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RESUMO 

A pesquisa educacional compreende uma vasta diversidade de questões, de diferentes 
conotações e que estão vinculadas ao desenvolvimento de pessoas e das sociedades. O 
presente trabalho tem como objetivo focalizar alguns aspectos ligados à pesquisa 
educacional no Brasil, incluindo um breve panorama da história, da produção e dos 
desafios da mesma. Além disso, o trabalho pretende ainda abordar a questão da pesquisa 
em um campo ainda recente de produção científica na área educacional. Trata-se da 
pesquisa em Educação Ambiental, suas tendências e perspectivas. As discussões 
apresentadas ao longo desse trabalho são de grande importância para a compreensão de 
como se tem configurado o campo da pesquisa em Educação, incluindo o da Educação 
Ambiental. 
Palavras-chave: Educação, Pesquisa Educacional, Educação Ambiental. 
 

 

ABSTRACT 

The educational research understands a vast diversity of questions, of different 
connotations and that they are tied with the development of people and the societies. 
The present work has as objective to focus some on aspects to the educational research 
in Brazil, being included a brief panorama of history, the production and the challenges 
of the same one. Moreover, the work still intends to approach the question of the 
research in a still recent field of scientific production in the educational area. One is 
about the research in Environmental Education, its trends and perspectives. The quarrels 
presented throughout this work are of great importance for the understanding of as if it 
has configured the field of the research in Education, including of the Environmental  
Education. 
   
Word-key: Education, Educational Research, Environmental Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

Através do ato de pesquisar o homem procura obter informações sobre as coisas 

ao seu redor. Sendo assim, a palavra pesquisa, tem sido utilizada no cotidiano com 

sentidos diferenciados. 

 

 Segundo Gatti (2006), a pesquisa pode ser entendida 

[...] desde a simples busca de informações, localização de textos, 
eventos, dados, locais, até o uso de sofisticação metodológica e uso da 
teoria de ponta para abrir caminhos novos no conhecimento existente, 
e mesmo criação de novos métodos de investigação e estruturas de 
abordagem do real (p. 26). 
 

 Porém, não se pode entender a pesquisa de forma ampla e vaga, é importante dar 

a ela um sentido mais acadêmico, implicando o uso de métodos específicos, rigor 

metodológico, preocupando-se com a ampliação ou construção de conhecimentos sobre 

determinadas questões. Esse conhecimento obtido pela pesquisa é um conhecimento 

vinculado a critérios de escolha e interpretações de dados e, por isso, é um 

conhecimento situado. 

 No campo da Educação, a pesquisa possui algumas características específicas, 

pois trabalha com e sobre os seres humanos. Sendo assim, o conhecimento produzido 

nessa área não pode ser obtido através de uma pesquisa estritamente experimental, onde 

os fatores da situação sofrem controle. De acordo com Gatti (2002, p. 13), este campo 

de pesquisa envolve “a interação complexa de todos os fatores implicados na existência 

humana, desde o nosso corpo até as nossas ideologias, num conjunto único, porém, em 

constante processo simultâneo de consolidação, contradição e mudança”. 

 Diante disso, percebe-se que a pesquisa educacional envolve uma diversidade de 

questões, em diferentes perspectivas filosóficas, psicológicas, sociológicas, dentre 

outras. 

 Segundo Gatti (2002), desde os primórdios do século 20 já existiam trabalhos 

com preocupações científicas voltadas para a área educacional no Brasil. Porém, 

somente com a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP0, na década de 30 foi que esses estudos foram sistematizados. Além disso, os 

desdobramentos do INEP em centros (nacional e regionais) se tornaram importantes 

focos produtores e divulgadores da pesquisa em Educação. 

 Esse crescimento da pesquisa em Educação se propagou pelas décadas seguintes, 

principalmente com a expansão dos cursos de pós-graduação, dando novos impulsos à 
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pesquisa. No entanto, com esse crescimento, também se evidenciaram problemas na 

produção da pesquisa educacional, os quais merecem algumas considerações. 

