de 

cada região do país e a autonomia dos professores e equipes pedagógicas. Entretanto, Arroyo 

crítica esse discurso ao salientar que: 
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Há uma repetida afirmação e um reconhecimento da autonomia da escola 
e do professor, o que pode apontar para outro estilo de inovação. 
Entretanto, ele chega do alto. Os gestos são mais fortes do que os 
discursos introdutórios quando caem em uma dada cultura e em dado 
imaginário, quando são referidos a práticas tradicionais de pensar e 
renovar a escola (ARROYO, 1999, p.136). 

 
 
 Essa forma de imposição para renovar a escola, julga os professores como imaturos 

profissionalmente; o documento – centrado especialmente em conteúdos determinado tanto 

para as áreas clássicas como para as transversais – traz  para a escola uma cultura conteudista, 

como se fosse sua principal função ensinar os conteúdos apenas. 

 

A escola cumpre outras funções além de transmitir conteúdos 
organizados por áreas ou por temas transversais. Até quando esse 
reducionismo conteudista nos impedirá de alargar nossa visão do sistema 
de educação básica universal, de entender de modo mais abrangente essa 
instituição construída pela modernidade e pelos modernos movimentos 
sociais e culturais? [...] padecemos de um conteudismo simplificador das 
funções sociais, culturais, socializadoras, formadoras enfim, da educação 
básica. As políticas que abordam essa tradição, assim como os estudos e 
as análises sobre os conteúdos escolares, precisariam criticar melhor a 
tradição pedagógica e social que reduziu a função da escola básica ao 
aprendizado de saberes e competências funcionais (ARROYO, 1999, 
p.140). 

 

 Concordamos com as críticas tecidas por Arroyo em relação à proposta dos PCNs, em 

especial, ao conteudismo que reinou nas escolas, priorizando habilidades e competências dos 

educandos. Mas, o que muito nos instiga é o fato de pensar se a escola ainda não vive essa 

realidade? Embora uma nova proposta tenha sido implantada com as DCEs, a escola ainda 

não vive desse conteudismo?  

 Com relação a EA – e  principalmente relacionado ao tema transversal meio ambiente 

– salientamos que, no que diz respeito aos conteúdos trazidos pelos PCNs, seria necessário 

separar o “joio do trigo”, ou seja, é preciso alargar a visão de modelo de escola que se tem, 

olhando com atenção especial para a sua função social e cultural. Os conteúdos trazidos para 

o trabalho com EA pelos PCNs podem, todavia, ser desenvolvidos e articulados na esfera 

social porque, apesar de estarem organizados num formato que num primeiro momento, 

parece “engessar” o trabalho na escola e o currículo, eles podem ser articulados pelo professor 

levando em conta a função social e cultural da escola. Porém, disso emerge um 

questionamento: o professor teria condições pedagógicas para separar o “joio do trigo”? Para 
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observar o que pode ou não ser usado desse documento e como ser usado? Os docentes das 

licenciaturas recebem formação referente a currículo e a documentos oficiais?  

 Nesse documento, o professor tem acesso aos conteúdos sistematizados que poderão 

ser trabalhados com EA. Isso não quer dizer que se trata de uma espécie de “livro sagrado” 

que deve ser seguido religiosamente, até porque, já sabemos, não é seguido na escola. Mas 

pode ser uma fonte de pesquisa para o professor trabalhar e relacionar a EA em seu cotidiano, 

pois apresenta discussões importantes e uma organização ampla de conteúdos que 

possibilitam inúmeras articulações didáticas que poderão ser trabalhadas numa concepção 

histórico crítica, basta o professor ter o domínio do contexto. 

 Francischett (2009) salienta a importância da ação educativa, a partir da teoria de 

Vygotsky, em que o conhecimento é construído justamente na interação entre sujeitos, em que 

a ação destes, no aprendizado, é socialmente mediada. O sujeito é interativo, e ele se constrói, 

nas situações concretas da vida, na e pela interação com os outros. A teoria histórico-cultural 

prioriza a linguagem e os mediadores semióticos, que não são independentes da realidade 

material, nem da prática humana, isso possibilita a construção simbólica da realidade concreta 

do sujeito.   

  No contexto da práxis educativa, buscamos verificar com os professores e 

coordenadores o que os alunos aprendem de EA.  

 

Quadro 10 – O que os alunos aprendem em EA, segundo os professores e coordenadores: 

 
O que os alunos aprendem sobre EA 

- Criar hábitos, tomar conhecimento de que ele é um ser agente no meio ambiente (Professor A). 
- Principalmente os danos causados pelo homem e o que ele não deve fazer, para evitar o 
comprometimento das futuras gerações (Professor B). 
- Valorizar a conservação ambiental, o tratamento correto do lixo (Professor D). 
- Sobre as causas que destroem o meio ambiente e como auxiliar na preservação (Professor E). 
- Ele aprende vários temas, mas não se torna consciente (Professor G). 
- Aprende a cuidar do meio ambiente e ter mais decisões nas questões que envolvem o meio 
ambiente (Professor K). 
- Manter o ambiente limpo, aprender a separar o lixo, a reciclar materiais, ganhar dinheiro com 
material reciclado, promover a saúde, se faz a higiene corretamente (Professor M). 
- O aluno aprende a ter controle nas atitudes, racionalizar, proteger e jamais degradar o meio 
ambiente (Professor N). 
- O aluno traz todo um conhecimento, pois a mídia divulga bastante o tema (Coordenador A). 
- Tudo o que gera impacto chama atenção das crianças e a natureza está se manifestando 
(Coordenador C). 
- Deveria aprender que ele é capaz de destruir ou salvar o ambiente (Coordenador F). 
- Preservá-lo, mas ainda há cultura do consumismo (descartáveis) (Coordenador H). 
- Aprende através de suas atitudes e mudança de comportamento (Coordenador M). 
    Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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  De forma geral, para os docentes, o que os alunos aprendem em EA está vinculado a 

mudança de atitudes com relação ao ambiente, ou centrado em conceitos como preservação e 

conservação (cuidar, proteger, preservar), conceitos já explicitados no capítulo anterior, 

quando foram apontados como sentido da EA na escola. 

  O docente “M” indica que o aluno aprende a ganhar dinheiro vendendo o material 

reciclado; esse discurso traz o que tem sido muito explorado atualmente: o lixo como fonte de 

renda, mas também a sua relação com a desigualdade social. Ou seja, enquanto algumas 

pessoas recolhem lixo, outras lucram com ele.  

Esse não deveria ser o objetivo da escola, incentivar a prática de ganhar dinheiro, mas 

oportunizar aos alunos entenderem que existe uma desigualdade social e que inúmeras 

famílias sobrevivem do lixo, ofertando principalmente uma mão de obra barata, enquanto os 

donos de empresa de reciclagem lucram com isso.  

As próprias campanhas realizadas na escola com o objetivo de acumular resíduo sólido 

com as crianças precisam ser repensadas, pois nem sempre se torna uma prática educativa; às 

vezes, até incentiva o consumo quando os alunos são incentivados pelo fato de privilegiar 

aquele que levar mais embalagens. 

 

[...] levar as ações de coleta seletiva para além dos latões de separação de 
lixo dos pátios das escolas, motivadas por trocas materiais de 
ventiladores, computadores etc.; mas motivadas pelo sentido de um 
problema vivido na realidade local e global, transformar isso em um 
assunto de debate em toda a escola procurando desvelar as razões 
profundas que levam os resíduos a serem um grande problema na 
comunidade e em nossa sociedade, contextualizando o conhecimento nas 
abordagens das diferentes disciplinas escolares. Porém, mais do que isso, 
é levar essa reflexão para uma ação coletiva, planejada e decidida em 
espaços coletivos de participação que proponha formas de intervir na 
realidade para enfrentar esse problema. Esse processo não é 
espontâneo, pois é fazer diferente, é romper com a armadilha 
paradigmática; requer uma intenção em querer mudar. É uma ação 
crítica, política e consciente de transformação de uma realidade que está 
em crise. É perceber a crise em seu sentido complexo de perigo e 
oportunidade ao mesmo tempo (GUIMARÃES, 2007, p.92) (grifo 
nosso). 

