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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender como os professores universitários concebem a 

inserção da educação ambiental no ensino superior. Para tanto, foram entrevistados 

professores universitários, com o intuito de estabelecer os caminhos percorridos no campo da 

educação até a implementação da referida disciplina no ensino formal. Os dados foram 

obtidos através de entrevistas com professores universitários que tivessem uma relação com a 

referida disciplina. Desta forma, foi possível verificar que as concepções teóricas destes 

professores influenciam na prática de ensino e como eles compreendem a formação superior 

no campo da educação ambiental esta constatação do estudo verificou que a interfase dessa 

área a define como um campo pertencente às tendências pedagógicas do paradigma da 

complexidade. Além disso, também foi possível observar que a trajetória profissional e 

pessoal dos docentes está diretamente ligada à opção de trabalhar com a educação ambiental. 

Em conclusão, foi percebido que a disciplina de educação ambiental, na formação acadêmica, 

chega por vias distintas, seja pela pressão legal do sistema ensino formal, seja por opção 

particular dos professores em trabalharem com este campo em cursos do ensino superior.  

 

 

Palavras-Chaves: Educação ambiental. Ensino superior. Docência. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to understand how professors deal with environmental 

education in higher education. In this sense, professors were interviewed in order to 

understand the aforementioned discipline's trajectory in the educational field until its 

implementation in the formal education. The research was performed with six professors and 

the data was collected through interviews with professors who have been connected to 

environmental education. Moreover, it was possible to verify how those professors' theoretical 

conceptions influence in their teaching and how they understand environmental education in 

higher education. Taking into account that statement, the study verified that the environmental 

education is defined as an area that belongs to pedagogical tendencies of a paradigm 

complexity. In conclusion, it was realized that environmental education, as a discipline in 

academic training, is taught in different ways, whether by legal pressure of the formal 

teaching system and by professors' option to work in this field in higher education courses. 

 

Keywords: Environmental education. Higher education. Teaching. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- A trajetória da pesquisa  

 

 

A crise ambiental, vivida em todo o mundo ao longo de décadas, trouxe para a 

sociedade a necessidade de manutenção do equilíbrio ambiental do planeta. Neste cenário, a 

educação ambiental assume um papel estratégico ao contribuir para a reflexão dessa situação, 

propondo para a humanidade a revisão dos valores morais e éticos que conduzem o homem ao 

longo de sua estada no planeta.  

Para Morales (2007), a crise ambiental expõe os conflitos ligados ao modelo de 

desenvolvimento com a necessidade de promover o bem-estar social, político e econômico em 

meio à expansão do capitalismo e dessas desigualdades. Essa noção passa a ser incorporada a 

atitudes e valores que refletem o agravamento do campo ético, causas que recaem sobre as 

consequências do desequilíbrio ambiental. 

Esta deterioração gera crises, sendo que uma dessas é a do conhecimento, ou seja, a da 

razão, para a qual a educação deve servir como ponte para análise da estrutura social, pois o 

conhecimento pede uma mudança de mentalidade na sociedade. Deste modo, esse processo 

parece ser uma tarefa complexa a ser desenvolvida no espaço da educacional junto ao ensino 

formal.  

Conforme Pena Vega (2003), as crises de degradação do meio ambiente e as ameaças 

da técnica e da indústria nos fazem tomar consciência de que o meio ambiente é constituído 

por elementos, coisas, espécies vegetais e animais, manipuláveis e subjugados impunemente 

pelo gênio humano. 

De acordo com Reis (2001), a dimensão ambiental exige dos profissionais dessa área, 

particularmente do educador ambiental, o exercício de uma função social de síntese, isto é, 

que seja formado na perspectiva de integrar os conhecimentos e a cultura com a formação 

socioambiental dos sujeitos ecológicos.  

Ligadas a estas indicações, cabe salientar que as Instituições de Ensino Superior 

representam importantes espaços sociais para reflexão, formação e difusão de novas 

concepções de desenvolvimento e sustentabilidade, ao incorporar a educação ambiental nos 

demais níveis de ensino, por meio da formação inicial, continuada e dos programas de 

extensão e pós-graduação.  

Na esteira de tais discussões, segundo Dias (2004), para que uma nova ética se 

consolide, é necessária a reformulação dos processos e sistemas educacionais, o que requer 
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uma nova relação entre professores e estudantes, entre escola e comunidade, entre sociedade e 

sistema educacional. 

De acordo com Loureiro (2006), a educação ambiental integra propostas educativas 

oriundas de matrizes ideológicas distintas, sendo reconhecida publicamente, no Brasil, como 

de inegável relevância para a construção de uma perspectiva ambientalista no mundo e para a 

sociedade brasileira.  

Esses matizes que compõem o campo da educação ambiental buscam constituir este 

quadro no qual tanto o desenvolvimento econômico quanto o desequilíbrio ambiental são 

fontes dessa abordagem por ângulos divergentes. Este aprofundamento evidência que o 

envolvimento da educação ambiental no cotidiano remete a um conjunto de interfaces entre o 

social,  educacional,  político e o cultural.   

Concordo com Guimarães em relação ao destaque que ele dá à educação ambiental 

crítica como um processo educativo que pode contribuir com a transformação da sociedade 

atual, devendo, portanto, comprometer-se com uma formação inalienável sobre a dimensão 

política e ética. Desta forma, na educação formal, esse processo de formação surge na 

demanda social e entra nas bases do ensino explicitando a necessidade de pensar nesta 

interface existente dentro da educação ambiental. 

Nesta perspectiva, cabe a compreensão de que a educação ambiental, como um 

instrumento de mudança social e cultural, aponta para um movimento em que a liberdade – ao 

lado de outras iniciativas políticas, sociais e científicas – busca responder aos desafios 

trazidos pela crise socioambiental. 

De maneira oficial, o termo “Educação Ambiental” foi utilizado logo após a Segunda 

Guerra Mundial no encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), 

realizado em Paris. Este evento iniciou-se em nível mundial com diversas discussões sobre os 

rumos para a educação ambiental, mas somente em 1977, com Conferência de Tbilisi, ela foi 

inserida como temática das discussões da agenda internacional.  

A institucionalização da Educação Ambiental, no governo federal brasileiro, teve 

início nos anos de 1970, com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 

vinculada à Presidência da República. Na década de 80 do século passado, houve a 

implantação da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que estabeleceu, no âmbito 

legislativo, a necessidade de inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino 

como forma de integração da sociedade na adoção de práticas de desenvolvimento 

sustentável. 
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Neste sentido, a fim de garantir a presença da educação ambiental em todos os setores 

da sociedade, a Constituição Federal dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Na constituição de 1988, no inciso VI do artigo 225, há a indicação para “promover a 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”. É através deste entendimento que a educação ambiental 

começou a ser incorporada de maneira gradual no ensino formal brasileiro. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, todos 

os cursos, programas e projetos de graduação, pós-graduação e de extensão, nas áreas de 

atividades voltadas para o aspecto metodológico da Educação Ambiental, é facultada a 

criação de componente curricular específico (BRASIL, 2012).  

Esta indicação demonstra que a educação ambiental, no contexto do ensino formal, 

ganhou status de área estratégica para a sensibilização social e do desenvolvimento 

sustentável. Essa tomada de posição fica ainda mais evidente dentro das diretrizes curriculares 

nacionais em educação ambiental, ao tratá-la como elemento fundamental, dentro ou fora do 

ensino formal, na luta pela conservação do meio natural: “Art. 2º - A educação ambiental é 

um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal 

e não formal” (BRASIL, 1999). 

Partindo dessa orientação das diretrizes, é que este estudo situa seu aprofundamento 

frente à incorporação desse campo no sistema educacional brasileiro. Ainda assim, a pesquisa 

investigará a importância dessa discussão, lançando um olhar crítico sobre a forma como a 

educação ambiental vem sendo recepcionada no ensino superior.  

 

Segundo o mapeamento da (RUPEA) Rede Universitária de Programas de EA para 

Sociedades Sustentáveis, foram descritas 56 disciplinas de Educação Ambiental. As 

disciplinas de Educação Ambiental aparecem distribuídas nos níveis de ensino de 

graduação e pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização). A graduação 

destaca-se por maior inserção de disciplinas de EA, com 38 disciplinas, das quais 23 

são obrigatórias, 12, optativas, e apenas 3 eletivas. No mestrado e doutorado, 

diferentemente da graduação, as disciplinas de Educação Ambiental são, 

predominantemente, eletivas (10) ou optativas (5) e apenas duas são oferecidas no 

modo obrigatório (MEC, 2012, p. 19). 

 

O  mapeamento ilustra como este universo da educação ambiental vem ganhando 

espaço no currículo oficial, dentro do âmbito acadêmico. De acordo com o relatório, a 
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presença da educação ambiental na formação superior é uma das metas a ser atingidas, 

considerando o universo de instituições federais no Brasil. 

O meu interesse inicial em estudar a inserção da educação ambiental no ensino 

superior está ligado à minha formação acadêmica na Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Durante minha graduação, no curso de licenciatura em pedagogia, participei de 

alguns projetos de extensão universitária junto a pescadores e em áreas de manguezais, onde 

obtive meus primeiros contatos ativamente com a problemática ambiental. A falta de  

interação com a educação ambiental no meu curso, me fez a atuar em projetos de extensão, 

mas nada diretamente como parte da graduação. 

Desta forma, após a conclusão da graduação, continuei trabalhando com a educação 

ambiental em comunidades pesqueiras e com formação de professores em ações de 

preservação e contenção do desmatamento e poluição de rios e manguezais de áreas nativas 

do litoral norte de Pernambuco. Já no estado de Sergipe, ao ingressar no projeto Sala Verde da 

Universidade Federal Sergipe, tive maior proximidade com a formação de professores em 

educação ambiental. Foram, portanto, a partir dessas experiências que nasceu minha 

motivação para a realização desta pesquisa. 

De certo modo, em minhas memórias, percebo que, antes mesmo de adentrar na vida 

universitária, a temática ambiental esteve presente em minhas ações, pois cresci no estado de 

Pernambuco, próximo a uma reserva de Mata Atlântica, na estação ecológica chamada 

Estação Ecológica Caetés. Esta área estava ameaçada de ser um aterro sanitário, problemática 

que mobilizou a todos na comunidade em defesa deste patrimônio coletivo e, individual o que 

foi indubitavelmente, uma forte lembrança em minha formação como cidadão.  

Desta forma, compreendo que todo este percurso me levou a ter contato com leituras e 

autores para os quais a educação ambiental deve ser assumida numa visão crítica e complexa. 

Sendo assim, minha intenção com essa pesquisa foi a de contribuir para a formação de 

professores, a partir das experiências dos docentes pesquisados sobre a prática pedagógica e 

arcabouço teórico que orientam suas práticas no trabalho com a educação ambiental.  

Assim, ter a educação ambiental nos currículos do ensino superior representa um 

importante passo para a sociedade como um compromisso assumido de forma conjunta com a 

comunidade acadêmica. Esta perspectiva envolve as prerrogativas da Política Nacional de 

Educação Ambiental, em indicações que propõem um ensino que, além de disciplinar, deve 

ser crítico em relação às injustiças impostas por disputas financeiras entre países leva a 

sociedade  à exclusão e falta de diálogos democráticos. 
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, 

Art. 8º Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós-

graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas. Para o aspecto 

metodológico da Educação Ambiental, é facultada a criação de componente 

curricular específico (DIÁRIO OFICIAL, CNE, 2012, p. 70).  
 

Diante desse contexto, a pesquisa levantou o seguinte problema a ser investigado: 

Como os professores universitários compreendem a educação ambiental enquanto 

componente curricular do ensino superior?  

Tendo como propósito responder ao problema de pesquisa, foi definido o seguinte 

objetivo geral: compreender como os professores universitários concebem a inserção da 

educação ambiental no ensino superior.  

Para alcançar o objetivo geral e responder a pergunta da pesquisa, foi necessário: 

identificar que estratégias de ensino são utilizadas pelos docentes no ensino de educação 

ambiental; descrever quais são os conceitos mais presentes nas disciplinas de educação 

ambiental do ensino superior; verificar que concepções de ensino em educação ambiental 

influenciam os professores e as disciplinas do ensino superior. 

 Neste âmbito, a partir desses objetivos, busquei discutir a inserção da educação 

ambiental enquanto campo de formação do ensino superior. Assim, a investigação foi 

desenvolvida junto a disciplinas e professores universitários, discutindo estes aspectos 

relacionados a esta formação. 

 Dessa forma, a complexidade do estudo buscou não apenas observar aspectos legais, 

mas também as contribuições presentes na inserção da educação formal. Diante dessa 

perspectiva, um dos maiores desafios desta investigação foi ir além das questões legais e 

aprofundar-se no debate pedagógico do ensino em educação ambiental. Tal desafio envolveu 

a adoção de um olhar complexo pautado no conhecimento como uma característica peculiar 

da educação ambiental enquanto objeto de estudo. 

A realização do estudo levou em consideração a complexidade da educação ambiental 

dentro da perspectiva disciplinar no espaço do ensino superior, na tentativa de fazer uma 

pesquisa ponderando tanto os aspectos conceituais e didáticos quanto os metodológicos 

presentes na composição epistemológica da educação ambiental.  
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1.2- Abordagens metodológicas 

 

 A pesquisa procurou elucidar os aspectos subjetivos que podem levar à identificação 

dos fatos e de suas variáveis apresentadas no percurso do trabalho de campo, diante da 

possibilidade de verificação dos valores, sentimentos e intencionalidades apresentados nos 

depoimentos dos professores participantes da pesquisa. 

Segundo Merleau-Ponty (1995), captar os fenômenos vividos e vivenciados 

corresponde a uma tentativa de fazer uma descrição direta da nossa experiência tal qual é, e 

sem nenhuma consideração da sua gênese psicológica e das explicações causais que o 

especialista, o historiador ou o sociólogo podem dar. 

Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida através de uma abordagem qualitativa, por 

lidar com professores universitários na condição de atores sociais para obtenção de fontes que 

colaborem com a resolução do problema em questão sobre a educação ambiental em nível 

superior. Nesta linha, além deste processo, iniciei uma busca sobre este contexto, por meio 

digital, sobre universidades com este perfil, pessoalmente, no campus da Universidade 

Federal de Sergipe, em departamentos que lidam com este tipo de informação. 

Ainda no que tange à abordagem da pesquisa, fiz uma investigação junto à Plataforma 

Lattes pela internet, buscando observar o currículo dos professores que possivelmente 

poderiam contribuir na realização do estudo. Para fazer parte do estudo, os professores foram 

selecionados segundo os seguintes critérios: 

a) O tempo de atuação ligada à educação ambiental de, no mínimo dez anos de 

participação em atividades relacionadas à educação ambiental no campo acadêmico;  

b) Ser responsável por lecionar uma disciplina cujo conteúdo estivesse ligado à 

educação ambiental;  

c) Ter participado da construção deste componente curricular.  