 O presente trabalho tem como objetivo fazer uma discussão à cerca da pesquisa 

em Educação no Brasil, enfocando os caminhos percorridos, os diferentes paradigmas e 

abordagens de pesquisa nessa área, bem como os desafios que lhes são impostos. O 

trabalho pretende ainda apresentar e discutir sobre a pesquisa em Educação Ambiental 

no Brasil, apresentando-a como uma recente e produtiva área de conhecimento 

acadêmico, apontando para as suas origens, tendências e desafios dentro da área da 

pesquisa educacional. 

Sendo assim, o trabalho está dividido em duas partes. A primeira intitulada “A 

pesquisa Educacional no Brasil: caminhos, abordagens e desafios” traça um breve 

panorama da pesquisa educacional no Brasil, refletindo ainda sobre os paradigmas no 

campo das pesquisas em educação. A segunda parte do trabalho intitulado “A pesquisa 

em Educação Ambiental no contexto da pesquisa educacional no Brasil”, apresenta uma 

reflexão em torno da pesquisa em Educação Ambiental no Brasil, abordando seus 

caminhos, tendências e o desafio epistêmico e metodológico da interdisciplinaridade. 

As discussões apresentadas ao longo desse trabalho são de grande importância 

para a compreensão de como tem se configurado o campo da pesquisa em Educação, 

incluindo a Educação Ambiental, uma área que vem ganhando um espaço significativo 

nas pesquisas acadêmicas no Brasil. 

 
A pesquisa educacional no Brasil: caminhos, abordagens e desafios 

 

 Nos últimos 20 anos tem-se observado um crescimento no número de pesquisas 

na área de Educação no Brasil, em decorrência principalmente da expansão dos cursos 

de pós-graduação. É possível observar ainda mudanças nas temáticas, nos referenciais 

teóricos e nos contextos de produção da pesquisa científica. 

 Segundo Gatti (2002), o  campo da pesquisa em educação tem se apresentado de 

modo muito diversificado. Não só abrange uma gama diferenciada de problemas como 

os abrange em níveis diferenciados. Porém, a história da pesquisa educacional no Brasil 

é recente, pois somente no final da década de 1930, com a criação do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP), que passa a existir uma regularidade na produção e 

divulgação das pesquisas na área educacional. 
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 A pesquisadora Marli André focaliza os episódios da história da pesquisa 

educacional em três momentos: a) Os anos iniciais - nascimento induzido; b) A 

institucionalização da Pesquisa Educacional; e c) O crescimento da Pesquisa 

Educacional. 

 Segundo André (2006) o primeiro momento da pesquisa educacional (anos 40-

55), é caracterizado pela leitura psicológica do processo de educação escolar, com forte 

influência dos estudos da psicologia do ensino e da aprendizagem. Nesse contexto, as 

idéias pedagógicas eram influenciadas pelo escolanovismo que defendia o ensino 

centrado no aluno, valorizando o aprender a aprender. 

 O segundo momento da pesquisa educacional apontado por André, compreende 

os anos 1956 a 1964 e tem como marco a criação do Centro Brasileiro de Pesquisa 

Educacional e cinco centros regionais de pesquisa, vinculados ao INEP, os quais tinham 

como função a formação de pesquisadores. Segundo Gouveia (1971, apud. ANDRÉ, 

2006), os temas focalizados nas pesquisas educacionais passaram a ser a mobilização 

social, os processos de socialização regionais e comunitários, a correlação entre 

escolaridade e nível socioeconômico e a composição socioeconômica da clientela 

escolar. Esses temas são conseqüência da necessidade de se mapear a sociedade 

brasileira a fim de fornecer dados para uma política educacional que contribuísse para 

um progresso econômico do Brasil, levando em consideração as diferenças regionais. 

 Entre os anos de 1965 e 1970, observa-se um predomínio dos estudos de 

natureza econômica. Os temas apontavam para a educação como investimento, os 

custos na educação, a escola e as demandas de profissionais, etc. Pelo contexto político 

de ditadura militar, a educação era vista como importante fator de desenvolvimento 

econômico, dentro de uma visão da teoria do capital humano. Nessa época, o lócus da 

pesquisa ainda não era a Universidade.   