 

 Com relação ao lixo na escola e às mais diversas contextualizações (separação do lixo, 

reciclagem, trabalho com sucatas), é preciso repensar e dar mais atenção para o trabalho com 

essa temática, para não cair em armadilhas ou transformar todo o processo apenas em meio de 

“ganhar dinheiro”, observar as inúmeras razões que fazem do lixo um grande problema na 

sociedade atual.  
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 Conforme argumentado por Guimarães, o que move a escola a organizar uma 

atividade de separação do lixo, muitas vezes, é a troca por materiais que beneficie a infra-

estrutura escolar; muitos projetos são realizados no sentido de coletar materiais para vendê-

los, o que acaba incentivado o consumismo, uma vez que os alunos precisam gerar o material 

reciclado – caso não tenham em sua residência – para entregar na escola e, assim, gerar 

lucros. A abordagem deveria ser outra, de forma que o problema fosse mais bem debatido, 

levando toda comunidade escolar a realizar ações coletivas, que pudessem intervir na 

realidade e não perpetuá-la. 

  Para o coordenador pedagógico “A”, o aluno traz todo um conhecimento, que é 

veiculado e divulgado pela mídia. Esse discurso deixa a impressão de que não precisa 

trabalhar com EA na escola, pois o aluno já vem com conhecimento; assim, a mídia educaria 

para a EA. Essa justificativa tem a intenção de retirar a função da escola de ensinar sobre EA, 

ou busca explicar o porquê muito pouco de EA acontece na escola. 

 Em se tratando de conteúdos de EA, Callai (1997) destaca que, na prática de sala de 

aula, o professor poderá fazer um levantamento referente ao meio ambiente e verificar a 

forma de tratamento e os cuidados que lhes são dispensados na escola, na sala de aula, no 

município e na região. Ainda no âmbito mais local, próximo do aluno, os professores podem 

verificar a existência de depósitos de lixo, a ocupação de moradias em áreas de risco, falta de 

arborização, negligência com as plantas nativas, localização inadequada de chiqueiros, 

galinheiros, esgotos a céu aberto, sobras de fertilizantes, adubos e venenos e o destino das 

embalagens, entre outras atividades. Todavia, os docentes precisam ter o cuidado de não ficar 

apenas no problema em si e analisá-lo em uma perspectiva ampla e global, observando que a 

harmonia do homem com a natureza não depende apenas da vontade própria, mas também 

das condições sociais, econômicas e culturais. 

 Partindo não somente do que os professores e coordenadores nos responderam, 

procuramos saber com os alunos, o que estes avaliam como aprendizado em EA. De acordo 

com a pesquisa, a categoria que mais apareceu foi o lixo. Tais respostas representam 33% dos 

alunos, os quais relacionam que aprenderam em EA: separar o lixo, não jogar o lixo no chão, 

nas ruas, rios, córregos etc. Selecionamos alguns enunciados dos alunos, que organizamos no 

quadro a seguir: 
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Quadro 11 – O que os alunos indicam que aprendem em EA 
 

O que você aprende em EA 
 
- Reciclagem de todo tipo de lixo (Aluno 2, escola A, Francisco Beltrão). 
- (ão pisar nas flores (Aluno 3, escola A, Francisco Beltrão). 
- (ão arrancar árvores (Aluno 10, escola A, Francisco Beltrão). 
- A cuidar da natureza (Aluno 11, escola A, Francisco Beltrão). 
- (ão jogar lixos na ruas, rios, lagos, etc (Aluno 14, escola A, Francisco Beltrão). 
- Bastante, reduzir o tempo no banho (Aluno 18, escola A, Francisco Beltrão). 
- Economizar água (Aluno 20, escola A, Francisco Beltrão). 
- Sobre a separação do lixo e poluição (Aluno 7, escola B, Francisco Beltrão). 
 
 
- (a escola quase nada, mas em casa faço pesquisas e leio livro, mas na minha opinião o ser humano 
não vai mudar cedo, só quando o perigo estiver em seus olhos (Aluno 2, escola A, Dois Vizinhos). 
- (ão mascar chiclete porque polui o meio ambiente (Aluno 4, escola A, Dois Vizinhos). 
- (ão pode cortar árvores, nem jogar papel fora (Aluno 12, escola A, Dois Vizinhos). 
- Aprendi que separar o lixo não parece muita coisa mais é o mínimo que a gente pode fazer (Aluno 
24, escola A, Dois Vizinhos). 
- O desperdício da água, como nossos filhos irão viver no futuro se não cuidarmos do mundo de hoje 
(Aluno 17, escola B, Dois Vizinhos). 
 
 
- Que não é só com o papelzinho de chicletes que muitos estão preocupados que polui o ambiente, 
aprendi que não devemos alimentar os bolsos de empresas poluidoras. E que, ás vezes, pequenas 
ações como separar o lixo  fazem a diferença (Aluno 1, escola A, Pato Branco). 
- Economizar água (Aluno 5, escola A, Pato Branco). 
- Ser educado com os animais (Aluno 9, escola A, Pato Branco). 
- Ser uma pessoa amável (Aluno 10, escola A, Pato Branco). 
- Fechar a torneia enquanto escova os dentes (Aluno 9, escola B, Pato Branco). 
- Para separar o lixo e não deixar potes, pneus e outros com água parada (Aluno 15, escola B, Pato 
Branco). 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 
 O que foi citado pelos alunos está praticamente centrado em quatro temas: natureza, 

lixo, poluição e água. A partir desses temas, o que os alunos aprendem são atitudes como: não 

pisar nas flores, não cortar árvores, separar o lixo, reduzir o tempo no banho, fechar a torneira 

enquanto escova os dentes etc. O que eles apontam como aprendizado está relacionado a 

atitudes que tomarão, ou mudarão. Isso é importante para EA, entretanto, não é suficiente, 

consoante destacamos no capítulo II, apenas mudar as atitudes; é necessário transformar 

ações individuais em ações coletivas.  

 O aluno 1 da escola A, Pato Branco, demonstra uma visão crítica dos problemas 

ambientais, ao salientar que não se deve alimentar “o bolso” das empresas poluidoras. 

Menciona que a crise ambiental vai além do “simples” papel, mas envolve todo o sistema 

produtivo, que é responsável também pela poluição. 
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 Os conteúdos relacionados aos problemas ambientais trabalhados por um professor 

mediador podem constituir-se em ações pedagógicas que considerem a realidade para 

compreendê-la, instrumentalizando o aluno para uma ação crítica, em processo de formação 

de uma consciência ambiental. Por exemplo, o destino do lixo na própria sala de aula. É a 

oportunidade para o professor questionar e mediar a reflexão do porquê a sociedade produz 

tanto lixo; de como o modo de produção incentiva  o consumo; quais as relações de poder que  

permeiam etc. 

 Para Francischett (2004), a mediação é entendida como uma forma de ação em que o 

professor pode perceber, durante o processo de ensino-aprendizagem, quando um tópico / 

conteúdo é mais ou menos difícil de ser entendido, se a metodologia segue a sequência, ou 

deve ser interrompida, ou (re)iniciada, enfim, permite ao professor agir melhor como 

mediador na construção do conhecimento. Uma pedagogia da mediação é aquela em que o 

professor orienta o processo com compromisso pessoal e social de investigação e criatividade.  

  Além dos conteúdos de EA, no que tange à metodologia, os PCNs não possuem  

estruturado nenhum tópico a ela destinado especialmente, contudo em todo o documento, vão 

sendo dados indícios de possíveis ações para realização do trabalho na escola. Conforme 

podemos perceber há, alguns procedimentos que estão destacados no quadro a seguir: 

 

Quadro 12 – Procedimentos metodológicos para o trabalho com EA, segundo os PCNs (1998) 
 

Procedimentos 

• Alternativas variadas de expressão e divulgação de idéias e sistematização de informações como 
realização de: cartazes, jornais, boletins, revistas, fotos, filmes, dramatização. 
• Técnicas de pesquisa em fontes variadas de informação (bibliográficas, cartográficas, memória oral 
etc.). 
• Análise crítica das informações veiculadas pelos diferentes canais de comunicação (TV, jornais, 
revistas, vídeos, filmes comerciais etc.). 
• Identificação das competências, no poder local, para solucionar os problemas ambientais 
específicos. 
• Identificação das instituições públicas e organizações da sociedade civil em que se obtêm 
informações sobre a legislação ambiental (nos níveis municipal, estadual e federal) e possibilidades 
de ação com relação ao meio ambiente. 
• Formas de acesso aos órgãos locais e às instâncias públicas de participação, tais como Conselhos 
Estaduais, Conselhos Municipais, Consórcios Intermunicipais etc., onde são debatidos e deliberados 
os encaminhamentos das questões ambientais. 
• Acompanhamento das atividades das ONGs (Organizações Não-Governamentais) ou de outros tipos 
de organizações da sociedade que atuam ativamente no debate e encaminhamento das questões 
ambientais. 
Fonte: PCNs, 1998, p.204. 
Elaboração: PIRES, Mateus M., 2010. 
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 As três primeiras atividades propostas pelos PCNs tratam da sistematização das 

informações, da produção de materiais com as informações sobre o meio ambiente, da 

consulta a diferentes fontes bem como de análise crítica daquilo que é vinculado pela mídia. 