Após seleção, a comunidade ficou composta por seis professores de três universidades 

federais brasileiras, a saber: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal 

Rural de Pernambuco e Universidade Federal de Sergipe, que fizeram parte da história da 

educação ambiental no Brasil e contribuíram ativamente para implementação de ações 

positivas nacionalmente ou em sues estados. 

 No quadro 1, destaco quem são estes professores, apresentando as características que 

os fizeram pessoas potenciais para contribuir para pesquisa e suas respectivas influências 

neste campo da educação ambiental. Estes pontos indicados serão melhor exemplificados 
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quando abordados no decorrer do estudo expondo outras peculiaridades que envolvem a 

atuação desse profissionais na área ambiental.  

Porém, com intuito de explicitar as concepções, no primeiro capítulo, retomarei estes 

pontos para um maior aprofundamento dessas características referentes à “Inclusão na 

educação ambiental” no campo do ensino superior por parte destes professores. 

 

Quadro 1 – Formação dos Professores no Campo da Educação Ambiental 

 

Desta forma, cabe esclarecer que optei por chamar os participantes por algarismos 

numéricos, por uma questão de respeito ético a suas identidades. Com relação ao contato com 

os professores, foram utilizados os seguintes meios: email, telefone e contato pessoal feito 

pelo pesquisador.  

Mesmo lançando mão dessas possibilidades de contatos com os professores, passei por 

algumas dificuldades para obtenção de membros para realização da pesquisa, tais como: falta 

de resposta por email, agenda comprometida dos professores, não adesão à proposta da 

entrevista, questão financeira de minha parte para realização de viagens. Entretanto, nenhum 

destes pontos foi suficiente para impedir que o trabalho fosse realizado. 

Ainda sobre as dificuldades encontradas ao longo da pesquisa, posso mencionar o não 

acesso aos planos de ensino dos professores. Dessa forma, tive  por objeto de análise as 

Professores Formação Atuação 

profissional 

 Ações na área ambiental Linha Teorica 

1 Biólogo -Docente  

Gestão Ambiental 

Movimento 
Ambientalista 

 

Políticas Públicas 

Lutas populares 

Criação de Lei Ambiental 

Marxista  

Karl Marx 

 2 Agrônomo Docência 

- 
-Associação dos 

Engenheiros 

Agrônomos 

-Criação dos EBAAS 

-Agricultura Alternativas 
-Criação da    lei de Controle de 

Agrotóxicos Luta contra agrotóxico 

Extensão rural 

 

Teoria da 
Complexidade  

-Noorgaard 

-Morin 
-Miguel Altieri 

-Boaventura Souza 

3 Geógrafo - -Docência -Sala verde 
-EJA 

-Formação de Professores 

Extensão 

Critico Dialética  
 

-Vagner Costa 

-Regina Leite 

4 Engenheiro 

florestal 

Docência 

Movimento 

Ambientalista 
 

-DRP 

Diagnostico Rápido Participativo 

Critico Dialética  

-Marcos Ortiz 

-Sorrentino 
-Reigota 

5 Biólogo Docência 

Técnico 

-Educação Ambiental 

-ZEE 

 

Teoria da 

Complexidade  
-Morin 

-Capra 

6 Biólogo Docência 
Técnico 

-Unidade de Conservação 
-Conselho Consultivo 

-Comissão de Bacia 

-Gestor 
Sala Verde  

 
Critico Dialética  

 

-Michele Sato 
-Carlos Diegues 
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ementas, pois elas contêm as propostas de curso e expõem os principais aspectos disciplina. 

Nesse sentido, o processo de investigação acerca das disciplinas teve como ponto central a 

constituição dos fundamentos teóricos e metodológicos que introduzem a educação ambiental 

no contexto do ensino formal. 

Diante do exposto, a investigação documental da pesquisa tentou obter os elementos 

necessários para a constituição de evidências, para que fosse possível o aprofundamento 

conceitual sobre a inserção da educação ambiental enquanto disciplina em cursos acadêmicos. 

Este foi um dos meios utilizados na análise deste processo junto ao campo pedagógico do 

ensino superior. 

Desta maneira, com auxílio dos docentes obtive informações sobre concepções e 

práticas que foram obtidas mediante entrevista semiestruturada. Nestes encontros os docentes 

relataram as suas trajetórias antes e depois da integração ao campo acadêmico. Outros temas 

também foram abordados como contextos e vivências no campo da educação ambiental, 

currículo formal para área ambiental, universidade e os aspectos conceituais e metodológicos 

da educação ambiental. 

Segundo Marconi e Lakatos (1996), a entrevista semiestruturada é um encontro entre 

duas pessoas, a fim de obter uma informação a respeito de um determinado assunto, mediante 

conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na pesquisa que auxilia na 

coleta de dados no diagnóstico ou tratamento do problema da pesquisa. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas pelo pesquisador, o que contribuiu para formulação ou identificação das 

categorias, pois podem indicar como foram realizados os centros para elaboração das 

interpretações do trabalho.  

Desta forma, a categorização do processo pode ser entendida como uma reunião dos 

elementos em função das suas características comuns entre pontos genéricos do estudo. Ainda 

assim, esta via propõe uma ou várias dimensões de análise, o que possibilita uma organização 

das mensagens bem como uma melhor exploração e investigação dos dados. 

Concordo com Bunrham (1993), no que tange à sua perspectiva multidimensional do 

objeto em estudo, cuja construção acontece de maneira complementar, através de um conjunto 

de categorias explicativas e variáveis, na qual o objeto pode ser captado e apreendido no 

interior da sua totalidade. 

Na busca de elementos para realização do estudo, fiz a opção pela definição de três 

categorias que irão situar o estudo através de dados obtidos tanto pelas entrevistas como pelas 
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ementas das disciplinas investigadas. Deste modo, a pesquisa buscou analisar a relação 

existente entre a educação ambiental e seus fundamentos no ensino superior. 

Através desse parâmetro, busquei a explicação dos objetivos através destes eixos de 

análise: inclusão na educação ambiental, concepção de ensino, influência didático-

pedagógica. Após esta definição, farei alguns apontamentos com relação às definições das 

dessa categoria de análise, no que diz aos seus elementos explicativos. 

 A categoria “Inclusão na Educação Ambiental” busca definir quais tendências e ações 

foram determinantes para que os professores universitários iniciassem sua trajetória 

profissional, optando por trabalhar com o campo da educação ambiental.  

A categoria “Concepção de Ensino” procura observar quais são as particularidades 

pontuadas pelos professores entre os campos teóricos que formam o universo epistemológico 

da educação ambiental. Nessa linha, vou apontar como estas teorias atuam no ensino formal. 

Por fim, a categoria “Influência Didático-pedagógica” busca encontrar, nos 

depoimentos dos professores, elementos que possam descrever como sua prática de ensino 

acontece junto às atividades desenvolvidas na abordagem da disciplina. Estas ações podem ser 

evidenciadas como atividades científicas e de extensão universitária do ensino utilizado na 

aplicação da disciplina. Apoiado nestes elementos de análise, a pesquisa alcançou a 

pluralidade dos sentidos que formam a construção das interpretações, levando em conta a 

dinâmica do objeto em estudo. 

Na visão de Vieira (2004), para que uma pesquisa seja confiável, torna-se necessária a 

descrição exaustiva da forma como os dados foram coletados e analisados. Esse ponto tem o 

propósito de levar o pesquisador ao exercício crítico da análise de suas estratégias durante o 

estudo, bem como busca a essência dos fatos analisados. 

Nesse sentido, a dissertação está organizada em três capítulos. Na introdução, faço 

minhas considerações sobre as motivações para realização do estudo. Logo após, discorro 

sobre as particularidades com relação à educação ambiental neste caminho acadêmico. Ainda 

neste âmbito, continuo o estudo descrevendo a abordagem metodológica desta pesquisa, 

discutindo as estratégias utilizadas para realização desse estudo.  

 No primeiro capitulo, faço um levantamento teórico sobre o tema meio ambiente e 

seu desenvolvimento no campo legal, enquanto área de estudo. Ainda ligado a essa questão, 

faço um balanço de algumas conferências realizadas pós-Rio-92, voltadas para pontos 

pertinentes à educação ambiental dentro do ensino formal. Seguindo neste caminho, os 
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professores expõem suas experiências iniciais no campo da educação ambiental, no qual faço 

um debate à luz das suas ponderações sobre a temática ambiental. 

No segundo capítulo, realizo uma análise da perspectiva de ensino em educação 

ambiental segundo ponderações descritas pelos docentes, construindo uma reflexão apoiada 

na análise das ementas das disciplinas abordadas no estudo. Nesse sentido, discuto sobre a 

referida disciplina no ensino superior, em seus aspectos didáticos e metodológicos, 

aprofundados pelos depoimentos das experiências dos docentes referentes a estas disciplinas 

no ensino superior.  

Por fim, nas considerações finais, apresento algumas interpretações obtidas durante o 

processo de investigação, diante das observações feitas ao longo da pesquisa. De posse dessas 

fontes, procuro elucidação de alguns aspectos deste processo de inserção da educação 

ambiental no ensino superior. Ademais, retomo os aspectos que definem a educação 

ambiental, enquanto disciplina do ensino superior, assim como as concepções didáticas e 

metodológicas que a definem no ensino formal como uma área de interface presente na 

formação do ensino superior. 
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2- O TERMO EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 

 

Neste capítulo, discuto a trajetória da educação ambiental, bem como suas 

definições ao longo de décadas, enquanto campo de reflexão conceitual dentro de uma 

perspectiva de ensino formal. Ademais, busco observar como a conjuntura histórica da 

problemática ambiental é incorporada a agenda política mundial. 

Deste modo, evidencio a conferência de Tbilisi, quando foram definidos os 

princípios da educação ambiental. Estas indicações estão presentes na legislação ambiental 

brasileira como parâmetros da ética, da sustentabilidade, da identidade cultural, da 

diversidade, da mobilização e da participação, sob a orientação de práticas interdisciplinares. 

Contudo, mesmo com toda mobilização da recente Rio 92, ainda temos muitas coisas que 

precisam ser postas em práticas como ações voltadas para o equilíbrio ambiental. 

Diante dessas constatações, foi produzida a Declaração de Thessaloniki. Este 

documento é uma síntese dos debates realizados sobre o problema da crise ambiental vivida 

no mundo. A este respeito, chamo atenção para as reafirmações de compromisso de dois 

pontos que estão voltados para a educação ambiental:  

 

A reorientação da educação como um todo em direção à sustentabilidade 

envolve todos os níveis de educação, formal, não-formal e informal, em 

todos os países. O conceito de sustentabilidade compreende não somente 

o ambiente, mas também a pobreza, a população, a saúde, a segurança 

alimentar, a democracia, os direitos humanos e a paz. A sustentabilidade 

é, numa análise final, um imperativo moral e ético no qual a diversidade 

cultural e o conhecimento tradicional precisam ser respeitados 

(UNESCO, 1997, p. 2). 

 

A educação ambiental, como desenvolvida no quadro das 

recomendações de Tbilisi, e como evoluiu desde então, dirigindo-se para 

itens globais incluídos na Agenda 21 e nas Conferências das Nações 

Unidas, também tem sido voltada à educação para a sustentabilidade. 

Isso permite que esta possa também ser referida como uma educação 

para o meio ambiente e a sustentabilidade (UNESCO 1997, p. 2). 
 

 Este debate resultou no estabelecimento da “Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável” (2005-2014) firmada pela ONU – Organização das Nações 

Unidas – valorizando a Educação Ambiental como uma importante área para o combate da 

crise socioambiental. A formalidade da discussão sobre a sustentabilidade deixa clara a força 

da educação ambiental no contexto mundial.  
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Neste processo, a educação ambiental incorporou definições como campo de práticas 

que leva a sociedade a refletir o desenvolvimento sustentável junto aos seus espaços 

educativos. Esses parâmetros associados à educação ambiental acabam servindo de referência 

para a fundamentação da reflexão ética em relação à mudança de atitudes contra a degradação 

dos recursos naturais do planeta.  

Segundo Barbiere (1995), a educação ambiental é um processo de reconhecimento de 

valores e elucidação de conceitos que levam a desenvolver as habilidades e as atitudes 

necessárias para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas, 

que envolve a prática para as tomadas de decisões sobre os temas relacionados ao ambiente.  

Desta forma, a necessidade do ser humano assumir uma racionalidade sustentável fica 

provada nas mudanças climáticas e em outras alterações provadas em diversos estudos e 

pesquisas. Esta urgência apenas demonstra o grau de responsabilidade de um projeto político, 

para levar em consideração à educação ambiental, ligada a discussão social acerca dos 

problemas do meio ambiente: 

 

No Brasil, a proposta de educação ambiental inicia-se sobre forte influência do 

pensamento conservador e tecnicista fomentado num pragmatismo eminente a 

interpretação e o discurso conservacionista que conquistou a hegemonia do campo 

da EA no Brasil em seu período inicial foi vitoriosa entre outras razões, porque se 

tornou funcional às instituições políticas e econômicas dominantes, conseguindo 

abordar por uma perspectiva natural e técnica que não colocava em questão a ordem 

estabelecida. “Inspirado por uma perspectiva de neutralidade ideológica, que não 

problematizava os aspectos políticos, econômicos e éticos da questão ambiental e 

não exigia mudanças profundas na vida social, o conservacionismo pôde ser 

assimilado pacificamente, sem grandes traumas” (LIMA, 1997, p. 150‐151). 

 

 Desta forma, apesar de o posicionamento político de caráter técnico ter se distanciado 

dos movimentos ambientais junto ao governo brasileiro, isto não significou um fator que 

impedisse as ações destes grupos junto ao debate da crise ambiental brasileira. Este processo 

de embate entre poder público e a sociedade civil nas questões políticas ainda terá longo 

caminho até ser resolvido entre as partes.  

 

A Educação Ambiental surge no Brasil muito antes da sua institucionalização no 

governo federal. Temos a existência de um persistente movimento conservacionista 

até o início dos anos 70, quando ocorre a emergência de um ambientalismo que se 

unem às lutas pelas liberdades democráticas, manifestada através da ação isolada de 

professores, estudantes e escolas, por meio de pequenas ações de organizações da 

sociedade civil, de prefeituras municipais e governos estaduais, com atividades 

educacionais voltadas a ações para recuperação, conservação e melhoria do meio 

ambiente. Neste período também surgem os primeiros cursos de especialização em 

Educação Ambiental (BRASIL, 2007). 
 



27 

 

 

O estabelecimento da discussão ambiental no território brasileiro seguiu uma lógica 

voltada para a perspectiva ecológica conservadora mantida por quase duas décadas, apoiado 

pela noção de proteção ambiental com ações pontuais voltadas para leis de fiscalização 

ambiental e elaboração de notas técnicas sobre área ameaçadas de devastação. 