 Com relação à institucionalização da pesquisa educacional, Marli André coloca a 

importância dos cursos de pós-graduação no processo de crescimento da produção e 

divulgação da pesquisa no campo da Educação. A autora chama a atenção para o fato de 

que nos anos 70 há uma expansão dos quadros nas universidades e uma emergência de 

alguns grupos de pesquisa. Diante desse deslocamento e da produção científica para as 

Universidades e centros de pesquisas, é possível notar uma mudança nas temáticas e nas 

metodologias da pesquisa em educação. Segundo Gatti (2002),  

Levantamentos disponíveis nos mostram que os estudos começam a se 
distribuir mais eqüitativamente entre diferentes problemáticas: 
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currículos, caracterizações de redes e recursos educativos, avaliação 
de programas, relações entre educação e profissionalização, 
características de aluno, famílias e ambiente de que provêm, nutrição e 
aprendizagem, validação e crítica de instrumentos de diagnóstico e 
avaliação, estratégias de ensino, entre outros. Não só houve aumento 
de trabalhos em temas diversificados, como também quanto aos 
modos de enfocá-los. Passou-se a utilizar tantos métodos quantitativos 
mais sofisticados de análise, como também, qualitativos e, no final da 
década, um referencial teórico mais crítico, cuja utilização estende-se 
a muitos estudos. (p. 18)  

  

 Nos anos 80-90 observa-se uma fase de crescimento significativo da pesquisa 

educacional. Os temas e os referenciais de pesquisa se diversificam e as abordagens 

metodológicas também acompanharam essas mudanças. Segundo André (2006, p. 16), 

"é o momento em que aparecem os estudos que se debruçam sobre o cotidiano escolar, 

focalizam o currículo, as interações sociais na escola, as formas de organização do 

trabalho pedagógico, a aprendizagem da leitura e da escrita, a disciplina e a avaliação".  

 Entre os anos 80 e 90, as abordagens metodológicas na pesquisa educacional 

também se ampliam, destacando-se os estudos qualitativos que  

[...] englobam um conjunto heterogêneo de perspectivas, de métodos, 
de técnicas e de análises, compreendendo desde estudos do tipo 
etnográfico, pesquisa participante, estudos de caso, pesquisa-ação até 
análises de discurso e de narrativas, estudos de memória, história de 
vida e história oral. (ANDRÉ, 2001, p. 54) 

 

 Ainda nesse período passam a se consolidar diversos grupos de investigação. 

Esse movimento pode ser acompanhado tanto pelas Conferências Brasileiras de 

Educação dos anos 80, como pelo desenvolvimento da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-graduação em Educação (ANPEd), por suas reuniões anuais. (GATTI, 

2002). A partir do final da década de 1970, a ANPEd teve papel fundamental na 

intercâmbio entre os pesquisadores e na divulgação da pesquisa educacional no Brasil. 

 Apesar do crescimento da pesquisa educacional brasileira, principalmente a 

partir da criação dos cursos de pós-graduação, muitos autores evidenciam problemas na 

produção das pesquisas. No final da década de 80, abre-se um debate em torno de 

algumas questões referentes à pesquisa educacional, tais como o conflito de tendências 

metodológicas e as diferenças nos pressupostos epistemológicos das abordagens. No 

decorrer dos anos 90, as discussões se voltam para os problemas que emergem no uso 

das novas abordagens de pesquisa.  
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 Algumas dessas discussões serão abordadas nos próximos tópicos desse 

trabalho, que procuram refletir sobre os paradigmas e diferentes abordagens de pesquisa 

e suas implicações nos estudos da área educacional. 

 

Paradigmas e o campo das pesquisas em Educação 

 

Como pode ser percebido, o desenvolvimento das pesquisas em Educação é 

ainda um processo em construção. Contudo, é importante ressaltar a relevância da 

pesquisa educacional na conquista da democratização do ensino e para uma educação de 

melhor qualidade. Pretende-se aqui, discutir sobre os pressupostos teóricos das 

pesquisas educacionais, explicitando questões sobre paradigmas, epistemologia, 

conhecimento, dentre outros. 