Para isso, é fundamental o conhecimento do professor sobre a crise ambiental e todas as suas 

nuances, para conseguir guiar os alunos para uma análise crítica de uma EA emancipatória, 

não centrada em panfletagem, ou deixando a cargo da mídia. Nas quatro últimas atividades 

indicadas, entendemos a importância dada a EA numa abrangência investigativa que vá além 

da escola. Porém, como isso seria possível? 

 Outras abordagens metodológicas estão mencionadas nos PCNs. Uma delas faz 

referência ao Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, organizado durante a Rio 92, quando foram definidas algumas 

diretrizes para o trabalho com a temática, e assim se expressa: 

 

Faz parte desse conjunto a idéia de que não se trata de ensinar de forma 
acrítica os conceitos da ciência da ecologia ou simplesmente reduzir a 
Educação Ambiental a uma visão esotérico-existencial. Essa dualidade 
constitui uma extrema simplificação. Trata-se então de desenvolver o 
processo educativo, contemplando tanto o conhecimento científico como 
os aspectos subjetivos da vida, que incluem as representações sociais, 
assim como o imaginário acerca da natureza e da relação do ser humano 
com ela. Isso significa trabalhar os vínculos de identidade com o entorno 
socioambiental. Só quando se inclui também a sensibilidade, a emoção, 
sentimentos e energias se obtêm mudanças significativas de 
comportamento. Nessa concepção, a educação ambiental é algo 
essencialmente oposto ao adestramento ou à simples transmissão de 
conhecimentos científicos, constituindo-se num espaço de troca desses 
conhecimentos, de experiências, de sentimentos e energia (PCNs, 1998, 
p.182). 

 

 O tratamento dado pelos PCNs aponta que o trabalho com a EA pode ir além das 

questões puramente científicas, em que o subjetivo passa a ser levado em consideração com 

ênfase para a sensibilidade, emoção e sentimentos. Sobre esse aspecto, queremos salientar, ou 

melhor, inserir o pensamento de Loureiro (2006) ao abordar os avanços nas questões 

ambientais, que tivemos, principalmente ao aproximar as ciências humanas e naturais, 

espiritualidade e racionalidade e para consolidar teorias integradoras do humano (ser 

biológico e espiritual) no ambiente. Todavia, Loureiro, tece algumas críticas com relação à 

abordagem holística, e as diferenças desta com a EA Crítica, pois aquela tende a sacralizar a 

natureza, porém retirando-lhe a dimensão humana e o seu processo contínuo de 

transformação, acabando por minimizar os conflitos entre grupos e classes sociais em nome 

de uma cooperação e de um “amor abstrato”, que pode levar à harmonia com a natureza. 
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Numa perspectiva emancipatória, exemplificando o que foi dito, não é 
suficiente nos alimentarmos com produtos oriundos da agricultura 
orgânica e ecológica, se a nossa atitude cotidiana e esse tipo de produção 
não fizerem parte de um amplo processo de discussão sobre o solo como 
mantenedor da vida [...]. Não basta fazermos meditação para alcançarmos 
níveis profundos de percepção da natureza se reproduzimos relações 
sociais de opressão e dominação; protegermos a ararinha azul e 
deixarmos o caatingueiro morrer de fome, condenando-o se este mata 
algum animal em extinção, sem estabelecer nenhum processo econômico, 
social e cultural que crie outras possibilidades de modos de vida e de 
percepção do natural (LOUREIRO, 2006, p.106). 

 

 O processo metodológico de EA, além de sensibilizar, de trabalhar com as emoções e 

valores dos educandos, precisa problematizar as questões relativas ao ambiente. O trabalho 

com a EA é principalmente um ato político e social; não se pode pensar a EA apenas por 

perspectivas exotéricas, existenciais, porém, levar em consideração toda realidade complexa, 

que envolve o ambiente.  

 Os PCNs apresentam atividades que podem ser realizadas para desenvolver a 

sensibilidade: 

 
É possível promover o desenvolvimento da sensibilidade, chamando a 
atenção para as inúmeras soluções simples e engenhosas que as formas 
de vida encontram para sobreviver, inclusive para seus aspectos estéticos, 
provocando um pouco o lado da curiosidade que todos têm; observando e 
valorizando as iniciativas dos alunos de interagir de modo criativo e 
construtivo com os elementos do meio ambiente. Isso acontece quando, 
por exemplo, os alunos descobrem sons nos objetos do ambiente, 
expressam sua emoção por meio da pintura, poesia, ou fabricam 
brinquedos com sucata, observam e interferem no caminho das formigas, 
descobrem marcos de paisagem entre a casa e a escola, ou ainda 
utilizam/inventam receitas para aproveitamento de sobras de alimentos 
(PCNs, 1998, p.190). 

 

 Tais atividades práticas podem ser desenvolvidas na escola, ou em contato com a 

natureza. Possíveis trabalhos de campo que a escola pode organizar, trabalhando com a 

percepção, desenvolvendo a sensibilidade. Porém não basta apenas reconhecer os sons, a 

paisagem, é preciso compreender que linguagem é essa, que se apresenta para nós e seus 

significados, explicados a partir da Ciência. 

 Sobre as atividades escolares que são desenvolvidas na escola, Oliveira (1991),  

pautada nas perspectivas vygotskykiana, sugere que caso o professor dê uma tarefa individual 

aos alunos em sala de aula, por exemplo, a troca de informações e de estratégias entre as 

crianças não deve ser considerada como procedimento errado. Essa troca de informações pode 

tornar a tarefa um projeto coletivo extremamente produtivo para cada criança. Do mesmo 
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modo, quando um aluno recorre ao professor (ou aos pais em casa) como fonte de informação 

para ajudá-lo a resolver algum tipo de problema escolar, não está burlando as regras do 

aprendizado, ao contrário, estará utilizando recursos legítimos para promover seu próprio 

desenvolvimento. 

 Loureiro (2004) destaca que, para o trabalho com a EA proposto pela concepção 

histórico-crítica, faz-se necessário estar pautado numa metodologia específica. Ele indica: 

 
[...] as metodologias participativas são as mais propícias ao fazer 
educativo ambiental. Participar trata-se de um processo que gera a 
interação entre diferentes atores sociais na definição do espaço comum e 
do destino coletivo. Em tais interações, ocorrem relações de poder que 
incidem e se manifestam em níveis distintos em função dos interesses, 
valores e percepções dos envolvidos. Participar, aqui, é promover a 
cidadania, entendida como realização do ‘sujeito histórico’ oprimido. 
Num certo sentido rousseauniano, a participação é o cerne do processo 
educativo, pois desenvolve a capacidade do indivíduo ser ‘senhor de si 
mesmo’, sendo, para isto, preciso libertar-se de certos condicionamentos 
políticos e econômicos também (LOUREIRO, 2004, p.71). 

 

 As ações participativas são as mais indicadas para o trabalho com a EA porque se 

articulam diretamente com o método dialético. Alguns objetivos são indicados nessa 

metodologia: 

 
Quadro 13 – Objetivos norteadores das metodologias participativas em educação, segundo 
Loureiro (2004) 
 

Objetivos das metodologias participativas 

• Conduzir a ação educativa no sentido do crescente comprometimento com a democracia, o 
exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida, recolocada dentro de parâmetros 
compatíveis com a justiça social, a distribuição equitativa dos bens socialmente produzidos e 
com a consolidação de uma “ética da vida” que respeite as especificidades culturais e as 
identidades dos grupos sociais. 

• Conduzir os problemas da educação de maneira integrada, em processo participativo das forças 
sociais locais, numa perspectiva de educação permanente, e a partir da formação de consciência 
crítica. 