 

Este debate ambiental se instaurou no país em 1973, no âmbito do Estado, sob a 

égide do regime militar, muito mais por força de pressões internacionais do que por 

movimentos sociais de cunho ambientais consolidados. Até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a política ambiental brasileira foi gerida de forma 

centralizada, tecnocrática, sem a participação popular na definição de suas diretrizes 

e estratégias, à luz da Lei Federal n. 6.938, de 31/08/81, que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente. Nesta época, um viés conservacionista, influenciado 

por valores da classe média europeia, deu o tom político predominante nas 

organizações recém-formadas (LOUREIRO, 2004, p. 4). 

 

Em 1988, a Constituição Federal incorporou o conceito de desenvolvimento 

sustentável no capítulo VI “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. Este avanço foi observado na 

implantação de leis posteriores, como foi o caso das diretrizes nacionais de educação 

ambiental instituída recentemente, em 2012. 

A este respeito, a Política Nacional de Meio Ambiente da década 1980, mesmo com 

traços conservadores, pode ser considerada uma evolução dentro deste processo de inserção 

da educação ambiental brasileira. Entretanto, para a educação formal, a educação ambiental 

somente foi incorporada nos currículos do ensino através da legislação educacional da década 

de 1990: “Art.VII orientar a educação ambiental, em todos os níveis para a participação ativa 

do cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente para que os currículos escolares das 

matérias obrigatórias às contemplem com o estudo da natureza” (BRASIL, 1996).  

Segundo Morales (2008), a constituição da educação ambiental, em suas origens, se 

encontra subordinada ao modelo das ciências da natureza, em que os componentes ecológicos 

e biológicos se impõem a outros componentes do ambiental, pois os discursos iniciais 

estiveram atrelados à proteção da natureza e à contemplação da natureza em detrimento à 

interação na natureza.  

Dessa forma, este contexto de institucionalização da educação ambiental ganha força 

com um forte pensamento conservador de décadas anteriores, tendo em vista que essa linha de 

pensamento será assumida numa dissociação entre social, natural e ambiental na proposição 

da educação ambiental. Para que esse pensamento fosse superado oficialmente, foi necessário 

quase uma década até a tendência crítica ser adotada na legislação ambiental brasileira. 
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Capitulo primeiro no Art.1º, Entende-se por Educação Ambiental 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). 

 

 

Sobre este contexto, o governo brasileiro e a sociedade civil constituíram as diretrizes 

que definem a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) que, por sua vez, instituiu a 

educação ambiental de forma integrada em todos os níveis de ensino, como um instrumento 

da política ambiental de acordo com o artigo 9º da Lei Nº 9.795/99. Esse processo pode ser 

visto como uma das pontes para que a educação ambiental ganhasse mais espaço do ensino 

formal. 

Em decorrência dessa demanda, em 2012, foram definidas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. Estas diretrizes tem o intuito de redefinir a educação 

ambiental no ensino formal como prerrogativa para o ensino formal em seus diversos níveis 

de formação: “Art. 8º. Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós-

graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto metodológico da 

Educação Ambiental, são facultadas a criação de componente curricular específico” 

(BRASIL, 2012). 

Desta maneira, a implantação de disciplinas em cursos de ensino superior permitiu a 

inserção de uma disciplina, a educação ambiental, que fosse abordada em cursos de graduação 

e pós-graduação. Este processo seguiu por meio de diversas abordagens pedagógicas as quais 

ampliaram as formas de incorporação da dimensão ambiental no ensino superior. Em virtude 

disso, muitos cursos universitários introduziram em suas matrizes curriculares disciplinas com 

o foco voltado para a reflexão da problemática ambiental seguindo as orientações da 

legislação educacional. O desenvolvimento dessas disciplinas aponta para a necessidade de 

aprofundamentos dos aspectos pedagógico desta área. 

Segundo os apontamentos do mapeamento nacional de instituições de ensino superior 

sobre educação ambiental, feito em 2007, pelo Ministério do Meio Ambiente, foi constatada 

uma grande diversidade de áreas que contêm disciplinas de educação ambiental. Dentre elas, 

destacam-se a biologia e a ecologia, pedagogia e turismo.  

Neste relatório pôde-se observar que, embora a educação ambiental esteja num ritmo 

crescente, ainda são poucos cursos acadêmicos a adotarem a educação ambiental na matriz 

currricular. Tal abrangência sinaliza para novos desafios para essa prática pedagógica, ainda 

em projeção, que se encontra pormenorizada e descrita no mapeamento da educação 

ambiental. 
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 As 14 instituições públicas e 8 privadas, que foram mapeadas distribuem-se entre 

11 estados brasileiros. Os respondentes pertencem a grupos de EA que desenvolvem 

atividades de estudo, pesquisa, extensão e gestão ambiental. Entre as dificuldades 

para a implementação de programas de EA, os informantes apontam resistências de 

diversas naturezas, atribuídas, em parte, à “imaturidade” da EA como disciplina que 

ainda não possui arcabouço teórico e metodológico consolidado; por outro lado, não 

se enquadraria na estrutura científica tradicional nem nas rotinas acadêmicas, 

tendendo inclusive a suscitar preconceitos na medida em que frequentemente se 

encontra associada a atividades de extensão universitária de caráter comunitário 

(BRASIL, 2008, MMA, p. 18).  

 

 

Nos anos 1990, houve a realização de vários eventos, com destaque para o IV Fórum 

Brasileiro de Educação Ambiental, evento organizado pela Rede Brasileira de Educação 

Ambiental (REBEA). No espaço das discussões realizadas nesse encontro, foram defendidas 

algumas questões referentes aos problemas enfrentados pelos docentes no trabalho com a 

educação ambiental junto à formação universitária. Foi proposto que a educação ambiental 

fosse integrada ao currículo, sem recorrer a uma disciplina específica, mas sim, integrada a 

todas as dimensões de estrutura organizacional das universidades. Deste modo, este estudo foi 

além, ao discutir com os professores as diferentes perspectivas das áreas nas quais a educação 

ambiental estava presente no ensino, pesquisa e extensão no ensino superior.  

Consoante Moraes (1998), as implicações desse momento de inserção da dimensão 

ambiental nas políticas internas nas instituições de ensino superior caminham sobre 

interlocuções consolidadas através dos seminários nacionais. Estes eventos fomentaram o 

debate acadêmico, a partir da troca de experiências, além de contribuir com o diagnóstico que 

envolveu a educação ambiental nos programas de pós-graduação e graduação das 

universidades brasileira. 

Essa articulação da Rede Universitária de Pesquisa em Educação Ambiental (RUPEA) 

levou para o pensamento acadêmico a ideia da educação ambiental como campo de 

aprofundamento pedagógico. Este posicionamento tinha por objetivo criar e ampliar espaços e 

oportunidades de diálogo entre profissionais e grupos universitários que viessem a 

desenvolver ações no campo da educação ambiental. Esse quadro foi caracterizado pela 

criação de encontros e intercâmbio para a divulgação das experiências na educação ambiental 

no ensino superior. 

Segundo Morais (1990), os seminários nacionais contribuíram para alimentar um 

fórum de debates entre acadêmicos sobre ensino e pesquisa em matéria de meio ambiente, as 

experiências apresentadas, possibilitaram a construção de um primeiro quadro sobre as 
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perspectivas e dificuldades para internalizar a temática ambiental nos programas de pós-

graduação e graduação das universidades brasileiras. 

Mesmo sendo fundamentada no desenvolvimento, no resgate e na manutenção de 

valores éticos para sustentabilidade socioambiental como caminho para construção da 

cidadania, a educação ambiental requer das instituições de ensino superior incorporar seus 

princípios a ações de pesquisa, ensino e extensão. 

De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, é necessário estabelecer novas 

formas e indicações de ensino que possam envolver o modelo educacional ao trato com as 

demandas propostas para o exercício da educação ambiental. Esta observação pode ser 

evidenciada no Art. 12 das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental.  

 

São princípios da Educação Ambiental: 

I - totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, estudos 

e produção de conhecimento sobre o meio ambiente;  

II - interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque humanista, democrático e participativo; 

III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;  

IV - vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de 

continuidade dos estudos e da qualidade social da educação;  

V - articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos 

desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas 

dimensões locais, regionais, nacionais e globais;  

VI - respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, 

racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o 

valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da 

cidadania planetária (BRASIL, pg. 70 1999). 

 

Estas indicações indicam a importância de reflexão sobre uma pedagogia para a 

educação ambiental que seja plural, respeitando a diversidade na qual está inserida, isto é, no 

campo social. Estas categorias, destacadas no inciso IV, fomentam o espaço das concepções 

pedagógicas das disposições que podem ser evidenciadas na educação ambiental para a 

prática educacional. 

De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, a definição da temática 

“ambiental” segue na tradição latino-americana como uma área de debate político e cultural. 

Esta área busca, junto a estes atores sociais, um comprometimento político e pedagógico de 

caráter transformador capaz de promover a ética ambiental.  

Para o ensino formal, este processo aponta para uma tomada de posicionamento que 

gera a necessidade de adaptações do currículo a uma proposta de como o ensino deve seguir 

na formação dos futuros docentes. Diante desta circunstância, assumir um posicionamento 

com relação a uma concepção teórica perpassa por aspectos filosóficos, sociais e históricos 

que envolvem o movimento dialético de um ensino contextualizado. 
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Essa forma de pensar o ensino está em consonância com o que Sacristán (2000), pois, 

segundo o autor, o currículo é entendido enquanto algo que se constrói, configura‐se como um 

campo de ação em que interagem múltiplos agentes, influenciando-o e modelando‐o, dentro 

de uma determinada trama cultural, política e social. Assim, pode‐se dizer que o currículo é 

carregado de intencionalidade e nele refletem os interesses e os valores de uma sociedade.  

 Neste âmbito, o currículo assume um papel importante no estabelecimento de 

abordagens temáticas do cotidiano e sua conexão com os conteúdos formais. Deste modo, o 

currículo é um dos elementos que compõem o ensino formal, ao tornar-se o espaço onde as 

propostas de ensino assumem a perspectiva de um processo das mais variadas dimensões do 

ensino formal. 

Segundo Loureiro (2004), a educação ambiental é, portanto, o nome que 

historicamente se convencionou dar às práticas educativas relacionadas à questão ambiental. 

Assim, “Educação Ambiental” designa uma qualidade especial que define uma classe de 

características que juntas, permitem o reconhecimento da sua identidade, diante de uma 

Educação que antes não era ambiental. 

De acordo com esta análise, é preciso refletir quais são as bases que o currículo acolhe 

numa determinada proposta de ensino e como ela pode contribuir para a sociedade numa 

determinada produção de saberes. A educação ambiental, neste debate, se encaixa como um 

conjunto de saberes complexo entre o social e o ambiental que, dentro do currículo, propõem 

este exercício dinâmico de diálogo com diversos campos da formação social. 

 

Sendo o currículo um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 

representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se 

condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de 

subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais estão 

mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais (SILVA, 1996, p. 

23). 

 

 

 O currículo, como um componente do contexto educacional, reflete as disputas de 

poder entre os sujeitos sociais sobre uma determinada posição política acerca de um tema 

relevante para conjuntura social. Deste modo, na educação ambiental, esta luta se inicia com 

sua entrada no âmbito legal do processo educativo numa base conservadora e técnica.  

 

A reforma educacional oficial é o resultado de lutas para produzir e institucionalizar 

determinadas identidades, a constituição de seu discurso pedagógico oficial resulta, 

assim, de uma política de recontextualização na qual podemos verificar a 

concorrência de quatro tipos de relações: a) com o campo internacional (agências 

financiadoras internacionais e nacionais); b) com o campo acadêmico; c) com o 

campo de produção (economia); e, d) com o campo de controle simbólico (cultura). 
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Esse conjunto de relações depende dos princípios de poder e de controle dominantes 

e podem ser exercidos de forma direta via sistemas de avaliação ou de forma indireta 

por intermédio do campo de recontextualização pedagógico oficial, universidades 

[...] (LOPES, 2002, p. 21). 

 

Estes apontamentos, referentes à reformulação do modelo educacional, demonstram 

como estas questões envolvem os interesses privados e coletivos nas propostas de ensino. 

Sobre esta questão, o terreno educacional na legislação educacional é marcado por esses 

apontamentos e demandas das esferas sociais: 

. 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Art. 7º. Organização por áreas de conhecimento 

não dilui nem exclui componentes curriculares com especificidades e saberes 

próprios construídos e sistematizados, mas implica no fortalecimento das relações 

entre eles e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, 

requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos dos seus 

professores (BRASIL Res /Nº 2, 2012). 

 

 

Nesta concepção de currículo, alguns termos assumem significados distintos com 

relação a seu entendimento no espaço do ensino. Tais diferenças são acentuadas nas 

mudanças integradas, seus efeitos sobre a vida social e sobre o modo como o trabalho 

pedagógico ingressam num processo de transformação curricular no país.  

 

A Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), prevê que na formação básica do 

cidadão seja assegurada a compreensão do ambiente natural e social; que os 

currículos do Ensino Fundamental e do Médio devem abranger o conhecimento do 

mundo físico e natural; que a Educação Superior deve desenvolver o entendimento 

do ser humano e do meio em que vive; que a Educação tem, como uma de suas 

finalidades, a preparação para o exercício da cidadania (BRASIL, Lei nº 9.394, 

1996). 

 

 

Consoante Goodson (1995), as disciplinas escolares passam por uma sequência de 

estágios. Elas partem de um momento de marginalidade com um status inferior no currículo, 

passam para um estágio utilitário e, finalmente, alcançam uma definição como disciplina, que 

se configuraria a partir de um conjunto exato e rigoroso de conhecimentos. Neste sentido, a 

educação ambiental consegue ser colocada como atribuição da educação, depois de passar por 

uma fundamentação, através do pensamento crítico.  

 

Segundo as diretrizes curriculares nacionais (art. 6º) a educação ambiental deve 

adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a 

produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua 

e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino 

(BRASIL RES nº 2, 2012). 

 

 



33 

 

 

Desta maneira, para que o currículo possa atender a uma educação ambiental que seja 

vista como um campo de reflexões, ele deve atentar para as indicações geradas nessas 

diretrizes, nas quais as tensões do contexto social apresentam-se em síntese. Para tanto, a 

natureza de uma proposta curricular crítica deve procurar atender a esta dinâmica apontada 

nos fundamentos didáticos pedagógicos para uma formação sobre contextualizada. 

Segundo Libâneo (2000), os desafios da inovação curricular encontram-se justamente 

na articulação entre os fundamentos do caráter pedagógico e curricular refletidos na ação 

docente, pois é justamente nesse ponto, quando a teoria se une à prática, que o trabalho 

docente é produzido. Por conseguinte, o comprometimento do professor é fundamental, visto 

que é nesse momento que a produção pedagógica acontece. 