Parece ser unânime entre os que se dedicam a aprofundar as questões 

paradigmáticas da ciência moderna e pós-moderna, em teorizar sobre as implicações de 

tais pensamentos e posturas em nossa sociedade e cultura e na construção da própria 

ciência e pesquisa e práticas ditas científicas, como explicações que temos do mundo, 

da vida, da natureza, do homem.  

Segundo Chizzotti (2005), a pesquisa pressupõe teorias e várias visões que, em 

diferentes domínios do conhecimento, moldam a atividade investigativa e auxiliam a 

pesquisa. As concepções de mundo denominam-se paradigmas. O Dicionário Aurélio 

define paradigma como modelo, padrão, escalão. Acrescenta-se a idéia de que se trata 

de uma concepção teórica ou de uma crença que direciona a leitura de mundo, ou que 

faz com que se enxergue o mundo de um determinado modo. 

A palavra paradigma tem em Thomas Kuhn seu principal idealizador e 

disseminador e é a partir dele que o termo ganha força nos discursos epistemológicos e 

acadêmicos da modernidade. Para Kuhn (1976), paradigma pode ser concebido como 

aquilo que os membros de uma comunidade (científica) partilham e as soluções 

concretas de quebra-cabeças que, empregadas como modelos ou exemplos, podem 

substituir regras explícitas como base para a solução dos restantes quebra-cabeças da 

ciência normal.  

Em sua obra "Um discurso sobre as Ciências", Boaventura de Sousa Santos faz 

uma interessante discussão sobre o paradigma dominante, sobre a crise desse paradigma 

e sobre o que ele chama de paradigma emergente. 
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Segundo Santos (1988), o modelo de racionalidade que preside a ciência 

moderna - aquela que se constituiu a partir da revolução científica do século XVI - é 

global, totalitário e nega o caráter racional, portanto, científico, a todas as formas de 

conhecimento que não se pautam pelos seus princípios epistemológicos e por suas 

regras metodológicas. É importante ressaltar que esse modelo, constituído nas ciências 

naturais, impôs-se também às ciências humanas e sociais que, se não conseguissem 

adotar seus princípios, eram chamadas de pré-paradigmáticas. 

Esse paradigma chamado por Santos de "dominante" (clássico) enfrenta 

atualmente uma crise teórica resultante do avanço do conhecimento, principalmente, nos 

campos da microfísica, da química e da biologia. Desse modo, o método da ciência 

clássica, fundamentado no duplo princípio da disjunção e da redução, reconduz o 

conhecimento do objeto àquelas unidades elementares que o constituem, ocultando as 

suas interações organizadoras. 

As condições teóricas da crise do paradigma dominante vêm propiciar uma 

profunda reflexão epistemológica sobre o conhecimento científico que apresenta duas 

facetas sociológicas importantes. Primeiro, o resgate da filosofia no sentido de 

complementar o conhecimento das coisas com o conhecimento de nós próprios. Em 

segundo lugar, passaram a ocupar lugar na reflexão epistemológica questões que antes 

eram deixadas aos sociólogos, como a análise das condições sociais, dos contextos 

culturais e dos modelos organizacionais da investigação científica. 

Segundo Santos (1987, p. 36), "a caracterização da crise do paradigma 

dominante traz consigo o perfil do paradigma emergente". O paradigma a emergir não 

pode ser apenas um paradigma científico, tem de ser também um paradigma social. 

O paradigma emergente, segundo Santos, tem como princípios: a) todo o 

conhecimento científico-natural é científico-social, b) todo o conhecimento é local e 

total, c) todo o conhecimento é autoconhecimento e d) todo o conhecimento científico 

visa constituir-se em senso comum. 