• Conduzir a ação educativa de modo a apoiar e estimular a manifestação de indivíduos e grupos 
na transmissão e recriação do patrimônio cultural. 

• Vincular os processos educativos com outras práticas sociais, particularmente com as atividades 
econômicas e políticas. 

Fonte: LOUREIRO, 2004, p.72. 
Organização: PIRES, Mateus M., 2010. 
 

 

 A EA, quando adotada a partir de uma perspectiva crítica, deve ser 

metodologicamente realizada pela mediação do professor, pelo exercício da cidadania dos 

alunos, levando-os a buscar a justiça social, o respeito aos diversos grupos sociais. Precisa 
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também estar articulada com atividades extra-curriculares, aproximando a escola com a 

comunidade local, estimulando o processo participativo.  

 O papel da ação individual e do grupo, tanto na EA como no processo de ensino-

aprendizado, é basilar principalmente no trabalho com as metodologias participativas. 

Oliveira (1991) destaca que a atividade escolar com interação entre os alunos provoca 

significativas intervenções no desenvolvimento da criança. Os grupos de crianças são sempre 

heterogêneos, quanto ao conhecimento já adquirido nas diversas áreas, e uma criança mais 

avançada num determinado assunto pode contribuir para o desenvolvimento das outras. Assim 

como o adulto, uma criança também pode ser mediadora, com ações e significados 

estabelecidos como relevantes no interior de uma cultura. 

 Sobre a perspectiva crítica em EA, há algumas características específicas: 

 
Portanto, de forma contrária à educação tradicional, essa é uma educação 
voltada para uma ação-reflexiva, coletiva, para a relação interativa em 
que seu conteúdo está para além dos livros, está na realidade 
socioambiental ultrapassando os muros das escolas. É uma Educação 
política voltada para a intervenção social entendida como um ambiente 
educativo e que contribui para a transformação da sociedade em suas 
relações. Essa é, assim como nos disse Paulo Freire, uma Pedagogia da 
Esperança, capaz de construir utopias (GUIMARÃES, 2007, p.90). 
 

 Destacamos a proposta de Vygotsky, que pode ser articulada com uma EA crítica, 

especialmente para as questões de ordem social, uma vez que ao analisar o ser humano, 

Vygotsky não se restringe apenas à ordem de fatores biológicos ou puramente abstratos, mas 

trata das relações sociais onde os sujeitos se constituem e delas são constituintes, 

especialmente as intervenções que ocorrem no âmbito social, as mediações por meio dos 

signos, instrumentos da linguagem, do outro como mediador no processo de aprendizado e da 

constituição dos conceitos.  

 
A especificidade das funções psicológicas superiores é que elas são 
mediadas. Caracterizam-se por serem operações indiretas, que necessitam 
da presença de um signo mediador, sendo a linguagem o signo principal. 
Todas as funções psicológicas superiores originam-se das relações reais 
entre indivíduos humanos, com isso não são inventadas, nem aparecem 
de forma repentina e não são funções a priori, ou seja, não existem 
independentemente das experiências. São funções que apresentam uma 
natureza histórica e, como são de origem sociocultural, são mediadas 
(MOLON, 2006, p.166). 

 
 
 As funções psicológicas superiores, puramente humanas, desenvolvem-se e 

constituem-se no social, nas relações reais entre os indivíduos, por isso a importância do 
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outro, da linguagem e do diálogo no processo de EA, através dos quais, podemos pensar e 

agir com os demais sujeitos, aprendendo na coletividade.  

 
O sujeito constituído e constituinte nas e pelas relações sociais é o sujeito 
que se relaciona na e pela linguagem no campo das intersubjetividades, 
pois ele se apropria da experiência dos outros sujeitos não somente em 
condições de interação imediatas, mas, também, por meio de 
intersubjetividades anônimas (MOLON, 2006, p.169). 
 

 Segundo Fiorin (2008), Bakhtin também tratou fundamentalmente das relações do Eu 

com o Outro; porém, para ele, o outro é uma posição social expressa num texto. As relações 

dialógicas de que ele se ocupou não é o diálogo face a face, mas as relações entre posições 

sociais. “Viver é agir e agir em relação ao que não é o eu, isto é, o outro. Eu e o outro 

constituem dois universos de valores ativos, que são constitutivos de todos os nossos atos” 

(FIORIN, 2008, p.17).  

 Buscando averiguar se os docentes têm alguma dificuldade metodológica, ou de outra 

natureza, para trabalhar EA na escola, perguntamos aos professores quais são as dificuldades 

para o trabalho com EA. Nas suas respostas, 80% indicam não terem dificuldades. Fica 

evidente que, pelo fato da EA ser pouco trabalhada na escola, as dificuldades não aparecem! 

Esses professores justificaram que não possuem dificuldade porque: 

 

Além de fazer parte das minhas disciplinas, tenho um projeto, que é um 
agente transformador para nossos alunos (Professor B) 
É um tema muito óbvio (Professor C) 
Por ser uma necessidade atual e futura (Professor K) 
É um conteúdo (assunto) que eles estão em contato direto (Professor O). 

 

 O professor “B” por ter especialização em EA, é um sujeito diferente entre os demais 

porque trabalha com planejamento através de projetos, como indicado por ele, com 

continuidade, ficando mais evidente a concretude do processo de EA. Por isso fica evidente 

como é necessário repensar a formação dos professores, tornando-se primordial além de ser 

um diferencial para sua atuação em EA. 

 Quando o docente “C” diz que a EA é um tema muito óbvio, talvez isso nos remeta a 

um dos problemas da EA na escola, que a leva para o esquecimento, por ser evidente, acaba 

no descaso. O professor “K” aponta que não tem dificuldades porque a EA é uma 

necessidade, e o professor “O” diz que eles estão em contato direto com a EA. Se estão em 

contato direto, se é sempre trabalhada, porque as questões ambientais, por exemplo, como o 

lixo nas próprias escolas, salas, a depredação do próprio patrimônio ainda acontecem? 
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 Para os sujeitos que possuem dificuldades, 20%, justificaram dizendo que a 

dificuldade é: 

 
Organizar questões que se encaixem como conteúdo trabalhado em sala 
de aula (Professor E) 
Pouco material de apoio (Professor G) 
A falta de sensibilidade, comprometimento e interesse por parte de 
alguns alunos (Professor M). 

 

 O professor “E” apresenta como dificuldade metodológica, organizar os conteúdos, e 

trazer aspectos de EA. O professor “G” aponta como dificuldade a falta de material para o 

trabalho com EA. Esse é um dos limites do campo ambiental na educação formal, uma 

carência existente na área, há poucas fontes e autores que abordam o assunto, muitas 

pesquisas existem, mas acabam não circulando ou chegando ao espaço escolar. Além da falta 

de interesse dos alunos mencionados pelo professor “M”. 

 Com relação à metodologia, os recursos utilizados também são importantes no 

processo educativo.  Questionamos os professores sobre quais recursos didáticos eles utilizam 

para o trabalho com EA. Os professores poderiam assinalar os recursos apontados por nós, ou, 

então, apontar outros recursos utilizados, além dos indicados. As indicações foram 

organizadas em ordem decrescente, dos mais usados para os menos usados. Nos mais usados 

estão: 1) TV e vídeos, 2) livro didático e 3) internet. Nos usados, às vezes, estão: 1) revistas; 

2) jornais, 3) palestras e, 4) folders informativos. 

 Os recursos mais utilizados são TV e vídeos. Segundo Bortolozzi e Filho (2000), a 

obtenção de informações por canais informais como a mídia só reforçam as visões distorcidas 

da crise ambiental e da própria EA. Quando se considera, que na impressa escrita e falada 

predominam – principalmente na TV – temas amplos envolvendo ecologia, equilíbrio 

ecológico, extinção de espécies que, raramente apresentam uma abordagem socioambiental, 

eliminam a explicação sobre as causas dos problemas. Em seguida, são mencionados os livros 

didáticos e a internet. Nos recursos que às vezes são usados encontramos os folders 

informativos. Muitos folders informativos chegam até a escola. Podemos perceber que nem 

sempre são trabalhados, ou, conforme indicado pelos professores, é utilizado as vezes. 
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4.2 – O que dizem os docentes e discentes sobre Educação Ambiental 
 

 Neste tópico, procuramos apresentar uma avaliação com relação a EA, a maneira 

como professores, coordenadores e alunos avaliam esta prática na escola, suas perspectivas 

com relação ao processo. O primeiro questionamento, feito aos professores e coordenadores: 

qual é a avaliação deles do processo de EA na escola.  