Neste sentido, o currículo deve orientar uma prática pedagógica configurada numa ação e 

não como meros discursos, distantes e desconexos da realidade das interações da vida social. 

Entretanto, para alcançar essa renovação do ato educativo, o processo pedagógico deve pensar na 

formação de pessoas, não de objetos. 

Segundo Tardif (2010), toda pesquisa sobre o ensino tem, portanto, o dever de 

registrar o ponto de vista dos professores, ou seja, sua subjetividade de atores em ação, assim 

como os conhecimentos e o saber por eles mobilizados na ação cotidiana.  

Nesse sentido, as histórias de vida trazem, em si, as impressões e marcas dos fatos que 

envolveram essas trajetórias no campo do debate ambiental somadas à sua responsabilidade 

no papel social. Estes profissionais são, antes de tudo, sujeitos históricos, localizados num 

contexto do qual trazem seus significados e valores. Deste modo, tanto as problemáticas 

ambientais como políticas públicas quanto o seu papel na docência fazem parte deste 

caminho.  

 

As narrativas são representações bastante fecundas dos professores ao produzirem e 

comunicarem significados e saberes ligados em suas experiências. As narrativas 

fazem menção a um determinado tempo,trama, lugar,cenário onde o professor é o 

autor, narrador e protagonista principal. São histórias humanas que atribuem sentido, 

importância e propósito às práticas e resultam da interpretação de quem está falando 

ou escrevendo. Essas interpretações e significações estão estreitamente ligadas as 

suas experiências passadas, atuais e futuras. (FIORENTINI, 2006, p. 29). 

 

 

Deste modo, o estudo segue ao analisar os depoimentos dos professores universitários, 

considerados fontes que devem ser respeitadas por serem definidas como aprendizados 

adquiridos individualmente ligados a um contexto histórico. Diante desta complexidade de 

experiências, a pesquisa vai se aprofundar nestes contextos distintos ligados à educação 

ambiental. 
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2.1- Os docentes no caminho da educação ambiental 

 

 Nessa etapa, busquei conhecer os caminhos que os professores pesquisados trilharam 

e, com isso, aprofundar suas concepções e as práticas que foram adquiridas ao longo do 

contato com a educação ambiental em suas vivências. É sobre estas relações que o estudo 

busca as informações apreendidas definidas enquanto uma categoria de análise, Inclusão na 

Educação Ambiental, na qual estes elementos tornam-se evidências desse processo de 

inserção desses docentes. 

Desta maneira, as expressões e os significados relevantes para o estudo foram levados 

em consideração para responder ao problema levantado pela pesquisa. De acordo com o 

Professor 1, em seu relato o início de sua vida acadêmica está ligado a sua atuação em debates 

ambientais: “Minha trajetória começou na educação ambiental quando eu era aluno da 

graduação da biologia na época eu já era militante do movimento ambientalista, início dos 

anos oitenta, e a gente faz uma série de discussões sobre educação ambiental no Brasil”.  

Diante desta colocação, pode-se observa uma aproximação com a educação ambiental 

ligada por um engajamento dentro de ações sociais promovidas pela sociedade civil. Este 

depoimento do Professor 1 demonstra como este envolvimento está ligado ao período das 

lutas por direitos civis da década de oitenta.  

Nesse mesmo período, o Professor 4 afirma que começou seu interesse pelas questões 

ambientais, segundo o depoimento.  

 

[...] em oitenta e quatro e oitenta e cinco eu já fazia Colégio Agrícola morava em 

Votorantim quando passei a lutar pela preservação de uma área verde próxima de 

minha casa. Esta área virou um Comodato para uma pessoa que gerenciava o 

zoológico de Sorocaba que hoje é o único parque municipal da cidade de Sorocaba. 

Quando fui para a universidade em Lavras estudei na Federal me formei em 

Ciências Florestais e participei de um projeto de residência como voluntária em 

Votorantim, este projeto foi uma residência florestal entorno de uma mobilização na 

área da uma cachoeira neste bairro (Professor 4). 

 

De acordo os depoimentos, os Professores 1 e 4 tiveram seu início na educação 

ambiental pelo viés das lutas dos movimentos ambientalistas numa mesma época e 

relacionadas a atividades similares no tocante à vida acadêmica. Esta proximidade com 

movimentos sociais, antes e depois de tornarem-se membros de instituições educacionais, 

parece ser um ponto importante para o ingresso na vida profissional por este caminho. 

 Deste modo, não é apenas uma simples coincidência, uma vez que outros professores 

também apontam a participação militância do movimento ambiental onde foram introduzidos 
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no campo da educação ambiental nos anos 1980. Essa década foi marcada por movimentos e 

reflexões sobre os problemas ambientais e a responsabilidade do ser humano no processo de 

degradação ambiental, assim como encontrar meio para reduzir os impactos. 

Com o Professor 2, foi bastante similar, diante de suas colocações: “[...] comecei a 

trabalhar nesse campo lá nos anos 80 e minha entrada nesse tema foi através da luta contra os 

agrotóxicos. Trabalhava na extensão rural do Rio Grande do Sul e eu fui presidente da 

Associação Engenheiros Agrônomos nos Alteres e depois Santa Maria”. 

Esse dado, alinhado aos anteriores, do Professor 1 e Professor 4, sinaliza que essa 

época foi rica para Brasil no que diz respeito ao avanço das diretrizes e busca de meios para 

consolidar a educação no País, pois foi cenário do processo de mobilização de organização da 

sociedade civil. Estes dados remetem ao momento político vivido na sociedade brasileira que, 

durante longo período, passava por um cerceamento em diversas discussões de caráter ético e 

critico ligado ao campo político. 

Diante dessas exposições apresentadas, é possível observar que esses professores estão 

ligados às questões ambientais antes de iniciar sua vida acadêmica. Deste modo, essas 

experiências expõem uma similaridade quanto à forma de envolvimento no âmbito da 

educação ambiental. Diferentemente dos Professores 1 e 4, o contato com a educação 

ambiental do Professor 3 se deu durante sua vida acadêmica: 

  

Enquanto educação ambiental eu diria que a minha inserção ocorreu estando na 

universidade. [...] o envolvimento ocorreu estando na universidade compondo o 

grupo de professores no departamento de Geografia. No primeiro momento, através 

da inserção nos projetos vinculados a extensão e diretamente pela pró-reitora de 

extensão universitária. 

 

Dentro do mesmo contexto, o professor 6 explicita, em seu depoimento, como iniciou 

na educação ambiental: 

 

O início de tudo foi no departamento de tecnologia da UFSCAR que eu trabalhei 

com a professora Michele Sato. Nós trabalhamos muito com a ideia sobre o 

ambiente para o ambiente de cidadania de formação de conselhos consultivo, 

formação de Comitê de Bacias. Depois de São Carlos eu fui trabalhar no Instituto 

Florestal com Educação Ambiental em Unidades de Conservação em Áreas 

Protegidas onde me mantive dentro dessa linha e depois de São Paulo da Secretária 

de Meio Ambiente eu vim aqui para Sergipe. 

 

 

Segundo os relatos dos professores, suas vidas foram permeadas de sentidos e 

significados, pois se envolveram em ações que influenciaram seus posicionamentos éticos 

enquanto docentes, particularmente no tocante à questão ambiental. Para Carvalho (2005), a 
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relação entre os desafios impostos pelos caminhos trilhados na vida pessoal e as escolhas do 

campo profissional são indissociáveis. Esse conjunto de conexões, às vezes pouco 

enxergadas, são exigências silenciosas que levam o indivíduo a se tornar um profissional em 

uma determinada área, seja como educador, seja em qualquer outro campo.  

Essas experiências, destacadas na fala dos professores, trazem alguns aspectos 

particulares que contam um pouco desse processo da questão ambiental numa perspectiva 

ligada ao campo acadêmico. Este lócus de atividades, de certo modo, são as fontes do enfoque 

desses agentes participativos ante a problemática ambiental.  

O Professor 5 relata: 

 

Sou o mais antigo professor de ecologia do quadro da universidade federal, 

participar de longas discussões tanto técnicas como no sentido social a respeito das 

questões ambientais. Na Universidade Federal de Sergipe no que se refere ao ensino 

daquilo que chamamos de área ambiental trabalho com educação ambiental por 

perceber e entender que ela é um instrumento, digamos, mais eficaz a médio e longo 

prazo para uma melhor solução da problemática ambiental, acredito convictamente 

nisso. 

 

Assim, é possível que o envolvimento com movimentos sociais, atividades técnicas e 

de ensino tenham iniciado no mesmo momento político, de forma anterior à prática docente e 

fundamenta na década de oitenta. Essa relação demonstra similaridade no contato com a 

educação ambiental dentro da universidade. A participação na vida docente está atrelada a um 

conjunto de ações que se antepõem a atuação destes professores em ações do fazer 

pedagógico acadêmico, como consta em seus relatos. 

Com relação ao envolvimento junto à educação ambiental, pode-se dizer que o espaço 

da extensão universitária foi e é um dos caminhos que está intimamente ligado ao 

posicionamento do projeto político e social do período em que estes professores vivenciaram 

as experiências de seus relatos. Portanto, esta foi à porta de entrada para que estes docentes 

participem ativamente da discussão ambiental no campo acadêmico.  

Para o Professor 5 , esta situação se deu anteriormente, como destaco em sua fala: 

 

Desde muito jovem como aluno me engajei no primeiro Zoneamento Ecológico 

Florestal do Estado de 1974 a 1977. Toda a minha carreira foi feita tanto dentro 

como fora da universidade, no viés do ambientalismo logo entrei na Universidade 

Federal de Sergipe me formado em biologia desde 1982 logo após na Bahia fiz o 

mestrado em ecologia. 
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Para o professor 5, mesmo tendo grande parte de sua experiência de formada 

significativamente dentro da universidade a sua trajetória profissional começou dentro do 

trabalho técnico. Deste modo o que propriamente pode ser considerado um aspecto peculiar 

pela facilidade de sua compreensão sobre visões distintas acerca da educação ambiental o 

pensamento técnico e o educacional. 

Levando em consideração todas estas colocações, observa-se a diversidade de 

caminhos para o contato com a educação ambiental, seja no âmbito técnico, acadêmico ou de 

natureza política e social ligados ao contato com a discussão ambiental.  

Tais indicativos de engajamento político e educacional destes docentes demonstram 

que estes aspectos se relacionam com os problemas sociais que estão ligados diretamente à 

problemática ambiental dessas últimas décadas. Esses envolvimentos ético-ideológicos dos 

docentes ocorrem num cenário no qual as demandas do comprometimento social é uma forma 

de ressignificação da cidadania diante de um determinado momento sócio-histórico. 

Segundo Lima (2003), a educação ambiental – internacionalmente, a partir de 1980 e 

nos anos 1990, no cenário nacional – ganhou um impulso considerável, conquistando 

reconhecimento público e irradiando uma multiplicidade de reflexões e de ações promovidas 

por uma diversidade de agentes de organismos internacionais, organizações governamentais e 

não governamentais como movimentos sociais, universidades e escolas. 

Os avanços políticos dos movimentos estão ligados às discussões ambientais, que 

foram travadas junto às ciências biológicas e agrárias. As discussões tidas nestas áreas são 

fatores importantes para o avanço da discussão ambiental na década de 1990 e formaram as 

prerrogativas antecedentes do atual contexto da educação ambiental. 

No âmbito governamental, a educação ambiental teve uma tendência ecológica voltada 

apenas para abordagens de problemas ambientais dissociados das inferências da ação 

antrópica. Esta realidade é marcada pela falta de ações referentes à crise socioambiental, 

apresentando as produções técnicas, relatórios e diagnósticos sobre flora e fauna que, por sua 

vez, refletem a carência das políticas ambientais. 

Desse modo, esse reflexo do movimento político pode ser observado como um 

fenômeno no ensino formal pelas legislações e pelo debate ambiental que foram integrados no 

campo acadêmico brasileiro. Neste âmbito, cabe salientar a importância dessa reativação dos 

espaços formais como instâncias de reflexões crítica acerca dos debates que envolviam a 

educação formal e tais fatos foram saltos significativos para a sociedade brasileira.  

Nesse sentido, o Professor 1 relata: 
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Depois de ter entrando para dar aula no mestrado e doutorado no departamento de 

educação, me interessei pela linha da formação docente, então eu participei da 

criação da lei política nacional de educação ambiental. Depois fiz parte de uma 

pesquisa com o MEC, esse relatório de dois mil e sete. Traça um pouco o panorama 

da educação ambiental nas escolas brasileiras, participei da criação do Programa de 

Educação Ambiental na Bahia em fim já tenho algum tempo nesta área. 

 

No que concerne à participação na educação ambiental, através de movimentos de 

lutas, vale destacar a fala do Professor 2: 

 
Em Santa Maria nos anos oitenta iniciamos uma luta para criar uma lei de controle 

dos agrotóxicos, naquela época no Rio Grande do Sul foi uma luta importante 

principalmente com a participação dos agrônomos que vinha na esteira de um 

movimento que havia no Brasil naquela época que era o movimento pela agricultura 

alternativa, realizou-se as (EBAAS)
1
 em vários lugares do Brasil. Os encontros de 

agricultura alternativa eram puxados pelos agrônomos, essa luta lá em Santa Maria 

através da associação dos engenheiros agrônomos nós conseguimos criar a primeira 

lei de agrotóxicos no Brasil e eu entrei nesse tema por ai, pelos agrotóxicos. 

 

Como uma das preocupações da pesquisa foi ter acesso a docentes que pudessem 

narrar este contexto em nível nacional, através de suas experiências, foi constatado que os 

Professores 1 e 2 possuem estas características.  

Os conhecimentos que eles destacaram vão além das atividades acadêmicas. Estas 

falas estão em contato com gestão pública, tais como as leis que ajudaram a montar a Política 

Nacional de Educação Ambiental, a Lei Anti-Agrotóxicos e o Código Florestal Estadual, o 

que aponta um profundo conhecimento deste processo.  

Gonçalves (1992), ao analisar o percurso profissional, pontua que este é o resultado da 

ação conjugada de três processos de desenvolvimento: o pessoal, o da profissionalização e o 

da socialização profissional. Estas três dimensões podem ser consideradas elementos 

fundamentais para que o docente possa gerar a dimensão da motivação em atuação 

profissional dentro de um determinado contexto.  

Um reflexo dessa motivação é a variedade de ações já postas por estas comunidades de 

professores. Assim, é possível perceber as evidentes preocupações de interligar a discussão 

ambiental com projetos e ação ao seu universo acadêmico. Outro fato a ser levado em 

consideração é o envolvimento com o campo da extensão universitária por parte de todos 

docentes em suas formações e atuações. 