Como pode ser visto, na ciência do paradigma moderno a ruptura é dada pela 

substituição do senso comum para o conhecimento científico. No paradigma emergente, 

o conhecimento científico pós-moderno, trabalha em outra lógica, o salto mais 

importante é dado inversamente às idéias modernas, ou seja do conhecimento científico 

para o senso comum. Além disso, os novos paradigmas emergentes abrem caminho para 

uma comunicação transdisciplinar, oposta ao isolamento disciplinar do paradigma 
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clássico. Ou seja, pode-se afirmar que a transdisciplinaridade é uma de suas 

características. 

Trazendo essa discussão a cerca do novo paradigma para o campo da pesquisa 

em educação, percebe-se que a visão de totalidade, o pensamento sistêmico aplicado à 

educação, impõe a tarefa de substituir compartimentação por integração, desarticulação 

por articulação, descontinuidade por continuidade, tanto na parte teórica quanto na 

práxis da educação.  

Em termos de macro-planejamento, esse pensamento evita a concepção de uma 

política fragmentada, desarticulada, descontínua e compartimentada. Pressupõem novos 

estilos de diagnósticos, novos procedimentos metodológicos mais adequados à 

investigação que se pretende e que permitem apreender o real em suas múltiplas 

dimensões, em toda a sua complexidade, para que possamos identificar necessidades 

concretas capazes de subsidiarem a construção de uma política educacional congruente 

e uma prática pedagógica mais de acordo com a realidade. 

 

A pesquisa em Educação ambiental no Brasil 

 

Para a Educação Ambiental, a década de 1990 foi cenário de um grande 

desenvolvimento em termos de pesquisa científica no Brasil. Surgiram diversas 

publicações relacionadas à temática e a formação com titulação acadêmica (latu sensu e 

stricto sensu). Nas décadas anteriores, o que se via era a inexistência de referencial 

teórico adequado e muitas das publicações eram traduções estrangeiras, inexistindo 

profissionais qualificados na área. 

A pós-graduação brasileira tem sido o locus da produção da pesquisa no campo 

da Educação Ambiental, contribuindo para o processo de formação do pesquisador, 

aliado ao desenvolvimento de novos conhecimentos. A partir da década de 1990, tem-se 

visto um aumento no número de programas de pós-graduação, implicando 

conseqüentemente no aumento das produções científicas. 

No Brasil, as pesquisas em Educação Ambiental realizadas em cursos de pós-

graduação têm sido produzidas em diferentes programas vinculados a diversas áreas do 

conhecimento, tais como Agronomia, Biologia, Geologia, Economia, Ecologia, 

História, Educação, dentre outras. 

Embora a pesquisa em Educação Ambiental seja recente, a produção acadêmica 

e científica sobre essa temática é grande e significativa. Estima-se que exista atualmente 
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mais ou menos 800 trabalhos de investigação (entre teses e dissertações), a maioria 

publicados a partir da década de 1990, fruto da movimentação provocada pela 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992. 

Nessa mesma década, o número de simpósios (locais e regionais) e os primeiros 

encontros nacionais começaram a ser realizados, envolvendo um grande número de 

pesquisadores, atendendo à necessidade cada vez maior da compreensão da Educação 

Ambiental e de suas bases de sustentação, legitimando sua relevância no contexto da 

Educação. 

Os pesquisadores Leonir Lorenzetti e Demétrio Delizoicov, no trabalho 

intitulado “A produção acadêmica brasileira em Educação Ambiental”, destacam que na 

busca de parâmetros que pudessem contribuir para a análise da produção acadêmica na 

área de EA, destacam-se as iniciativas de alguns pesquisadores que já se debruçaram 

sobre esta área do conhecimento. 

Sendo assim, Lorenzetti e Delizoicov (2006) fazem uma análise de diversos 

trabalhos sobre o “estado da arte” da pesquisa em Educação Ambiental desenvolvidas 

nos programas de pós-graduação brasileiros.  

Entende-se por pesquisas do tipo “estado da arte” aquelas que procuram 

levantar, sistematizar e analisar o conhecimento produzido sobre um determinado 

período a partir das produções acadêmico/científicas da área, e que “não se restringem a 

identificar a produção, mas analisá-la, categorizá-la e revelar os múltiplos enfoques e 

perspectivas” (ROMANOWSKI e ENS, 2006, p. 39). 