 Quanto aos professores, a avaliação de EA é a seguinte: a) 20% avaliam a EA 

desenvolvida na escola, classificando-a como “boa” e com resultados positivos; b) 40% 

avaliam que a EA acontece, mas deve melhorar; c) 40% apenas disseram que a EA deve ser 

trabalha constantemente.  

 Dos professores que indicam que a EA deve melhorar (40%), destacamos alguns 

enunciados: 

 
Está acontecendo, mas deve ainda melhorar muito principalmente na 
questão da interdisciplinaridade, ou seja, todas as disciplinas devem 
trabalhar este conteúdo (Professor B) 
Pode ser aprimorado no sentido de realizar-se um trabalho mais 
planejado e sistemático (Professor H) 
Acredito que poderia ser mais abordado este tema. Está faltando o 
comprometimento de “todos” [da] comunidade escolar. Esse é o assunto 
para todos os dias e para todas as pessoas (Professor M). 

 

 Os professores reconhecem que são realizadas atividade de EA, mas que essas 

precisam ser mais planejadas, articuladas, e apontam para mudanças. A EA deve ser assunto 

para todos os dias todas as horas, não apenas nas datas comemorativas. O docente “B” diz que 

nem todas as disciplinas abordam a temática. O professor “H” salienta sua preocupação no 

sentido de que a EA seja planejada, estruturada. E o professor “M” deixa transparecer a falta 

de compromisso que a comunidade escolar tem para com a EA. 

 Os 40% dos professores salientaram que a EA deve ser constante; indicam isso, pois, 

na realidade, não é trabalhada com frequência. Tudo isso nos leva a crer que esses professores 

entendem que EA deve ser uma disciplina, pois se referiram que deve ser constante.  

 Nesses 40%, está inserido o discurso do professor “J”, assim se referindo: É de 

pequeno que se torce o galho (Professor J). Para esse docente aprender EA, pode estar 

atrelado somente a infância/adolescência; o ditado usado limita o aprendizado somente à fase 

infantil. Se não foi feito lá, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, agora não adianta mais. 

A culpa está lá! Ou, então, sugere a importância de se atribuir valor para essa fase de 

formação do indivíduo, em que a EA não poderia estar ausente. 
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 Comenius também compreendia o processo de aprendizado por esse viés realizando a 

analogia: 

Uma arvorezinha pode ser plantada, transplantada, podada, dobrada para 
um lado ou para outro; uma árvore crescida nunca. Quem quiser dobrar 
uma vara deverá colhê-la ainda verde e jovem; velha, seca e nodosa, não 
poderia ser dobrada (COMENIUS, 2006, p.78). 

 

 Comenius vai além dessa simples analogia, entre homem – natureza; refere-se ao 

homem, limitando o aprendizado, levando em consideração o seguinte: 

 

O cérebro [...] na idade infantil é úmido, tenro, pronto para receber todas 
as imagens que lhe chegam; aos poucos vai secando e endurecendo, e por 
isso as coisas nele serão impressas e esculpidas com maior dificuldade, 
como demonstra a experiência (COMENIUS, 2006, p.79). 

 

 Não podemos limitar, como fez Comenius, quando diz que os adultos não podem 

aprender. De fato, sabemos que a infância é um momento importante, especialmente para a 

escolarização, contudo o ser humano tem a capacidade de aprender durante toda a vida, não 

reduzindo esse processo somente à infância.  

 Para os coordenadores, a avaliação da EA é a seguinte: a) para 38%, o processo de 

EA na escola é avaliado como “bom” e positivo, (utilizam os mesmos termos que os 

professores); b) 31%, avaliam o processo como lento, que necessita melhorar, ser mais 

trabalhado e aperfeiçoado; c) 31% dos coordenadores não responderam a esse questionamento 

ao avaliar a EA. Estes dão a idéia de desconhecimento do processo na escola, ou, então, o 

silenciamento indica algo que não acontece e por isso não pode ser avaliado. 

 Entre os que avaliaram como boa e positiva a EA, a coordenadora “B” justificou-se 

dizendo que é: Positiva, pois os alunos já estão demonstrando novas atitudes e 

comportamentos (Coordenadora B). Para ela a EA muda as atitudes dos alunos.  

 Entre os 31% que avaliam o processo como lento, que necessita melhorar, ser mais 

trabalhado e aperfeiçoado, está o da coordenadora “G”, que diz: Como processo precisa 

evoluir e integrar-se a dinâmica familiar e social (Coordenadora G). A EA precisa ir além 

dos muros da escola, estar integrada com a sociedade, com a realidade socioambiental que 

acontece além dos portões da escola. O problema, porém ainda reside dentro da escola. 

 Indagamos aos professores se eles percebem, ou não, a satisfação dos alunos ao 

trabalhar a temática ambiental durante as aulas. Todos os professores afirmam que sim; 

percebem a satisfação dos alunos, que o assunto desperta o interesse, gera polêmicas e é bem 

recebido pelos alunos. Alguns professores ainda salientam que eles demonstram isso: 
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(o empenho em opinar e contribuir na busca de soluções (Professor H) 
A satisfação ocorre mais nas séries finais de Ensino Fundamental 
(Professor K) 
A maioria se mostra com vontade de fazer algo para melhorar, porém o 
entusiasmo acaba se perdendo quanto o assunto não é mais falado na 
escola. E, na maioria das vezes, o aluno faz se for cobrado toda a hora 
(Professor M) 
Porque é um assunto da “moda” do interesse deles (Professor O). 

 

 O professor “H” deixa claro que os alunos opinam e participam da sua aula buscando 

soluções. O professor “M” diz que os alunos perdem o entusiasmo quando o assunto não é 

mais falado na escola, o que revela claramente que a EA na escola, é atividade pontual, 

realizada e depois esquecida. O que acontece é que a EA é trabalhada apenas em datas 

comemorativas (dia da árvore, dia da água, etc) e depois não há continuidade do trabalho.  

 Para o professor “O”, a EA é assunto da moda e, talvez, por ser comparada com moda, 

pressupõe-se que ela “vem e vai”, mas não permanece, não ocorre num processo, que deveria 

ser contínuo, seguindo uma perspectiva metodológica, por exemplo, uma “tendência”. 

 Para o professor “K”, a satisfação do trabalho com EA, por parte dos alunos ocorre 

somente nas séries finais do Ensino Fundamental. Fica subliminar, na fala do docente, que é 

necessário estar nos anos finais para que o trabalho com EA possa acontecer com maior 

satisfação, neste caso, pelos alunos. 

 O aprendizado e o desenvolvimento de crianças em idade escolar foi objeto das 

pesquisas de Vygotsky. Uma das primeiras questões elaborada por ele refere-se, ao fato de o 

aprendizado das crianças começar muito antes de elas frequentarem a escola; por exemplo, as 

crianças começam a estudar aritmética na escola, mas, muito antes, elas tiveram alguma 

experiência com quantidade. Segundo Vygotsky (1991), o aprendizado e desenvolvimento 

estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança e o aprendizado escolar 

produz algo fundamentalmente novo no desenvolvimento da criança.  

 Assim, para elaborar as dimensões do aprendizado escolar, Vygotsky (1991), 

desenvolve o conceito chamado de zona de desenvolvimento proximal. Segundo ele foi 

empiricamente estabelecido e conhecido que o aprendizado deve ser combinado de alguma 

maneira com nível de desenvolvimento da criança. Entretanto, ressalta ele, não podemos 

limitar-nos apenas a determinar os níveis de desenvolvimento, é preciso descobrir as relações 

reais entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado; para isso é preciso 

determinar dois níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento proximal, também conhecida como zona de desenvolvimento potencial. 
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 O nível de desenvolvimento real são as funções mentais da criança que já se 

estabeleceram como resultado dos ciclos de desenvolvimento já completados; os produtos 

finais do desenvolvimento, de acordo com Vygotsky (1991) é aquilo que as crianças 

conseguem fazer por si mesmas, sem ajuda ou assistência. Já a zona de desenvolvimento 

proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, os problemas que ela 

consegue resolver e solucionar independentemente e o nível de desenvolvimento potencial, 

que passa a ser determinado pela solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes. 