                                                           
1
 Durante a década de 70, este movimento foi marcado pela contestação do modelo tecnológico e a degradação 

ambiental, mas também por uma crítica à crescente exclusão social que atingiu, principalmente, os pequenos 

agricultores. Este movimento de contestação ganhou força na década seguinte, culminando na realização de três 

EBAAs (Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa), em 1981 na cidade de Curitiba - PR, em 1984, em 

Petrópolis - RJ e em 1987, em Cuiabá/MT. 
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O Professor 5 comenta: 

 

Trabalho com professores em áreas protegidas como espaços didáticos para 

educação, coisa que acontece em outros países e porque não aqui no Brasil. Eu não 

estou entrando em uma discussão sobre a importância ou não da unidade de 

conservação. Para mim ela é de extrema importância. Muitos inclusive Diegues 

discute o formato do sistema importado da Unidade de Conservação que é um 

modelo alemão, que é um modelo americano. As discussões ambientais do código  

florestal é um exemplo, nós estamos perdendo espaços,muita área natural está indo 

embora. 

 

Essas colocações apontam para duas características fortes desses professores. A 

primeira indica que a ligação com educação ambiental vem do campo acadêmico, na condição 

de professor, com sua atuação em projetos de ensino e pesquisa. Nesse panorama, os 

professores 3 e 4 assumem esse posicionamento nas suas trajetórias profissionais, como foi 

evidenciado em suas colocações.  

 
O trabalho com extensão surgiu através de projetos diretamente vinculados a 

educação ambiental, por exemplo: o projeto da sala verde. Mas a sala verde é algo 

mais recente eu poderia situar. Mas antes, participava da alfabetização de jovens e 

adultos em projeto bem anterior tinha outros professores da geografia em vários 

municípios do estado de Sergipe e já procurava relacionar o campo da educação 

ambiental junto aos professores da rede (Professor 3). 

 
 

Em lavras fiz mestrado sobre extrativismo e a importância social e econômica de 

uma espécie do serrado cadeia produtiva, encontrei um professor sociólogo que me 

ajudou muito, historiador, Marcos Ortiz. No doutorado fui fazer na Unicamp e nesse 

período fique sem articulação direta com educação ambiental mas voltei trabalhando 

com (DRP) Diagnostico Rápido Participativo fui muito na linha do Sorrentino e do 

Reigota que foi da minha banca de doutorado (Professor 4). 

 

Desta maneira, a segunda característica dessa discussão é uma prática ligada às causas 

sociais e movimentos políticas e, nessa vivência, estes sujeitos conheceram a educação 

ambiental na universidade, iniciando ações neste sentido na área ambiental. Este fato implica 

dizer que temos um terreno com diversas formas de inserção.  

 

A educação ambiental tanto pode ser fruto de um engajamento prévio como se 

constitui em um passaporte para o campo ambiental. Desta forma, identificar-se 

como sujeito ecológico e tornar-se um educador ambiental podem ser processos 

simultâneos no sentido simbólico, mas podem estrutura-se em diferentes tempos 

cronológicos torna-se um sujeito ecológico a parti da educação ambiental ou vice-

versa (CARVALHO, 2005, p. 55). 

 

 

Neste âmbito, é importante salientar que a prática pedagógica do profissional passa 

por suas convicções. Tais práticas pedagógicas, quando reveladas, expõem o modo como 
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estes atores assumem seus papéis profissionais perante a sociedade. Estas características são 

singulares e não se pode definir como elas se expressam. Do mesmo modo, estes sujeitos 

encaram esse engajamento ao longo sua trajetória profissional. Este tipo de ponderação pode 

ser notada na fala do Professor 1, quando ele se refere à postura de campo conceitual de sua 

aceitação:  

 

Você parte de um modo de olhar o mundo que não pode se camaleônico não posso 

ser uma marxista e achar muito legal a responsabilidade social eu vou olhar para a 

empresa através do licenciamento, ai é outra história porque é um instrumento do 

estado. Eu não posso ter uma leitura camaleônica, então eu estou conversando com a 

Petrobras eu viro liberal, vou para o movimento social viro marxista não da para ser 

desta forma.  

 

 

Segundo Freire (1980), uma tomada de consciência é mais que uma postura reflexiva, 

mais que uma atitude meramente intelectual, pois, estar consciente, pressupõe 

comprometimento e ação, consiste em estar no mundo, com o mundo, ou seja, com as 

alteridades, assumindo atitudes e ações engajadas com a realidade. 

Essa tomada de consciência acontece numa constituição de ações que envolvem o 

movimento involuntário e dinâmico da história pessoal e coletiva na qual fundamentamos 

nossa condição humana. Desta forma, esse comprometimento está na essência das mudanças 

que permeiam a coerência entre a prática social e nossa relação com o cotidiano como parte 

do processo educativo. 

Por isso, os significados dessas falas residem na sua cumplicidade com os fatos, o que 

pode expressar apenas representações particulares, se observadas de forma isolada. 

Entretanto, quando analisadas junto a outros fatos do mesmo período, essas memórias sobre 

este período de transformações da educação brasileira expõem alguns retratos em que a 

educação ambiental entrou no ensino formal. Nesta direção, tais olhares descrevem como 

essas experiências estão conectadas por um tempo histórico. 

Por conseguinte, este processo está inserido num fenômeno dialético, representado na 

reprodução, nos conflitos e na superação das demandas do contexto das relações sociais na 

qual a educação ganha seu significado para a vida humana. Desta forma, cabe destacar que a 

formação para o exercício da ação educativa é um movimento composto de dimensões 

distintas e essas se conjugam na cultura do cotidiano nos conhecimentos da prática 

pedagógica.  

Diante destas questões concernentes às características dos professores, foi possível 

observar que são histórias repletas de distinções no que diz respeito à formação e às 
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concepções teóricas. Estes elementos, incorporados conceitualmente no limiar deste processo 

de contato com a educação ambiental, apontam para a existência de uma visão crítica por 

parte dele, fato este que ficou explícito durante a investigação. 

 

Quadro 2 – Categoria “Inclusão na Ambiental Educação” 

 

 

De acordo com a categoria “Inclusão no Contexto Ambiental”, estes professores 

tiveram como influência em comum a extensão acadêmica. Mesmo sendo de abordagens 

teóricas distintas, o trabalho de campo é tido como um dos caminhos fortes na formação 

destes sujeitos.  

Professores Formação 
Atuação 

profissional 
Ações na Área Ambiental  Linhas teóricas 

1 Biólogo 

-Docente 

Gestão Ambiental 

Movimento 

Ambientalista 

 

Políticas Públicas 

Lutas populares 

Criação de Lei Ambiental 

Marxista 

Karl Marx 

2 Agrônomo 

Docência 

- 

-Associação dos 

Engenheiros 

Agrônomos 

-Criação dos EBAAS 

-Agricultura Alternativas 

-Criação da    lei de Controle de Agrotóxicos 

Luta contra agrotóxico 

Extensão rural 

 

Teoria da 

Complexidade 

-Noorgaard 

-Morin 

-Miguel Altieri 

-Boaventura Souza 

3 Geógrafo - -Docência 

-Sala verde 

-EJA 

-Formação de Professores 

Extensão 

Critico Dialética 

 

-Vagner Costa 

-Regina Leite 

4 
Engenheiro 

florestal 

Docência 

Movimento 

Ambientalista 

 

-DRP 

Diagnostico Rápido Participativo 

Critico Dialética 

-Marcos Ortiz 

-Sorrentino 

-Reigota 

5 Biólogo 
Docência 

Técnico 

-Educação Ambiental 

-ZEE 

 

Teoria da 

Complexidade 

-Morin 

-Capra 

6 Biólogo 
Docência 

Técnico 

-Unidade de Conservação 

-Conselho Consultivo 

-Comissão de Bacia Hidrográfica  

-Gestor 

Sala Verde 

 

Critico Dialética 

 

-Michele Sato 

-Carlos Diegues 
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Considerando as peculiaridades entre estes professores, algumas relações ganham 

força quando se observa os projetos e as ações nas quais os professores aparecem. Apesar de 

serem singulares, foi possível definir uma ênfase na realização deste tipo de trabalho. Esta é 

uma evidência da proximidade com a ideia de educação ambiental como um terreno da prática 

educativa.  

Conforme a categoria “Inclusão na Educação Ambiental”, os campos teóricos que 

permeiam o terreno conceitual dos professores com relação à educação ambiental, são 

compostos pelos pensamentos: marxista, complexidade, sociologia das emergências, 

sustentabilidade socioambiental, agricultura sustentável. Deste modo, utilizo o Quadro 3 para 

destacar essas influências teóricas.  

 

Quadro 3 – Tendência teórica da formação dos professores 

CORRENTES TEÓRICAS AUTORES CONCEITOS Participação em Movimentos  

MARXISMO -Karl Marx Materialismo 

Dialético 
Concepção da 

Contradição 

 

Lutas populares pela  
Educação ambiental critica. 

Sindicatos  

Militância política de esquerda 
 

TEORIA DA 

COMPLEXIDADE 

-Edgar Morin 

-Fritjof Capra 

Complexidade  

Sistemas interligados  

 Ações de intervenção  humana 

interligada ao  meio natural. 
Educação sistêmica  

SOCIOLOGIA  

DAS EMERGÊNCIAS 

Boa Ventura Souza Transição social 
emergente  

Sociologia da ausência  

-Debate sociológico emergente 

da questão ambiental 

- 

SUSTENTABILIDADE  

SOCIAL AMBIENTAL 

Michele Sato 

-Carlos Diegues 

Unidade de 
conservação 

Percepção ambiental 

Políticas Públicas 
Educação ambiental 

emancipatória  

 

COMPLEXIDADE DOS 

SISTÊMICAS 

-Vagner Costa  

-Regina Leite 

Interdisciplinaridade  

Transdisciplinaridade 

Projetos ambientais 

Formação de professores 

Educação ambiental transversal. 

AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL  

Noorgaard 

-Morin 

-Miguel Altieri 

 

Sustentabilidade 

agrícola. 
Agricultura 

alternativa, 

Orgânica  

Criação dos EBAAS 

-Agricultura Alternativa 

-Criação da    lei de Controle de 

Agrotóxicos 
Agroecologia  

 

Estas correntes teóricas estão inseridas nas concepções ligadas à educação ambiental 

dos professores. Cabe salientar que essa ligação entre trajetória pessoal e identidade docente 

apontou que a opção por essa tendência crítica reflete o posicionamento da linha de atuação 

aceita por partes destes atores sociais. 
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 Dessa forma, estes aspectos compõem a base de atuação profissional desses 

professores, mesmo aqueles sem definição aberta por uma postura que, às vezes, deixam 

detalhes perceptíveis para leitura de suas tendências. Ainda assim, para esta comunidade 

pesquisada, apenas o marxismo ou a linha da complexidade emergem nos seus 

posicionamentos e convicções teóricas sobre determinado assunto. 

Sobre estes conceitos apontados pelos docentes, existe uma linha muito próxima entre 

eles e o pensamento crítico focado num debate da educação ambiental emancipatória, também 

denominada transformadora. Para relacionar essa proximidade com os conceitos, recorri a 

alguns critérios apontados por Lima (2006), para identificar essa tendência: 

 

 Busca da realização de autonomia e liberdades humanas em sociedade, 

redefinindo o modo como nos relacionamos com a nossa espécie, com as 

demais espécies e com o planeta. 

 Politização e publicização da problemática ambiental em sua complexidade.  

 Convicção de que a participação social e o exercício da cidadania são práticas 

indissociáveis da educação ambiental. 

 Preocupação concreta em estimular o debate e o diálogo entre ciências e 

cultura popular, redefinindo objetos de estudo e saberes. 

 Indissociação no entendimento de processos como: produção e consumo; ética, 

tecnologia e contexto sócio-histórico; interesses privados e interesses públicos. 

 Busca de ruptura e transformação dos valores e das práticas sociais contrários 

ao bem-estar público, à equidade e à solidariedade. 

 

 

As características acima descritas foram identificadas nos princípios que 

compreendem a lógica da formação para os professores. Deste modo, dentro da categoria 

Inclusão na Educação Ambiental, existem os saberes adquiridos nas experiências de 

participação em movimentos políticos, acadêmicos e trabalhos técnicos, elementos que 

diferenciam a forma de abordagem destes profissionais em sua pratica pedagógica. Através 

desta bagagem de conhecimentos, surgem os saberes tácitos apreendidos na ação e no 

acumulado de um caminho profissional. 

 

A significação social da profissão vem da revisão constante dos significados sociais 

da profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação das práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 

inovações porque se preenche destes saberes válidos às necessidades da realidade. 

Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz 

das teorias existentes, da construção de novas teorias (PIMENTA, 1999 p. 19). 

 

 

Neste sentido, é importante salientar que as competências dos professores são 

formadas pela troca de experiência do cotidiano profissional e pessoal. Esses atores 
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aproximam sua trajetória profissional à tênue ligação de suas crenças e valores em 

representações sociais e essas escolhas acabam interferindo nas suas opções teóricas.  

Para Tardif (2010), os habitus podem se transformar num estilo de ensino, em truque 

do ramo ou mesmo em traços da personalidade profissional, pois eles se expressam através de 

um saber-ser e de um saber-fazer, pessoais e profissionais, validados pelo trabalho cotidiano. 

Segundo Loureiro (2006), ao pensarmos a educação como práxis social, cujo fim é o 

aprimoramento humano naquilo que pode ser aprendido e recriado a partir dos diferentes 

saberes existentes em uma cultura, surgem as necessidades e exigências de uma sociedade 

como um primeiro e principal caminho da releitura dos fenômenos sociais. 

Deste modo, essa ideia de práxis, tida como um conceito voltado para o movimento de 

ação reflexão e reação frente a determinadas dimensões, fica presente durante este 

aprofundamento que integra o campo do ensino. Esta pluralidade envolve toda uma lógica de 

princípios pedagógicos assumidos nos aspectos que refletem a postura teórica de uma 

trajetória profissional. 

Estes conjuntos de situações estão relacionados à formação como o indivíduo adentra 

estes espaços junto a suas experiências cotidianas. Essa dimensão, que é social, contém uma 

pluralidade de conhecimentos, competências e habilidades que integram a prática pedagógica. 

 Para Borges (1998), os saberes docentes se tornam “um conjunto de saberes que o 

professor possui não só no que diz respeito aos conhecimentos já produzidos que ele 

transmite, mas também ao conjunto de saberes que integram a sua prática e com os quais ele 

estabelece diferentes relações”. 

 

Embora os professores possuam experiências significativas e trajetória de estudos 

em sua área de conhecimento específica, é comum nas diferentes instituições de 

ensino superior, o predomínio do despreparo e até um desconhecimento científico do 

que seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual passam a ser 

responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula. Com exceção do 

apoio nas ementas das disciplinas com as quais irão trabalhar que já se encontram 

estabelecidas, os professores que ingressam no ensino superior percorrem o caminho 

do ensino solitariamente (PIMENTA, 2002, p. 37). 