Conforme Lorenzetti e Delizoicov, o estudo realizado permitiu evidenciar o 

vigoroso surgimento da área de pesquisa em Educação Ambiental nos últimos 30 anos, 

assim como a existência de grupos de pesquisadores em EA em distintos programas de 

pós-graduação no Brasil e uma significativa dispersão de temas e problemas 

investigados. 

Ainda segundo a pesquisa realizada pelos autores, os pesquisadores, 

identificados pelos procedimentos e critérios adotados, têm participado de eventos 

científicos, promovendo a divulgação de suas pesquisas, bem como contribuído para o 

processo de ampliação da pesquisa na área. Além disso, as revistas de divulgação 

científica também contribuem para a divulgação das pesquisas da área. Os artigos de EA 

permeiam com muita freqüência as principais revistas relacionadas ao ensino de 

Ciências e de Educação. 
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Através do trabalho de Lorenzetti e Delizoicov, é possível perceber a amplitude 

das pesquisas em Educação Ambiental, apesar de se constituir em produção recente e, 

por isso mesmo ainda não devidamente consolidada, é possível identificar, mesmo com 

os dados parciais disponíveis, a existência de pesquisadores que têm se dedicado aos 

trabalhos acadêmicos em Educação Ambiental no Brasil. 

 O próximo tópico deste trabalho se propõe a discutir as tendências das pesquisas 

em Educação Ambiental no Brasil, buscando analisar alguns elos epistemológicos desta 

construção investigativa. 

 

As tendências das pesquisas em Educação Ambiental no Brasil 

 

Ao refletir sobre as tendências na Educação Ambiental brasileira, percebe-se o 

grande desafio que isso representa. Como foi visto anteriormente, até pouco tempo 

atrás, as ações em EA eram marcadas pela inexistência de um referencial teórico 

adequado, pois a maioria das publicações era traduções estrangeiras, além da ausência 

de um quadro de profissionais com qualificação que contribuísse para este debate 

(SATO, 2003). 

Segundo Reigota (1998), os primeiros textos de dissertações sobre EA surgiram 

no Brasil no final da primeira metade da década de 1980. Porém, só na década de 1990 

é que houve um aumento considerável de teses, dissertações e monografias que 

tratavam da temática. 

Ao longo da história, a Educação Ambiental esteve associada a diferentes 

valores e interesses, gerando quadros com orientações metodológicas e políticas 

também bastante variadas. Sendo assim, a EA tem sido abordada de diferentes modos, 

seja na visão como conteúdo, como processo ou como uma orientação curricular. 

Apesar dessas visões que vão desde o conservacionismo extremo (meio 

ambiente como sinônimo de natureza) até uma visão mais ampla, a EA deu um salto 

quanti e qualitativo no cenário brasileiro, onde a percepção de meio ambiente vem 

sendo modificada para uma abordagem mais crítica, envolvendo os aspectos políticos, 

culturais, sociais e naturais. 

Michèle Sato e José Eduardo dos Santos (2003), baseando-se em publicações e 

encontros internacionais, trazem a discussão de algumas tendências da pesquisa em 

Educação Ambiental, classificadas (com base em Robotton & Hart, 1993) da seguinte 
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forma: vertente positivista, vertente construtivista, vertente sócio-construtivista e 

vertente pós-estruturalista.  

Para esses autores, o positivismo é marcado pelo método analítico, pelo 

privilégio da técnica, pela conduta observável empiricamente, onde os pesquisadores 

são sujeitos externos e utilizam argumentos hipotéticos dedutivos. “O maior objetivo é a 

pesquisa para possibilitar generalizações, são experimentais e acreditam no controle das 

variáveis” (SATO; SANTOS 2003, p. 8). 

A vertente construtivista tem como propósito a compreensão e a interpretação 

das estruturas sociais, entendendo a realidade como construída através das interações 

humanas. Muitas das características dessa vertente surgiram da crítica ao positivismo. 