 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda 
não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções 
que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. 
Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do 
desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento. O nível de 
desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal 
caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente (VYGOTSKY, 
1991, p. 97). 

 

 O proposto por Vygotsky, na zona de desenvolvimento proximal, possibilita que o 

professor consiga avaliar aquilo que os alunos já aprenderam; no dizer do autor, os ciclos e 

processos de maturação que já foram completados, assim como, os processos que estão em 

formação. “Assim, a zona de desenvolvimento proximal permite-nos delinear o futuro 

imediato da criança e o seu estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando o acesso não 

somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, como também aquilo que está em 

processo de maturação” (VYGOTSKY, 1991, p.98). 

 Dessa forma, o conceito de zona de desenvolvimento proximal pode amplamente ser 

desenvolvido pelos educadores ambientais para avaliar, por exemplo, o que os alunos já 

sabem e já aprenderam sobre o lixo, água, reciclagem etc. o seu nível de desenvolvimento real 

e o que podem aprender com a mediação e auxílio do professor. Em EA, é essencial que o 

professor considere a zona de desenvolvimento proximal do aluno, pois, muitas vezes, os 

conteúdos acabam repetindo-se em todos os níveis de ensino sem o aprofundamento devido.  

 

Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a 
zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta 
vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 
quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, 
esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança. Desse ponto de vista, aprendizado não é 
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desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado 
resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 
processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 
acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do 
processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 
organizadas e especificamente humanas (VYGOTSKY, 1991, p.101). 

 

 Dessa forma, o processo de desenvolvimento não coincide com o processo de 

aprendizado; embora estejam diretamente relacionados, os dois não são realizados igualmente 

ou paralelamente. Comenta Oliveira (1991) que a concepção de Vygotsky sobre as relações 

entre desenvolvimento e aprendizado – e particularmente sobre a zona de desenvolvimento 

proximal – estabelece forte ligação entre o processo de desenvolvimento e a relação do 

indivíduo com o seu ambiente sócio-cultural e com sua situação de organismo que não se 

desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua espécie. É na zona de 

desenvolvimento proximal que a interferência42 de outros indivíduos é a mais transformadora. 

 

Como na escola o aprendizado é um resultado desejável, é o próprio 
objetivo do processo escolar, a intervenção é um processo pedagógico 
privilegiado. O professor tem o papel explícito de interferir na zona de 
desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não 
ocorreriam espontaneamente. O único bom ensino, afirma Vygotsky, é 
aquele que se adianta ao desenvolvimento. Os procedimentos regulares 
que ocorrem na escola – demonstração, assistência, fornecimento de 
pistas, instruções – são fundamentais na promoção do “bom ensino”. Isto 
é, a criança não tem condições de percorrer, sozinha, o caminho do 
aprendizado. A intervenção de outras pessoas – que, no caso específico 
da escola, são o professor e as demais crianças – é fundamental para a 
promoção do desenvolvimento do individuo (OLIVEIRA, 1991, p.62). 

  

 O professor tem um papel fundamental no processo de aprendizado, mais significativo 

ainda quando esse aprendizado refere-se à EA, cujas ações precisam ser pensadas 

individualmente e coletivamente.  

 Dando continuidade à avaliação (da EA) pelos docentes, em relação ao aprendizado, 

perguntamos aos sujeitos, o que, na concepção deles, os alunos devem aprender em EA. Dos 

28 sujeitos (professores e coordenadores), selecionamos 10 enunciados que explicitam, de 

uma forma geral, o que os docentes pensam em relação ao aprendizado de EA: 

 

                                                             
42 É importante esclarecer que, embora Vygotsky, enfatize o papel da intervenção no processo de aprendizado, 
isso não caracteriza uma pedagogia diretiva, autoritária. Segundo Oliveira (1991), o seu objetivo é trabalhar com 
a importância do meio cultural e das relações entre indivíduos na definição de um percurso de desenvolvimento 
da pessoa humana, Vygotsky trabalha explícita e constantemente com a ideia de reconstrução, de reelaboração 
por parte do indivíduo, dos significados que lhe são transmitidos pelo grupo cultural; assim, não seria possível, a 
partir de Vygotsky, supor um papel de receptor passivo para o educando. 
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O ambiente é importante para sua existência e das gerações futuras 
(Professor A) 
O conhecimento sobre o meio ambiente, sua importância (Professor D) 
Como o homem pode viver, sem ameaçar o planeta (Professor F) 
As relações entre o homem x natureza (Professor I) 
Deveria aprender qual o significado de cada projeto que se inicia na 
sociedade em prol ao meio ambiente (Professor K) 
Consumismo exagerado; descaso com o lixo tecnológico, economia de 
luz, água (Professor L) 
Todas as ações que o ser humano desenvolve no planeta causam 
impactos ambientais, neste sentido e preciso através do desenvolvimento 
tecnológico criar processos menos agressivos ao ambiente natural 
(Professor M) 
O aluno já vem de casa com esse conhecimento. (a escola é um reforço 
(Coordenadora A) 
(ão ser tão consumista, usar produtos retornáveis (Coordenadora H) 
A reciclar mais os materiais (Coordenadora M).  

 
 
 Conhecer e respeitar o meio ambiente foi preconizado nos enunciados dos professores, 

e também compreender a relação do homem com a natureza. O professor “K” trata da 

importância que é preciso dar aos projetos feitos pela sociedade, que, como já falamos 

anteriormente, perdeu o sentido e por isso os resultados esperados não são alcançados. 

Contudo, muitas vezes, o trabalho é feito sem inserir o aluno na sociedade, fica atrelado 

apenas ao território da escola. 

 A questão do lixo tecnológico e a tecnologia como “solução” para se avançar na 

problemática ambiental também são indicados pelos professores “L” e “M”. Para a 

coordenadora “A”, o aluno aprende EA em casa; então, na escola há apenas um reforço, esse 

discurso deixa subentendido que poucas ações de EA são necessárias na escola. As 

coordenadoras “H” e “M” tratam da reciclagem de materiais e o questionamento do 

consumismo exacerbado que temos hoje. 

 Os docentes descreveram, ainda, durante a pesquisa, que mudanças percebem nos 

alunos como resultado do trabalho de EA na escola. Segundo os professores e coordenadores, 

as mudanças que basicamente se observa são com relação à limpeza da escola e dos pátios. 

Selecionamos sete discursos que nos apontam as mudanças como fruto da EA na escola: 

 
Os pátios estão ficando mais limpos (Professor A) 
 (o tratamento dado ao lixo na escola (Professor H) 
Se tornam mais observadores, questionadores das atitudes de colegas e 
da comunidade (Professor I) 
Cuidando com a limpeza da escola (Professor L) 
Mudança de hábitos de higiene pessoal, e com a escola cuidando as 
plantas, uso de material reciclável (Professor M) 
(o cuidado com o ambiente da sua sala do pátio, evitando o desperdício 
(Coordenadora C) 
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Melhora no ambiente escolar e em relação à higiene (Coordenadora H). 
 

 Os docentes “A”, “H” e “L” e “C” indicam que as mudanças estão relacionadas 

diretamente com as ações na escola, no tratamento ao lixo, na limpeza dos pátios e da própria 

sala de aula.  

 O professor “M” e a coordenadora “H” relacionam as mudanças com hábitos de 

higiene. Isso é reflexo da influência de campanhas veiculadas pela mídia; um exemplo é 

aquela criada pelo governo federal, na década de 1970, o Sujismundo. Segundo Colussi e 

Balbinot (2008), em meados de setembro de 1972, esta campanha publicitária governamental 

passou a ser veiculada e difundida pelos diversos meios de comunicação do Brasil. 

Denominada “Povo desenvolvido é povo limpo”, ela apresentou à sociedade brasileira um 

personagem fictício apelidado de Sujismundo. A criação e divulgação da campanha tinha 

como objetivo a educação sanitária, mas fez tanto sucesso que ficou bem conhecida no âmbito 

da EA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem 9 – Sujismundo: campanha publicitária na década de 70 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_6_tLWoDGphM/S9WO4TGnwfI/AAAAAAAAB-/N0pcljKoRXw/s400/ 
sujismundo.jpg 
 

 O Sujismundo fazia parte de uma campanha governamental que ganhou espaço e 

conquistou o país todo, um exemplo de como as campanhas publicitárias e a mídia, de modo 

geral, possuem forte, influência sobre a opinião pública, consequentemente, sobre a 

constituição dos nossos discursos. 