 

Os poucos recursos fornecidos no sistema educacional de ensino deixam lacunas para 

a realização do trabalho de maneira coerente com suas demandas. Com isso, a precariedade 

do sistema educacional se faz presente na descrição feita pelos docentes como articulações do 

que envolve o campo do social, político e técnicos e são refletidos na prática profissional da 

formação educacional na sociedade.  

Segundo o Professor 1,  
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Essa discussão vem por causa da criação da lei, participei da criação da política 

nacional de educação ambiental. No nível superior sempre se aceitou mais a ideia de 

disciplina porque se reconhecia que era fundamental o aluno ter um contato com 

essa discussão o que é a própria educação ambiental no aspecto metodológico das 

possibilidades dela se inserir no universo escolar. 

O Professor 5, por sua vez, comenta: “Eu pessoalmente sou partidário de que a 

educação ambiental possa ter um lugar no currículo, porém ela deve ou deveria fazer parte de 

todo o processo de educação não formal na sociedade”. 

O Professor 2 declara: 

 

A educação ambiental tem um papel muito importante, especialmente porque 

estamos tratando de uma mudança de paradigma, ela requer um acumulo de forças 

ao longo de muito tempo tanto no campo técnico cientifico quanto no campo 

político e isso requer uma formação, uma formação diferenciada e essa formação 

diferenciada passam por um processo de educação formal. 

 

A importância de inserir a educação ambiental é reconhecida nestas falas que, embora 

sejam posicionamentos distintos, estão alinhados à ideia de necessidade da integração no 

currículo dos cursos acadêmicos. Ainda sobre a mesma questão, destaco as ponderações dos 

professores 3, 4 e 6, ao refletirem tal fenômeno. 

O Professor 3 descreve: 

 

Sim, a educação ambiental permite que você coloque tanto um ramo quando o outro 

e aproxime esses conteúdos. Se nós queremos, uma pessoa que está se capacitando 

profissionalmente tenha condição de cada vez mais trabalhar com o todo, então por 

que não dar os conteúdos que nos aponta a educação ambiental já que a educação 

ambiental trabalha nessa perspectiva? Poderíamos dizer de forma mais direta, e mais 

ainda na medida em que seja professor, professor pesquisador, ou se ele se coloca 

apenas como pesquisador. 

 

Por seu turno, o Professor 4 menciona: 

 

A educação ambiental oferecida como disciplina optativa eu já acho uma evolução, 

lógico que está na Constituição do país, lógico que têm leis e políticas nacionais, 

mas eu vejo dentro da própria formação da engenharia florestal que se ela fosse 

obrigatória para a engenharia florestal ia ser muito complicado. Por que a maioria 

iria fazer por obrigatoriedade e não aproveitaria a disciplina. Eu penso assim, eu 

estou falando pelo meu público do bacharelado. 

 

O Professor 6 pontua: 

 
 

Com certeza, eu acredito nessas discussões dentro dos departamentos, eu acredito 

que deve ter a disciplina, não como obrigatória, mas sim optativa. Eu acho que seria 

muito mais tranquilo trabalhar de uma forma optativa dentro da licenciatura aqui no 

nosso campus. Eu não acho que é interessante que ela seja obrigatória. Nos últimos 
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anos eu tenho trabalhado assim e tem sido um pouco desgastante trabalhar com a 

obrigatoriedade da educação ambiental. 

 

É possível perceber que o tema “disciplina”, mesmo para esses professores que têm 

um histórico nesta área, mostrou dois posicionamentos claros, no que diz respeito à 

obrigatoriedade da disciplina. Como foi visto, alguns optam pela proposta na condição de 

optativa e outro grupo observa a importância de sua obrigatoriedade. 

 Este é um dilema que caracteriza a forma como a disciplina deve ser inserida no 

currículo integral do nível superior. Deste modo, sigo com os professores em suas abordagens 

sobre a inserção disciplinar da educação ambiental nos curso acadêmicos, apontando alguns 

fatores por eles destacados, para que esse fato ainda seja ponto de discordância entre os 

docentes. 

O Professor 1 menciona: 

Temos um limite, tem um lado positivo, muito gente começou a fazer a monografia 

por causa das discussões nas disciplinas se envolveu porque tem a disciplina, mas, 

efetivamente a questão ambiental ela não foi incorporada no conjunto da formação. 

O que seria o ideal aquilo como sempre a gente apresenta nas propostas pedagógicas 

a incorporação da questão ambiental. Mas isso não acontece de fato, porque tem 

haver com o processo de avaliação com a prioridade do ensino, estrutura 

hierarquizada, particularizada do ensino superior cada professor tem o seu universo. 

Então existem essas dificuldades de construir processos mais transversais e 

dinâmicos, não que não tenha experiências nesse sentido, mas são poucas. Isso faz 

com que a disciplina ganhe um destaque importante para garantir uma formação 

mínima dentro desse debate ambiental. 

 

O Professor 5 afirma: 

 

Lamentavelmente muitos educadores ambientais e profissionais ligados às questões 

ambientais parecem que não tem o mínimo de conhecimento técnico das questões 

ambientais. Ou seja, não dá para lidar com as questões ambientais simplesmente 

como uma mera tarefa pedagógica, tanto é que nos conceitos de educação ambiental 

fala-se em sensibilização e conscientização do homem do ser humano e não do 

estudante. Lamentavelmente o engessamento da educação ambiental como mera 

disciplina curricular não nos leva de fato a um processo mais eficaz de alteração de 

determinadas vertentes de agressão ambiental. 

 

O Professor 6, por seu turno, faz a seguinte colocação: 

 
Eu acredito na linha da ambientalização curricular que seria o cara de matemática 

ele vai ter que trabalhar com isso. Porque quê aqui no campus para você ter uma 

ideia quando se fala da educação ambiental é o seguinte quem tem que lidar com 

isso, ah! É o biólogo por quê? Quem tem que lidar com o lixo é o biólogo é o cara 

que faz educação ambiental. Porque o cara da física não lida, ela deveria ser tratada 

como interdisciplinar. O ideal é que lá na frente é essa ideia de informar, trabalhar, 

capacitar, siga neste prisma, mas é outra dificuldade eu acho que é o caminho. 
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De acordo com os docentes, essa questão tem dimensões maiores do que uma mera 

adoção de um posicionamento chamado de área transversal, pois o debate de sua inserção 

como componente curricular passa por outras dificuldades. Desta maneira, existe um desejo 

comum presentes em suas análises, no tocante à necessidade da garantia do ensino em 

educação ambiental esteja presente no espaço da formação acadêmica, independente do seu 

formato no currículo. 

 

A restrita presença do debate ambiental, seja como disciplina, seja como eixo 

articulador nos currículos dos cursos de formação de professores é um bom 

indicador do desafio de internalizar a educação ambiental nos espaços educativos. 

Isto coloca a necessidade de uma permanente sensibilização dos professores como 

transmissores de um conhecimento necessário para que os alunos adquiram uma 

base adequada de compreensão dos problemas e riscos socioambientais, do seu 

impacto no meio ambiente global e local (MEC, 2000, p. 38). 

 

A presença da educação ambiental como componente curricular é de suma 

importância, fato este reconhecido pelos docentes, além de estar explicitada na legislação 

educacional. Mesmo com este entendimento sobre a incorporação da disciplina, ficam 

evidentes algumas dificuldades expostas durante essa abordagem entorno dessa reflexão 

acadêmica. As dificuldades expostas pelos docentes são as seguintes: 

 Ambientalização do currículo; 

 Estrutura curricular dos cursos; 

 Adesão ao tema por parte da comunidade acadêmica; 

 Deslocamento do tema para o campo ensino formal; 

Deste modo, esta ideia de ambientalização do currículo no cenário da educação 

ambiental brasileira é uma visão ideal, mas, como foi destacado nas falas, essa discussão 

caminha a passos lentos nos diversos espaços do ensino acadêmico. Por isso, a busca de uma 

proposta que traga uma articulação da educação ambiental a projetos didáticos e a outras 

formas de atividades pedagógicas, que levem em consideração a dinâmica holística existente 

em sua essência pedagógica, é uma meta ainda em construção na educação brasileira.  

 

Os avanços obtidos em termos de institucionalização da EA no campo escolar têm 

constituído um desafio incontornável para o conjunto das IES. Esse desafio, por sua 

vez, não se esgota na ambientalização dos espaços curriculares tradicionais, mas 

demandam a totalidade das práticas e políticas acadêmicas, de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão, os pilares sobre os quais se estrutura a nossa ideia contemporânea 

de universidade (FARIAS, 2007, p. 73). 
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Para tanto, a existência dessas dificuldades levantadas pelos docentes dentro do campo 

político pedagógico do ensino em educação ambiental estão presentes neste cenário do 

processo reelaboração da formação. Este reelaborar permeia ângulos diversos, tais como o 

epistêmico, o metodológico e o curricular, ligados a outras questões deste processo. Isto pode 

ser observado nesta exposição de como este movimento se processa diante da categoria 

“inclusão na educação ambiental”. 

 

Figura 1 – Processo de demandas da educação ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a figura acima, existe um processo inicial de acordos e demandas existentes 

que interferem nas articulações do ensino formal. Essa conjuntura abordada na síntese vai 

além da incorporação da educação ambiental no currículo do ensino formal e expõe a rede de 

interlocuções entre agentes governamentais e sociedade civil. 

Deste modo, faz-se necessário uma maior compreensão acerca deste fenômeno da 

incorporação de novas áreas de ensino na estrutura educacional em diversas instâncias de 
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ensino. Neste sentido, pode-se evidenciar que os acordos e a política nacional de meio 

ambiente serviram de pilares para a interlocução da educação ambiental dentro do ensino 

formal.  
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3- A EPISTEMOLOGIA DE ENSINO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Nesta seção, inicio a discussão sobre a composição dos fundamentos epistemológicos 

da educação ambiental. Deste modo, através da categoria “Concepção de Ensino”, busco 

aprofundar a reflexão sobre o ensino e as linhas de formação didática e metodológica, 

mostrando como a educação ambiental se apresenta no espaço do ensino formal.  

Da mesma forma, discorro sobre os professores, ao discutir sobre os aspectos que 

ligam este debate às influências teóricas presentes na prática de ensino voltada para a 

educação ambiental. Segundo Japiassu, em seu livro Introdução ao pensamento 

epistemológico (1979), a epistemologia significa “discurso” (logo) sobre a ciência (Epstein), 

surgida no século XIX, uma colocação na qual o discurso gera toda uma indagação sobre o 

fato a ser explicado, originado pela nova concepção dos paradigmas de investigação 

epistemológica. 

De acordo com Greco (2008), a epistemologia, ou teoria do conhecimento, é 

conduzida por duas questões principais: “O que é conhecimento?” e “O que podemos 

conhecer?”. Desta maneira, o ato de conhecer é uma apreensão profunda deste conhecimento, 

ou seja, a forma como se adquire esse significado de saber sistematiza e revela as 

peculiaridades de um aprofundamento junto á novas configurações acerca de um determinado 

conhecimento. 

Para Chauí (1995), o ideal de cientificidade impõe às ciências, critérios e finalidades 

que, quando impedimos de se concretizarem, provocam rupturas e mudanças teóricas, levando 

ao desaparecimento de campos e disciplinas científicos ou, ainda, ao surgimento de objetos, 

métodos, disciplinas e campos de investigação novos.  

Por seu turno, Bachelard (2010) afirma que o cientista adere, muitas vezes, a uma 

pedagogia fracionada, quando, na verdade, o espírito científico deveria visar uma reforma 

subjetiva total. Todo o progresso autêntico do pensamento científico necessita de uma 

conversão. Os progressos do pensamento científico contemporâneo determinaram 

transformações nos próprios princípios do conhecimento. 

Diante dessa perspectiva, o campo da investigação científica deve ir além das 

formalidades, pois deve seguir atrás de novos saberes. Este movimento está essencialmente 

ligado à rearticulação do conhecimento em suas diversas dimensões. Este processo deve 

considerar a circularidade da aprendizagem humana, ao reformular as condições através das 

quais o pensamento toma dimensões dialéticas.  
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Consoante Japiassu (1979), o estudo epistemológico está relacionado a uma reflexão 

crítica que permite a descoberta e a análise de problemas, do modo como eles se colocam, se 

omitem, se resolvem ou desaparecem na prática efetiva dos cientistas. Este processo de 

tomada de consciência da ciência é o caminho principal para a transformação das condições 

da vida humana diante do desenvolvimento social, cultural e tecnológico.  

Esta busca de respostas, com relação à natureza dos conhecimentos que tornam 

possível um processo de formação no âmbito do ensino, está intimamente ligada às 

proposições da educação ambiental em seus fundamentos epistemológicos. Desta maneira, o 

próprio pensamento dialético é um dos princípios éticos que fundamentam este debate teórico.  

A evolução humana é um reflexo da capacidade de adaptação, que faz do homem um 

ser social e dotado da capacidade de mudar seu próprio habitat. Essa condição de evoluir 

como espécie, ao longo dos tempos, é alvo da reflexão de nossas limitações em reavaliar a 

nossa capacidade de preservação do planeta. 

 

 O pensamento grego elaborou cosmologias racionais que permitiu duas 

generalizações epistêmicas: a construção de significados para além da linguagem 

cotidiana, “mais semelhantes a termos técnicos”; e uma primeira produção de 

pensamentos significativos sobre a “relação do homem e da natureza” (SIMMONS, 

2001, p. 260). 

 

Este aprofundamento da origem sistemática do mundo levou a reflexão em direção dos 

conceitos (phisi, arché, ethos) formulados pelos pré-socráticos, na tentativa de explicar a 

“origem de todas as coisas”. Estes conceitos fomentados numa cosmologia sistêmica revela a 

concepção totalizante sobre o mundo e a busca do entendimento da unicidade entre homem e 

natureza e de cada elemento nele encontrado. 

 

Arché é a fonte inaudita de tudo que é, e de onde tudo brota incessantemente; é 

também o poder, a força, o príncipe, isto é, o princípio regente e constitutivo do que 

estes pensadores chamavam physi. A palavra physis, por sua vez, diz mais do que 

aquilo que nós consideramos a física, ou o mundo físico. Este “mais” diz respeito a 

um sentido de abrangência, e também mostra uma experiência do real que só foi 

possível por que estes pensadores pensaram numa dimensão de pensamento 

diferente da dimensão na qual pensamos na modernidade uma cosmologia racional 

(MANGABEIRA, 2009, p. 26). 

 

 

Ainda no que se refere à construção da ideia da racionalidade ocidental, é preciso 

ponderar que um dos conceitos primordiais para o exercício da ciência é o termo ético, 

originada da palavra ethos, referindo-se ao termo moderado do ser e entendido como 

exercício da plenitude humana no tempo e no espaço.  
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A produção do conhecimento, ao longo dos tempos, é marcada por avanços e 

retrocessos, fatores que dividem a própria existência da humanidade no planeta. Esta busca 

por equilíbrio e superação perpassa pelo desafio dos princípios morais e éticos com relação 

aos limites a ideia de limites para a condução de ações humanas sem controle com relação à 

preservação do planeta. 