Para Sato e Santos (2003, p. 9), “o construtivismo é baseado na aceitação da realidade 

multifacetada, ou na antologia relativista”. A compreensão interpretativa é ancorada na 

interatividade, na metodologia baseada na realidade que conduz a prática dentro do 

contexto.  

Quanto ao sócio-construtivismo, os autores apontam que os fatos são 

compreendidos dentro de um contexto econômico e social, e o significado prático e 

teórico da pesquisa é antes de tudo a emancipação dos atores envolvidos. Nessa 

vertente, “o conhecimento é generativo, emergente e dialético, com pesquisas que 

busquem a transformação das realidades como sujeitos no processo histórico das 

realidades multifacetadas” (SATO; SANTOS 2003, p. 9). Em síntese, nessa vertente o 

significado prático e teórico é emancipatório, com reflexão crítica. 

Já a vertente pós-estruturalista,  

(...) tenta a conjugação entre a sociedade e a natureza; no diálogo 
necessário entre os diversos conhecimentos existentes, mergulhando a 
racionalidade na emoção; na necessidade da compreensão das ciências 
que estudam as partes, com as ciências que estudam o todo e a suas 
partes; e sobretudo no resgate da ética, solidariedade e coletivismo 
como alternativas possíveis para alcançarmos uma humanidade mais 
responsável (SATO; SANTOS 2003, p. 6)  

 

 Com base na análise das vertentes da pesquisa em Educação Ambiental, Sato e 

Santos ressaltam ainda que, no caso específico da EA, onde a sua natureza exige um 

trabalho interdisciplinar, o grande desafio consiste em como a pesquisa deverá conciliar 

a base epistemológica das ciências naturais (natureza) e das ciências sociais (cultura). É 

necessário, portanto, um novo olhar do homem sobre o meio ambiente, pois “ao separar 

radicalmente a natureza da cultura, a ciência sacrificou a diversidade em nome da 
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universalidade do conhecimento, reduzindo os fenômenos culturais às determinações 

das leis naturais gerais” (CARVALHO, 2008, p. 117). 

 O próximo tópico deste trabalho tem o intuito de ampliar a discussão do caráter 

interdisciplinar, como um desafio epistêmico e metodológico na pesquisa em Educação 

Ambiental. 

 

A interdisciplinaridade: um desafio epistêmico e metodológico 

 

O conhecimento disciplinar, compartimentalizado, fragmentado e especializado 

reduz a complexidade do real, impossibilitando a compreensão diversa e multifacetada 

das inter-relações que constitui a realidade. 

A Educação Ambiental não pode fugir do caráter interdisciplinar. Diante dos 

princípios básicos da EA, previstos pela Conferência de Tbilisi, ficou estabelecido que a 

Educação ambiental deve ter um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo 

específico de cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e 

equilibrada. 

Dentro dessa abordagem interdisciplinar da EA, Guarim (2002) afirma que: 

a interdisciplinaridade em Educação Ambiental se revela quando cada 
profissional faz uma leitura do ambiente de acordo com o domínio de 
conhecimento específico, contribuindo para a compreensão e auxílio 
para outras áreas do tema em questão. Procura integrar e promover a 
interação de pessoas e áreas de conhecimento, produzindo um 
conhecimento mais amplo e civilizado. As descrições, análises e 
conclusões do mesmo tema permitem a elaboração de um outro saber 
que busca um entendimento de uma compreensão do ambiente por 
inteiro. (p. 40 – 41) 
 

 Porém, a interdisciplinaridade representa um grande desafio, pois exige nova 

maneira de conceber o campo da produção do conhecimento. Para Carvalho (2008), 

Trata-se de um combate ao mesmo tempo externo e interno, no 
qual à reorganização das áreas e das formas de relacionar os 
conhecimentos corresponde a reestruturação de nossa própria 
maneira de conhecer e nos posicionar perante o conhecimento, 
desfazendo-nos dos condicionamentos históricos que nos 
constituem (CARVALHO, 2008, p. 122-123). 