 
Considerando que o papel de vítima tende a comover a população em 
geral, Sujismundo que, além da sujeira, não possuía outros aspectos 
negativos, acabou conquistando o país. Nos filmes, peça chave da 
campanha, ele era um sujeito simples, simpático e que no final das 
histórias, acabava percebendo as conseqüências de seus maus hábitos. 
Assim, terminava sempre sozinho, porque ninguém queria ficar perto 
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dele. Sujismundo não agia de má fé, mas sim por desorientação (FICO, 
1997, apud COLUSSI, BALBINOT, 2008). 
 

 Por isso, a EA, muitas vezes, é relacionada a questões de higiene, por influência de 

campanhas públicas como essa. O aspecto positivo, nessa campanha, é que ainda está surtindo 

efeito. Porém, faltam outras campanhas para desenvolver a capacidade de autonomia, o que 

poderia ser em relação a EA, que, assim, fica apenas com frases prontas, slogans copiados, 

projetos pontuais. Ou seja, a escola ainda não se tornou autônoma para desenvolver o trabalho 

com a EA. 

 Perguntamos os docentes, que caminhos eles indicam para o trabalho com EA, ou seja, 

como pensam que a EA deve ser trabalhada na escola. Realizamos a seleção de enunciados 

que demonstram como os docentes acreditam que a EA deve ser realizada.  

 

Envolver todas as disciplinas, pois não só as ciências naturais estão 
relacionadas, e tudo nos leva ao meio ambiente, a história, geografia etc 
(Professor B) 
Deveria ser incluída no currículo, não só como tema transversal e, muito 
menos, um projeto somente (Professor I) 
Que o conteúdo ambiental esteja presente em todas as disciplinas, em 
todas as ações administrativas, sendo assim podendo torna-se um 
assunto incorporado ao cotidiano dos alunos (Professor M) 
Por todos os profissionais de uma forma mais concreta e mais séria 
(Coordenadora H). 

 

 Para o professor “B”, é preciso envolver todas as disciplinas, ser realizada de forma 

interdisciplinar, envolvendo todas as áreas do conhecimento. O professor “I” salienta, em seu 

discurso, o desejo de um espaço específico para discutir a EA: ele não aponta para a criação 

de uma disciplina, mas manifesta o desejo de que a EA não seja abordada apenas como tema 

transversal ou projeto. Mais uma vez aparece o problema existente na escola, que é como se 

apresenta a EA no currículo.  

 De acordo com Oliveira (2007), é claro e de consenso de que a EA não deve ser uma 

disciplina. Porém, isto só é claro para as pessoas ligadas à área ambiental, (pelos 

ambientalistas, por exemplo), mas para os professores e coordenadores pedagógicos a dúvida 

ainda persiste. 

 

O desejo de que haja um espaço específico para que essas questões 
inegavelmente importantes sejam tratadas reflete a busca por um espaço 
curricular próprio que forme um eixo capaz de reunir e articular o 
currículo e os elementos orientadores da ação do professor e da 
professora. Parece que o desejo aí contido não é a criação de uma 
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disciplina em si mesma, mas, sim, o de encontrar uma alternativa que 
viabilize a inserção do ambiental no currículo, pois esse é o modelo que 
conhecemos e ao qual estamos familiarizadas(os) (OLIVEIRA, 2007, p. 
106). 

 

 Este é o desejo expresso pelo professor “I”, um espaço para EA, não somente como 

tema transversal ou projeto. Que espaço seria esse? Como conseguir? Sabemos que discussões 

como essa não chegam à escola; o professor não discute, não participa de processos 

formativos/reflexivos que tratem disso. Simplesmente a Lei 9.795/99 aponta que ela não pode 

ser disciplina e as discussões sobre a questão param aí. A angústia e a insegurança para o 

trabalho com EA ainda continua presente no cotidiano da escola. 

 Se a EA fosse estruturada como disciplina isso implicaria muitas discussões, 

consoante destaca Oliveira: 

 

[...] a oferta de uma “disciplina” no currículo dos anos finais do Ensino 
Fundamental nomeada “educação ambiental” exigiria que tipo de 
profissional? Com qual formação básica? Quais seriam os conteúdos 
conceituais considerados pertencentes a essa “disciplina” e que seriam 
essenciais para uma interpretação dos problemas socioambientais 
contemporâneos? Que outros conteúdos deveriam ser considerados no 
processo? (OLIVEIRA, 2007, p.104). 

 

 Não são questões simples, todavia precisam ser problematizadas e profundamente 

discutidas, inclusive para que possamos avançar nesse que é um dos limites da EA na escola, 

de como abordá-la, quem trabalhar e de que forma trabalhar. De acordo com Oliveira (2007), 

discutir se a EA é ou não disciplina, implica mobilizar dois âmbitos para uma enorme tarefa: 

organização e funcionamento das escolas e a necessária formação ambiental dos professores e 

das professoras. 

 Alguns professores indicam as metodologias que eles mesmo utilizam para 

desenvolver a EA: 

 
 Atitude, causas e consequências. Com filmes (Quixote reciclado) 
gincanas, teatros, paródias, poesias (Professor D) 
 Coisas práticas: não trabalhar com isopor; alertar para poluição das 
festas com fogos; o cuidado com o papel; o uso do dinheiro particular; a 
saúde como precaução etc. (Professor J) 
Através de contextualizações, palestras, atividades práticas e nas 
disciplinas formal e não formal (Professor K) 
Datas relacionadas ao meio ambiente (Professor L) 
Vídeos com imagens trágicas que ocorreram da ação do homem, para 
que os alunos se conscientizem em mudar para o melhor, para que 
depois não se arrependam dos erros cometidos (Professor N). 
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 O professores “L” assinala que a EA deve ser trabalhada relacionando as datas 

comemorativas. Muitos trabalhos são realizados nas escolas com esse formato, vinculam 

apenas as datas e por isso os resultados são pontuais; isso explica porque o professor ensina 

EA e no dia seguinte, os resultados são outros. Porque não existe continuidade no processo.

 O professor “D” utiliza-se de diferentes recursos para o trabalho com a EA, teatro, 

paródias, cita inclusive um documentário: Quixote reciclado43. O professor “J” também trata 

de questões metodológicas práticas, que o envolve, por exemplo, o cuidado em usar materiais 

reciclados, entre outros. O professor “K” utiliza palestras e atividades práticas, contudo, mas 

não indica que atividades são essas. Para o professor “N”, é necessário sensibilizar os alunos e 

aponta de que forma: com vídeos de imagens trágicas, ou seja, levando os alunos a criarem 

um “sentimento de culpa” a partir das suas ações. 

 As coordenadoras “C” e “M” assim se referem às possíveis formas de trabalho com 

EA: 

Deveria haver maior participação dos órgãos públicos no sentido de 
auxiliar as escolas com ações práticas, com recursos humanos e 
financeiros, viabilizando visitas, palestras, entre outras atividades, além 
de uma efetiva participação dos acadêmicos, com a devida orientação, 
nas atividades da escola (Coordenadora C). 
De forma mais densa, contemplada em mais projetos anuais, mas 
estamos indo passo a passo (Coordenadora M). 

 

 No primeiro discurso, percebemos a necessidade da escola em estabelecer parcerias 

para a realização e efetivação da EA, já que envolve recursos, tanto humanos como 

financeiros. A coordenadora também convoca a universidade, os acadêmicos, para que 

auxiliem nas orientações em relação à EA. Ou seja, a escola precisa de ajuda. Apenas 

pesquisar sobre a EA e, consequentemente, deixar os resultados na universidade não irá 

mudar a realidade, mas é preciso que os resultados sejam apresentados à comunidade escolar. 