A tomada de consciência baseada nos princípios éticos propõe, ao pensamento 

científico, uma análise de sua parcela de contribuição para a preservação ambiental. Deste 

modo, para chegar a este nível de racionalidade, faz-se necessário mudanças estruturais que 

possam superar a força da lógica do avanço linear do progresso humano no planeta. 

 

Embora a filosofia grega não tenha se dedicado de modo especial à questão do meio 

ambiente, a concepção grega de integração do ser humano com o mundo natural é 

considerada um dos pontos de partida do pensamento ecológico contemporâneo. Ao 

definir o ser humano como um microcosmo que faz parte do macrocosmo, abre 

caminho para a visão do equilíbrio necessário entre o ser humano e a natureza. 

Assim como as leis do Cosmo garantem o seu equilíbrio e harmonia, a ética 

corresponderia, no mundo humano, à busca deste equilíbrio (MARCONDES, 2009, 

p. 34).  

 

 

De acordo com Marcondes (2009), Aristóteles concebe a natureza como dotada de 

uma finalidade, um telos, considerando o ser humano como parte da natureza. Essa finalidade 

consiste em que cada coisa que pertence à natureza deve realizar o seu potencial; por 

exemplo, uma semente se transforma em árvore, um ser humano busca realizar-se plenamente 

em sua vida e em suas atividades. 

Este paradigma da complexidade ética aponta para o homem como um ente conectado 

ao conjunto de interações social e biológico como nenhuma outra espécie. Tais ligações 

reforçam a necessidade de mudanças de atitude na busca do equilíbrio entre intelectual, social 

e o biológico. 

 

Para o ser humano, a importância da ética, enquanto racionalidade prática que nos 

leva a tomar as decisões corretas e a avaliar o que nos traz a felicidade, levando uma 

vida virtuosa. Essa vida virtuosa se define pela moderação ou equilíbrio em nossa 

forma de agir, evitando os excessos ou as deficiências. É nisso que consiste a 

doutrina aristotélica da justa medida, a mesótes (MARCONDES, 2009, p. 35). 

 

 

 O legado da racionalidade naturalista grega foi muito importante para o pensamento 

ocidental e este arcabouço trouxe uma série de interpretações sobre a relação homem e meio 

natural. Esta gênese da concepção moderna do ambiental sobre o meio ambiente conduz a 

reflexão para a ideia de limites das ações humanas na conjuntura do planeta. Esse pensamento 
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contribuiu para o surgimento de um indivíduo antropocêntrico como reflexo da evolução 

histórica. 

 

Neste âmbito pode-se considerar que o racionalismo fundado na dualidade razão-

espírito e mundo-matéria, a partir de Galileu é o marco extremo da distinção entre 

homem-sujeito cognoscente e natureza-objeto conhecido, com redução dos 

processos vitais a mecanismos, ainda que orgânicos; e os animais, privados de 

racionalidade, sendo entendidos como simples máquinas semoventes. Tal 

epistemologia dicotômica acarretou uma visão mecanicista ampla dos fenômenos 

naturais, com enfoque fragmentado de mundo e uma relação de oposição 

dominadora do homem frente à natureza (COLLINGWOOD, s. d., p. 15-18). 

 

 

Sobre esta visão, é importante observar que o campo epistêmico desse período é 

marcado pelo dualismo das certezas da fé contra as resposta obtidas na razão do próprio 

homem que se distancia da natureza. Tais implicações levam à busca de uma libertação 

racional pela instrumentalização da racionalidade cientifica moderna.  

 

A ciência renascentista elaborou-se na perspectiva da epistemologia grega clássica 

pela temática cosmológica, numa concepção matemático-mecanicista, negando 

diferenças naturais de qualidade em favor de estruturas geométricas quantitativas e, 

inclusive, alinhando-se ao atomismo grego. Esta nova ciência foi à teoria 

heliocêntrica, pelas consequências cosmológicas: destruía toda a teoria do mundo 

natural como sendo um organismo ao pressupor a unidade da matéria do universo e 

a lei da gravitação e, assim, abrindo caminho a uma visão mecânica da natureza, por 

analogia com a máquina (COLLINGWOOD, s. d., p. 140-143). 

 

O pensamento moderno trouxe para a ciência a experiência metódica para responder as 

implicações subjetivas sobre assuntos submetidos à prova este processo metodológico passou 

a ser o ponto de afirmação entorno de qualquer debate entre comunidades as cientificas.  

Este modo de pensar definitivamente separou os saberes da ciência das interpretações 

subjetiva sobre algum tema debatido nos espaços científicos. Esta mudança definiu o campo 

da pesquisa como sendo complexo e definido por padrões de análise num método positivo 

com critérios pertinentes válidos para os espaços acadêmicos. 

O pensamento moderno da racionalidade humana buscava a superação das barreiras, 

uma vez que as explicações estavam baseadas apenas na relação com forças naturais. Este 

espírito do homem moderno, que tinha a necessidade de superação deste estágio da produção 

do conhecimento no espaço da ciência, busca superar as necessidades frente à iminência da 

revolução industrial e a expansão urbana, processos causadores dos enormes danos à condição 

dos ecossistemas das regiões onde aconteceram de forma mais incisiva. 

Para Reis (2007), as ideias de Rousseau acerca do desenvolvimento interno de nossas 

faculdades e dos nossos órgãos é uma resposta à educação da natureza humana no uso que se 
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faz da educação para formar o homem. Esta interpretação da aquisição de nossa própria 

experiência sobre os objetos baseados numa síntese das dimensões no mundo onde caberia ao 

processo educativo poderia levar este ente ao processo racional. 

De forma gradativa, os avanços científicos começaram a ser aplicados para 

incrementar o bem-estar e conforto das pessoas. Essa progressão, contudo, gerou uma falsa 

ideia de inesgotabilidade dos recursos naturais. Toda transformação da revolução das duas 

revoluções industriais causaram interferência nos ecossistemas e se tornaram cada vez 

maiores, com o aumento das populações. Esta relação homem exploração dos bens naturais 

sem limites levou a sérios prejuízos ao planeta. 

A ideia de progresso foi o motor do desenvolvimento das forças de produção, diante 

do avanço tecnológico do processo de materialização da força de trabalho surgido na evolução 

capitalista. Além desse, há outros aspectos que intensificam o consumo de recursos naturais 

como o crescimento populacional avanço da produção de bens de consumo, maior consumo 

de energia por combustível fóssil seguido de guerras, poluição dos mares e desmatamento. 

Estes são elementos norteadores que impõem o debate a respeito da crise ética humana 

diante do desequilíbrio ambiental junto ao desenvolvimento econômico baseado no consumo 

das matrizes energéticas e degradação das fontes naturais do sistema terrestre que emerge no 

paradigma da história contemporânea. 

Nesta abordagem, a percepção de que a qualidade de vida do planeta e o avanço 

tecnológico são processos importantes devem ser repensados. A urgência do equilíbrio 

ambiental é o desafio para essa e futuras gerações e isto implica em mudanças nos modelos 

político, social, educacional e econômico junto à reflexão crítica desta problemática. 

Como peça-chave dessa transformação, o campo da ciência exerce um papel 

fundamental na maneira de explicar os fenômenos ocasionados pela ação do homem como 

também pode ajudar a superá-los. As imposições da necessidade de produção de 

conhecimentos objetivos e racionalizados, sob este prisma, devem ser banhadas por uma 

inegável atmosfera social, político e cultural.  

Segundo Japiassu (1975), o enquadramento sócio-histórico faz da ciência um produto 

humano, nosso produto que leva os conhecimentos objetivos a fazerem apelo, de um modo ou 

de outro, a propósitos teóricos, filosóficos, ideológicos ou axiológicos nem sempre 

explicitados. Nesse sentido, a ciência é uma área social e histórica que evolui no cotidiano, 

acompanhando as mudanças sofridas pela humanidade. Estas novas transformações podem 
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trazer um embate de forças que desestabilizam a atuação da ciência com relação a este 

momento de proposições do processo social. 

 

Há ciência moderna mudou a concepção que o homem tinha da natureza esta, por 

sua vez também se descobriu através do desenvolvimento da ciência. A concepção 

de natureza como algo morto, sem vida, era predominante até o século XVIII. Ela 

foi revolucionada pela ciência moderna que buscou formular leis universais, simples 

e imutáveis que dessem conta de explicar os fenômenos naturais. O êxito dessa 

empreitada acarretou, por outro lado a negação da complexidade da natureza 

(CAVALCANTI, 1998, p, 23).  

 

 

Desta forma, cabe a abordagem da ciência mostrar novos caminhos para a 

reconfiguração estrutural de formas diferentes e autônomas de uso e trato da própria natureza 

enquanto elemento essencial da proteção da ação humana. A falta desse tipo de visão levou o 

ser humano repetir algumas equações de fatos que tornam a natureza mais um produto de 

consumo o que foi, por muito tempo, considerado como aspecto normal da vida cotidiana. 

 

O conhecimento científico transcende os factos: regra fatos, produz novos fatos, e 

explica. O senso comum dos fatos e observa-los: muitas vezes limita isolado, sem ir 

muito longe no trabalho dos outros ou se correlacionam com explicar. No entanto, a 

investigação científica não se limita aos factos observados: o espremer realidade 

científica para ir além das aparências, rejeitar a maior parte eventos percebidos como 

uma série de acidentes, eles selecionam aqueles que acreditam que são relevantes 

eventos, controle e, se possível, reproduzí-los (BUNGE, 1972, p. 11). 

 

Deste modo, pode-se considerar que a profundidade do conhecimento ultrapassa as 

barreiras em busca de respostas que vão além da questão evidenciada como problema de uma 

pesquisa. Conforme Bachellard (2010), a noção de obstáculos epistemológicos pode ser 

estudada no desenvolvimento histórico do pensamento científico e na prática da educação. 

Tanto num caso como noutro, não se trata de um estudo cômodo. A história, no princípio, é 

com efeito hostil a todo o juízo normativo. 

A educação ambiental, apoiada nesta visão de avanços da concepção de ciência, 

começou a ocupar espaço nos debates acadêmicos, como uma via de análise desse processo 

redefinição do pensamento crítico no debate acadêmico. Esta particularidade propõe o 

desenvolvimento de outras apropriações da temática ambiental em suas diversas dimensões 

integrada a novos conceitos trazidos na reelaboração do projeto educacional moderno.  

Segundo Capra (2002), a educação ambiental, nos dias atuais, implica um processo de 

reflexão e tomada de consciência dos processos socioambientais emergentes que mobilizam a 

participação cidadã na tomada de decisões, junto à transformação dos métodos de 

investigação e formação, a partir de uma visão holística.  
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Os estudos de Capra trazem um destaque interessante sobre a ligação entre as pessoas 

que formam famílias, tribos, sociedades, nações. Todas essas entidades, das moléculas aos 

seres humanos, e destes aos sistemas sociais, podem ser consideradas estruturas integradas, 

assim como partes de todos maiores. Segundo suas análises em níveis superiores de 

complexidades, veremos que partes e todos num sentido absoluto, não existem. Esse tipo de 

interpretação traz para o âmbito da questão ambiental a importância da revolução 

paradigmática com relação à forma de entender o processo de constituição de sua e de outras 

espécies.  

 De acordo Capra (1982), as células formam tecidos e órgãos, os quais formam 

sistemas maiores como o aparelho digestivo ou sistema nervoso e este, por fim, combina-se 

para formar a mulher ou homem, seres vivos. Porém, a “ordem estratificada” não termina aí. 

Esta linha de observação do autor defende o campo complexidade como presente e palpável 

na visão cientifica e a prova dessa realidade está em nós, como seres de constituições entre 

órgão e tecidos interligados entre si. 

Nesse sentido, a educação ambiental junto a esta visão de sistema não se pode tratar de 

questões ambientais sem levar em conta todas as variáveis que permeiam este debate. Deste 

modo, a incorporação desta área – a educação formal – para ser significativa, sustenta o 

princípio da mudança de valores e comportamentos como uma das referências para o 

entendimento dessa formação na educação formal. 

Por isso, repensar a prática pedagógica pautada na perspectiva crítica e reflexiva 

propõe que a educação ambiental seja uma das áreas de formação dentro do paradigma de 

complexidade. Esta circunstância é a ponte da diversidade pedagógica da temática meio 

ambiente como tema fundamental na discussão do ensino de uma forma geral. É diante desses 

desafios que o embate teórico entre saber ambiental e o campo das discussões curriculares 

nascem com as implicações que desafiam a aplicação da questão ambiental no ensino formal. 

 Deste modo é preciso considerar que os problemas ambientais são anteriores e 

fomentam a importância da educação ambiental como proposta de ensino fundamentada, 

levando em consideração a visão dos valores socioambientais. A sua introdução no campo 

pedagógico possibilitou a aproximação das particularidades pertencentes a estes saberes 

sistematizados no ensino formal. 

Neste caminho, surge a necessidade de uma sensibilização que busque debater o 

princípio da preservação ambiental na sociedade. Para a reflexão comprometida com a 

modificação do modelo de desenvolvimento social consumista, é importante a criação de 
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pontes com outras áreas de conhecimento que refletem esta mesmas questões no contexto 

educacional. 

Esta aproximação levou à definição de uma disciplina que busca discutir o 

desenvolvimento do homem e sua evolução dentro deste paradigma da complexidade com 

uma abordagem diferente de outros campos de formação. Este caminho leva à educação 

ambiental a ser uma área que visa fundamentalmente estudar o fenômeno da ação humana na 

terra e suas consequências para o planeta. 

 

Ao dizermos que as ciências humanas são praxeologias, reconhecemos, de início 

duas coisas: em primeiro lugar, essas disciplinas são ciências, por que possuem um 

inegável corpo teórico e procedem dedutivamente; em segundo lugar, que são 

disciplinas humanas, porque tomam, se não o homem, pelo menos os fenômenos 

humanos como objeto de investigação. Enquanto teorias desse conjunto de 

fenômenos humanos, que podemos expressar com o termo ação humana, essas 

disciplinas são praxeologias (JAPIASSU, 1975, p. 60). 

 

Sobre este aspecto, algumas redefinições impulsionam o modo de compreender o 

homem sobre sua relação com o mundo, que passa, atualmente, pelo prisma da razão e o 

coloca como ente supremo da natureza. O olhar filosófico voltado para essa reflexão ética, 

reflete a condição do homem como ente principal do sistema terreno, reconstituindo, assim, o 

debate sobre as leis universais que rege os seres viventes no mundo.  