 
 A crise ambiental acaba por alimentar esses questionamentos epistemológicos, 

visto que ela provoca uma quebra do comodismo dos modos já apreendidos de pensar 

da racionalidade moderna, pois há uma insuficiência dos saberes disciplinares na 

compreensão da complexidade das inter-relações que estão por trás dos problemas 
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ambientais. Nesse caso, a interdisciplinaridade constituiria um espaço de mediação entre 

os conhecimentos e articulações dos saberes, no qual as disciplinas estariam em situação 

de cooperação, estabelecendo conexões entre elas, construindo, segundo Carvalho 

(2008, p. 121), “novos referenciais conceituais e metodológicos consensuais, 

provocando a troca entre os conhecimentos disciplinares e o diálogo dos saberes 

especializados com os saberes não científicos”. 

 Como pode-se observar, o saber ambiental interdisciplinar, já anunciado por 

Enrique Leff, vem para sinalizar o desejo de um novo marco epistêmico, capaz de 

compreender as inter-relações entre sociedade e natureza, “transgredindo os limites da 

disciplina, instaurando fronteiras e pontos de fuga” (CARVALHO, 2008, p. 124). 

Ao se discutir a questão da pesquisa em Educação Ambiental, seus caminhos e 

tendências, é importante ressaltar que a perspectiva ambiental trás novas contribuições 

ao debate epistemológico e à educação, propondo não só novos elementos teórico-

metodológicos e práticos para a leitura do real, mas uma articulação efetiva entre os 

saberes, sejam eles formais ou não, em favor de uma racionalidade histórico-crítica 

sustentável e emancipadora. 

 

CONCLUSÃO 

A finalidade básica da pesquisa reside na produção ou consolidação de 

conhecimento novo. Supõe que seja conduzida com rigor, perspectiva crítica e com 

fundamentação teórica e metodológica consistente (Luna, 2007). Refletir criticamente 

sobre caminhos trilhados abre perspectivas para novas experiências e possibilidades. 

 Dessa forma, ao longo deste trabalho foi apresentado, ainda que de modo 

sumário, um pouco sobre a pesquisa educacional no Brasil, incluindo a pesquisa em 

Educação Ambiental, suscitando uma discussão sobre um tema amplo e relevante. 

O texto deste trabalho menciona que a pesquisa educacional tem uma trajetória 

relativamente curta, porém, nos últimos 20 anos, houve um grande crescimento no 

número de trabalhos e mudanças nos temas, nos enfoques, nas metodologias e no 

contexto de produção. Menciona ainda que várias análises críticas da pesquisa 

educacional têm apontado problemas na qualidade dos trabalhos produzidos, apontando 

para uma necessidade de que professores, estudantes, pesquisadores e agentes que 

atuam na área da pesquisa educacional reflitam sobre os pressupostos epistemológicos 
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que condicionam suas posições teórico-práticas. Pesquisas com maior solidez científica 

e qualitativamente mais significativas, são necessárias para a produção dos 

conhecimentos exigidos na solução dos graves problemas sociais e educacionais que 

desafiam a criatividade e o esforço dos cientistas e educadores.  

Analisando a literatura recente sobre a pesquisa educacional brasileira, nota-se 

também que o momento atual é caracterizado por uma postura reflexiva, isto é, um 

“interesse em rever e analisar criticamente o que vem sendo produzido na área e em 

buscar caminhos para seu contínuo aprimoramento” (André, 2001, p. 52). Desta 

tendência decorrem os estudos investigativos do tipo “estado da arte” que proliferaram 

em diferentes campos da pesquisa em educação na última década, ampliando e 

diversificando as contribuições das revisões bibliográficas da produção científica em 

educação, incluindo a pesquisa em Educação Ambiental que, embora seja recente, a 

produção acadêmica e científica sobre esta temática no Brasil tem se ampliado e se 

diversificado. 

Em suma, não é imprescindível o rigor da pesquisa, pois a abrangência e a 

profundidade da transformação da realidade dependem também da qualidade da 

produção científica e da validade dos conhecimentos por ela produzidos. 
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