A coordenadora “M” indica que a EA seja trabalhada em projetos anuais, mas afirma que a 

EA ocorre, lentamente na escola “passo a passo”. Sobre a opinião de como os alunos 

                                                             
43

 O Documentário gira em torno da figura de Don Quixote de La Mancha, grande personagem da literatura 
universal, anti-herói cômico e trágico, louco e sábio, é um dos símbolos do idealismo dos homens. Neste vídeo, 
que mistura ficção e informação, ele volta para enfrentar uma das maiores ameaças do nosso século, o dragão do 
lixo urbano, que consegue aprisioná-lo em seu inferno mal cheiroso. Com a ajuda de um amigo e de seu fiel 
escudeiro Sancho Pança, Quixote e o espectador vão conhecendo as características do inimigo e os meios para 
derrotá-lo, ou seja, as formas de solucionar o problema do lixo tais como a reutilização de materiais, a separação 
do lixo, a reciclagem, a compostagem, a coleta seletiva e a incineração e os aterros controlados. O programa fala 
de ações e de consciência comunitária, mostrando que essa guerra não é de um homem só, que a nova batalha de 
Quixote é um exemplo a ser seguido. Fonte: http://www.ambiente.sp.gov.br/EA/videoteca/462.htm. Acesso 
31/01/2011. 
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gostariam que a EA fosse trabalhada na escola, agrupamos o que eles indicaram no gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: mais de uma metodologia poderia ser indicada pelos alunos, por isso o resultado não corresponde a 100%.  
 

 Com 18%, as palestras foram apontadas pelos alunos – em primeiro lugar – como a 

forma de trabalho desejada para EA. Em seguida, com 15%, foram os passeios ao ar livre, em 

contato com a natureza. As justificativas foram: 

 

Por meio de palestras de estudiosos e estudo ao ar livre (Aluno 22, Pato 
Branco, escola A). 
Levando a gente conhecer lugares lindos e depois lugares feios, daí 
pensaríamos um pouco mais sobre a questão (Aluno 2, Dois Vizinhos, 
escola A). 
Deveria ter um espaço ao ar livre com árvores. Para que pudéssemos 
debater a educação ambiental (Aluno 4, Pato Branco, escola A). 
Saindo da sala de aula e estudar a natureza lá fora (Aluno 15, Pato 
Branco, escola A). 

 

 Os alunos apontam que a EA seja trabalhada também de uma forma mais prática (9%), 

ou por meio de ações como plantar árvores (8%), em seguida aparecem os projetos (7%), os 

recursos, TV e filmes (5%), e (3%) sugerem que a EA seja uma disciplina.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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(os ensinando a plantar árvores e plantas (Aluno 11, Francisco Beltrão, 
escola A). 
Em formas de atividades, por exemplo: ir plantar árvores, retirar o lixo 
do rio aqui próximo (Aluno 14, Dois Vizinhos, escola A). 
Acho que como trabalhamos no primário, sair a catar lixo, fazer 
anotações do que vemos nos rios, etc. (Aluno 15, Dois Vizinhos, escola 
B). 
Eu acho que deveria ter uma matéria sobre isso ia ser bem melhor 
(Aluno 12, Francisco Beltrão, escola B). 
Em uma matéria específica (ou seja, matéria Educação Ambiental) 
(Aluno 15, Francisco Beltrão, escola B). 
Fazer um projeto e continuar em frente (Aluno 10, Dois Vizinhos, escola 
A). 

 

 As atividades relacionadas a reflorestamento, plantar árvores e plantas são muito 

citadas pelos alunos como indica o aluno “15” de Dois Vizinhos, “catar” o lixo. O aluno “10” 

da escola “A” de Dois Vizinhos visualiza que as ações de EA são fragmentadas, sem 

continuidade, dizendo que, quando se inicia um projeto que se “continue em frente”. 

 Entre as respostas diversas (15%), selecionamos algumas: 

 

Deveriam tocar neste assunto em outras matérias não só em geografia” 
(Aluno 1, Pato Branco, escola A). 
 Se deveria relacionar mais aulas a educação ambiental e usar mais 
recursos tecnológicos para contribuir no aprendizado (Aluno 8, Pato 
Branco, escola A). 
(ós podíamos sair nas ruas entregando panfletos sobre o meio ambiente 
(Aluno 4, Pato Branco, escola B). 
Eu gostaria que fizessem grupos por sala para trabalhar um 
reflorestamento no quintal do colégio e fazer uns canteiros para termos 
frutas frescas no colégio (Aluno 15, Pato Branco, escola B). 

 

 O aluno “1”, de Pato Branco, também indica o que ocorre no cotidiano da escola: a EA 

é apenas desenvolvida pelas disciplinas ligadas às ciências naturais, nesse caso, conforme 

citado por ele, a Geografia. 

 O aluno “4”, de Pato Branco, sugere panfletagem; é vista como uma forma de 

conscientização a entrega de panfletos. Entretanto, sabemos que, muitas vezes, os panfletos 

acabam não sendo lidos, ou lidos por uma minoria, desperdiçando-se, assim, papel e poluindo 

muito mais do que “conscientizando”, além de ser dos subterfúgios da mídia. Para o aluno 

“15”, de Pato Branco, uma atividade prática seria necessária, que é o pomar na própria escola. 

Isso demonstra a necessidade da integração conteúdo escolar e vivência prática. 

 De maneira geral, o processo de EA na escola foi avaliado pelos docentes como 

satisfatório. Todavia, percebemos que há diferença entre o que respondem no questionário e o 
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que falam informalmente, ou nas respostas às questões subjetivas; nestas, indicam os 

problemas existentes em relação à EA na escola.  

 Um dos principais problemas, ou limite, é em relação aos conteúdos, trabalhados na 

escola, que não problematizam os aspectos da relação sociedade – natureza, não questionam o 

modelo de sociedade em que vivemos. Então, há clareza de que se perpetua a superficialidade 

do saber ao se trabalhar os conteúdos de EA, ficando apenas em alguns tópicos como: 

reciclagem, jogar o lixo na lixeira, mas não é aprofundado o assunto, em termos de 

conhecimento.  

 É mister mencionar Comenius (2006), porque ele diz que o preceptor erra se inicia 

com o aluno, ora uma coisa, ora outra, sem nunca se aprofundar em nada com seriedade. Essa 

descontinuidade do processo de EA na escola também é um dos entraves. 

 A grande dificuldade que pode ser visualizada a partir das respostas dos professores e 

coordenadores diz respeito à metodologia. Como fazer a EA na escola; de que forma articular 

os conteúdos de EA com as disciplinas tradicionais do currículo; acreditamos ser esse o ponto 

fundamental da nossa pesquisa. Vale destacar que essa dificuldade é apresentada pelos 

docentes que realizam o trabalho com a EA. Os que disseram não encontrar dificuldades é 

porque não desenvolvem um trabalho contínuo de formação em EA. 

 Outra limitação para o desenvolvimento da EA é que ela não ultrapassa os muros da 

escola; não está articulada com as reais necessidades dos alunos, nem com a realidade 

socioambiental em que eles estão inseridos. Quanto a isso, gostaríamos de destacar que 

Comenius já alertava tanto aos docentes como às escolas num todo, em 1657: 

 
Facilitará o estudo do aluno quem lhe mostrar como usar na vida 
cotidiana aquilo que está sendo ensinado. Essa utilidade deve estar 
sempre muito clara, em gramática, dialética, aritmética, geometria, física 
etc., pois, se não for percebida, tudo que for ensinado parecerá um 
monstro de um novo mundo... (COMENIUS, 2006, p.180). 

 

 A EA, na maioria das escolas, é realizada, descontextualizada de problemas locais e 

gerais enfrentados pela sociedade. Outro aspecto é relativo à forma como ela é trabalhada e 

apresentada no currículo. Os professores, na avaliação que fazem do processo, indicam que é 

preciso que ela seja interdisciplinar, trabalhada por todas as disciplinas. Esses professores que 

apontam isso são basicamente os das ciências naturais, ou seja, sentem a necessidade de que 

os demais colegas, as demais disciplinas os auxiliem no processo.  

 Outra questão relativa ao currículo é a falta de espaço para a EA; da forma que está 

hoje, como tema transversal, trabalhada em forma de projetos, não vêm dando certo, os 
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resultados são poucos. Será ideal, então, manter a EA de forma transversal? Ou criar mais 

uma disciplina no currículo escolar? 

 O que podemos observar de positivo com relação a EA é que a maior parte dos 

sujeitos participantes da pesquisa sabe da importância dela na escola, tanto docentes, como 

alunos. Os alunos, como destacado pelos professores, aceitam bem o tema e gostam dele. A 

escola necessita de ajuda para o trabalho com a EA, um diálogo entre as diferentes esferas, 

dos que pensam a EA, dos que formulam políticas públicas com os docentes e discentes. 