 

Desse modo as decisões sobre a utilização dos conhecimentos científicos 

construídos criados não são científicas, são “existenciais”, dizem respeito à maneira 

de viver, pensar, sentir e se comportar (agir). Assim, não podemos desvincular a 

criação dos conhecimentos na universidade da formação que envolva atitudes e essas 

atitudes são a utilização, ética ou não, desses conhecimentos. Na Educação 

Ambiental, esses conhecimentos devem ser transformados em práticas que se 

configuram em mudança de atitudes em relação ao ambiente (STENGERS, 2002). 

 

 

Esta abordagem se refere ao caráter complexo que a educação ambiental possui 

quando abordada numa perspectiva crítica no ensino formal, procurando os parâmetros pelos 

quais acontece no meio educacional. Este campo de compartilhar elementos teóricos e 

metodológicos com outras disciplinas realiza uma articulação junto a outros fundamentos 

epistemológicos.  

De acordo com Leff (2002), as ciências não apreendem diretamente as coisas, mas 

estabelecem paradigmas teóricos que permitem dar conta das relações fundamentais entre os 

processos que constituem seus diferentes objetos de conhecimento. Sobre esta posição acerca 

do conhecimento, o efeito produzido na articulação com os demais conceitos que constituem 
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uma teoria científica difere os sentidos que surgem a cada significado obtido num debate 

ideológico. 

 

O interesse social inseriu-se assim no desenvolvimento histórico das ciências e nos 

paradigmas de conhecimento que dominam as práticas acadêmicas e de pesquisa. 

Com a emergência da crise ambiental, o processo de conscientização para regular as 

condutas sociais que evitem efeitos negativos sobre o ambiente e criar habilidades 

técnicas para resolver problemas ambientais. A educação ao meio ambiente 

concebe-se como um treinamento em proteção ambiental, ou como uma instrução 

que permita aos estudantes resolver problemas ambientais e lhes dê uma visão de 

convicções como base para um comportamento responsável com a natureza (LEEF, 

1998, p. 205). 

 

 

Assim, o saber ambiental é uma das possibilidades de abordagem do paradigma da 

complexidade da educação ambiental no espaço do ensino formal. Por isso, apenas na teoria 

da complexidade esta relação com o campo teórico da epistemologia ambiental vem ganhando 

um corpo de discussão e, por isso, seria difícil realizar um estudo como este sem haver um 

diálogo com esta base epistemológica da educação ambiental. 

Para Morin (1990), a educação ambiental deve promover um saber ambiental que, 

entre outras coisas, possa contribuir com a tomada de consciência ecológica que nos leve a 

abandonar a ideia de que o nosso ambiente é feito de elementos, de coisas, de espécies de 

vida, impunemente manipuláveis e sujeitáveis ao gênio humano. É tarefa da Educação 

Ambiental contribuir para que possamos perceber que o planeta Terra, com sua biosfera e a 

sua humanidade, constitui um conjunto complexo.  

Conforme Munõz (1996), a educação ambiental tem como prioridade buscar a 

mudança de paradigma social voltada para o desenvolvimento sustentável num mundo mais 

equilibrado. O que pode ser compreendido como um inserir da dimensão ambiental crítica na 

transmissão de conhecimentos. Portanto, não basta ensinar a natureza, utilizando-a como 

recurso, tem que educar para o meio ambiente, tem que apresentar e aprender condutas 

corretas para com o seu entorno. 

Assim pensando, a educação ambiental precisa reconhecer e ser entendida como 

caminho para estas demandas apontadas nas indicações desse pensamento. Uma das 

características deste compromisso vem com o seu teor crítico acerca da relação entre a 

sociedade para com a natureza.  

Para tanto, é preciso que uma formação neste molde possa lidar com os campos da 

história, economia e política, nos quais se travam os embates da humanidade no bojo dos 

acontecimentos sociais. Neste sentido, Araujo (2004) pondera ser imprescindível que a 
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formação ambiental seja articulada ao processo educativo, permitindo o desenvolvimento da 

consciência ambiental alinhada ao processo de formação pedagógica.  

Pensar num campo epistemológico da educação ambiental significa entender como a 

crise dos valores éticos da humanidade pode ser abordada diante relação da problemática do 

equilíbrio ambiental. Essa problematização substancia a evidência de ter, no cotidiano, o 

conhecimento das múltiplas realidades que permeiam a compreensão deste saber no ensino 

formal.  

Segundo Araujo (2004), a educação ambiental é um processo importante na aquisição 

e construção do conhecimento, que deve ser capaz de orientar o cidadão nas tomadas de 

decisões comprometidas com a atualidade e, do mesmo modo, visar atender às necessidades 

atuais e futuras, no sentido de construir uma nova mentalidade ambiental, atenta aos 

problemas ecológicos e sociais da população.  

Essa visão demarca qual o papel do docente frente aos percalços de sua ação de agente 

mediador dessa abordagem no exercício da educação ambiental como tema na educação 

formal. Para tanto, a retomada desses conhecimentos por parte dessas novas formações 

teóricas reformulam a posição na qual o profissional evolui no campo educacional. 

 Diante dessas concepções teóricas, o ensino reflete as mudanças ocorridas no que 

concerne à demanda da crise ambiental na vida humana e no meio natural. Ainda com relação 

a este ponto, o modo como esse debate é aplicado nos cursos de formação acadêmica define a 

lógica da constituição deste saber no ensino formal sob o prisma da ética ambiental.  

Esse processo dinâmico é um conjunto de situações que se conjugam em meio a um 

conjunto da apropriação racional do homem no mundo. Essa representação faz parte da 

constituição da comunidade humana no planeta. Deste modo, é no aprofundamento do campo 

epistêmico que podemos descobrir quais os elementos compõem este conhecimento. 

De acordo com Morin (2003), a problemática socioambiental surge em diversas 

multidimensões: geográfica, históricas, sociais, ecológicas, econômicas, tecnológicas e 

política que apontam para novas inter-relações entre componentes desses elementos do meio 

ambiente. É sobre este foco que os problemas socioambientais tornam-se mais inteligíveis: a 

visão fracionada dos problemas dificulta e impossibilita a compreensão reflexiva dos mesmos. 

Tal compreensão discute que a transição da ciência moderna, baseada numa visão de 

conhecimento fragmentada e dissociada dos fenômenos humanos em sua complexidade, já 

não pode conduzir essa reflexão no universo acadêmico. Tais processos de investigação de 
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ensino é uma discussão de outro modelo de ensino, até mesmo da forma como se discute 

processo pedagógico.  

Desta maneira, o diálogo com diversos campos de formação, foi uma das fórmulas 

pela qual a inserção da educação ambiental chegou ao ensino formal. Essa troca de saberes 

com outros campos de conhecimentos ao foi um ponto de apoio no qual este debate da 

educação ambiental foi conduzido mesmo com pouco espaço no âmbito do ensino formal.  

Desse modo, a ressignificação da educação ambiental, como área de estudo ambiental, 

é composta por aspectos políticos e filosóficos significativos, elementos que compõem o 

debate ambiental. Esta incorporação surge em meio a novas formas de tratar a relação do 

homem e o meio natural e os reflexos desta relação semiótica. 

Neste âmbito, o estudo procurou confrontar como estas interferências conceituais 

possibilitaram o progresso da educação ambiental, como área de estudo. Na busca destas 

evidências observo que a proximidade dos conceitos epistemológicos da educação ambiental 

como: ética, Preservação, conexão, interfase, circularidade reflexão e práxis a coloca dentro 

do paradigma da complexidade. 

 Ainda assim, são muitos obstáculos que permeiam a diversidade da educação 

ambiental para seu exercício, a pouca clareza na adoção de métodos e fundamentos podem ser 

considerados uma dessas questões referente à ação didática. Essa é apenas uma das 

problemáticas que envolvem o entendimento da epistemologia que envolve a complexidade 

desta área no ensino formal. 

 

Ainda sobre este debate cabe salientar que a teoria da complexidade, como todo 

pensamento emergente, enfrenta resistências. É marginalizado e encarado como um 

esquema teórico menor e periférico, sobretudo, porque ao propor um rompimento 

com a racionalidade moderna assume que tanto a realidade quanto o conhecimento 

dela comportam incertezas e exigem uma aproximação dialógica entre os saberes 

disciplinares e desses com os saberes não acadêmicos, com os saberes da prática 

(REIS, 2007, p. 150). 

 

 

A superação de visão tradicional na educação formal pode ser vista como um dos 

obstáculos neste processo dado à herança do pensamento positivista e pragmático que tomou 

conta do ensino por séculos e ainda resiste a novas experiências no espaço educacional. Desta 

forma a superação da dimensão individual é mais que um desafio à espécie humana em suas 

que por sua vez, impõem esta lógica ao meio ambiente e a todas outras espécies viventes deste 

ecossistema terreno.  
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Nesse prisma da complexidade, cabe o entendimento de que ele é composto por 

dimensões situadas num processo educativo do homem como uma ação da necessidade do 

diálogo com a diversidade da convenção entre sociedade e meio ambiente.  

As concepções teóricas da educação ambiental estão diretamente relacionadas a essa 

rede que reflete o conjunto, social, político e educacional no ensino formal. Essas abordagens 

teóricas representadas no estudo apenas pelas tendências conservadora, pragmática e crítica. 

Estas diferentes tendências abordam a problemática ambiental no cotidiano social sobre 

ângulos diferentes, gerando uma singularidade nas tendências que fazem parte do universo 

dessa discussão. 

A educação ambiental, fundamentada nas bases da corrente conservacionista, procura 

realizar sua discussão fora do debate de questões sobre o processo social. Esta tendência foi 

consolidada no início do movimento ambiental brasileiro, com forte influência do pensamento 

ecológico e preservacionista. 

De acordo com Pelicioni (2005), essa concepção parte de um ideário romântico, 

inspirador do movimento preservacionista do final do século XIX. Tal perspectiva se faz 

presente em muitos cursos e materiais de Educação Ambiental. Sua característica principal é a 

ênfase na proteção ao mundo natural. 

 

Podemos assim classificar em conservador o bloco cujas características centrais são: 

compreensão naturalista e conservacionista da crise ambiental da educação 

entendida, baseada em vivências práticas com enfoque na despolitização do fazer 

educativo ambiental. As pedagogias comportamentalistas ou alternativas de cunho 

místico de baixa problematização da realidade e pouca ênfase em processos 

históricos com foco na redução do consumo de bens naturais descolando está 

discussão do modo de produção que a define e situa; diluição da dimensão social na 

natural, faltando entendimento dialético da relação sociedade-natureza. 

 

Neste caso, o homem torna-se sujeito que inexiste na relação do social com meio 

natural. Esta perspectiva comportamentalista pouco aprofunda o caráter crítico acerca das 

ações humanas com relação ao equilíbrio ambiental. Este ponto de vista tem sua 

fundamentação numa interpretação de cisão entre o meio biótico e abiótico, ou seja, para que 

a natureza possa evoluir, o mais importante é sua preservação de forma radical longe do 

alcance humano. 

Esta tendência ambiental ganhou forca na lógica mercantil e capitalista dos países 

desenvolvidos, com criação de reservas e parques nacionais. Essa forma de compreensão da 

questão ambiental adentra no universo da educação pautada nas ciências biológicas com o 

debate ecológico conservador.  
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Desta forma este ideário romântico, inspirador do movimento preservacionista parte 

do final do século XIX. Esta perspectiva está presente em muitos cursos e materiais 

de Educação Ambiental. Sua característica principal é a ênfase na proteção ao 

mundo natural. Também aparecem características que propõem a volta às condições 

primitivas de vida. São apresentados os problemas ambientais mais aparentes, 

desprezando-se as causas mais profundas. Ocorre uma relação dicotômica entre o ser 

humano e o ambiente, onde o primeiro é apresentado como destruidor. Praticamente 

não são abordadas questões sociais e políticas (PELICIONI, 2002, p. 48). 

 

 

Nessa direção, ecólogos e engenheiros florestais, tanto da Europa quanto da América 

do Norte, desenvolvem tese e argumentos científicos baseados na lógica preservação e uso 

dos recursos, mas com uso equilibrado desses bens naturais. A outro giro, surge a defesa da 

vida selvagem e da paisagem natural longe da interferência humana. O foco estava na 

conservação da paisagem natural para solução da crise ambiental. 

Segundo Diegues (1994), a interpretação das correntes é um fator muito importante 

para se entender as bases teóricas nas quais essas linhas se encontram num embate. Para tanto, 

existe uma visão muito conflituosa entre preservação do mundo natural e a posição de 

comprometimento com as relações sociais deste processo.  

Este debate preservacionista do manejo racional dos recursos naturais dentro do 

mercado passa pelo pensamento de Gifford, cuja tese define essa manutenção em três 

critérios: uso dos recursos naturais pela geração presente; prevenção do desperdício e o uso 

dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos. Este posicionamento se 

apresentou como uma das principais alternativas para o desenvolvimento econômico sem 

limite. 

Para Diegues (2004), através de John Muir, o preservacionismo foi definido no 

organicismo como a base do respeito pela natureza e, neste reconhecimento, parte da 

comunidade está integrada pela mesma energia vital. Nesta teoria, não somente os animais, 

mas também as plantas, as rochas e a água eram fagulhas da alma divina que permeavam a 

natureza. 

 Este tipo de tendência preservacionista é permeado por uma visão biocêntrica 

organicista bastante alinhada com racionalidade naturalista, vista como fundamento do 

pensamento grego. Nesta visão, o homem é colocado em igual patamar entre os organismos 

vivos do meio ambiente. Apesar de toda essa movimentação para proteção integral do planeta, 

esse tipo de pensamento é criticado pela falta de posicionamento político e falta de conexões 

entra causa e efeito de qualquer forma de mobilização das estruturas sociais referente à 

temática ambiental. 
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Nesta direção, a concepção pragmática aparece como uma tendência de apontamentos 

voltada para a responsabilidade individual com a proposta de eventos com efeitos pontuais 

longe de um processo de reflexão acerca situação em debate. As questões ambientais são 

colocadas como responsabilidade, não do ponto de vista da estrutura social e de sua 

organização, mas sim da atuação do plano particular. Este tipo de visão encontra apoio no 

individualismo consumista presente no modelo econômico capitalista, isentando o sujeito do 

seu papel de cidadão e responsabilizando o poder público sobre o trato com esta problemática.  

 As ações pragmáticas podem ser caracterizadas pelo compromisso em manter a 

sociedade do consumo longe de atritos com a perspectiva da crise socioambiental. Neste 

ponto, a estabilidade do social é distanciada das transformações que possam interferir na 

estrutura do sistema de produção. A ausência de uma reflexão crítica em suas propostas define 

a falta de comprometimento na sociedade, livrando o indivíduo da condição de agente do 

processo. 

Para Crespo (1998), a Educação Ambiental Pragmática apresenta o foco na ação, na 

busca de soluções para os problemas ambientais e na proposição de normas a serem 

diagnosticadas tecnicamente. Essa categoria de educação ambiental pode ter suas raízes no 

ambientalismo pragmático e em concepções de educação tecnicistas, além de buscar 

mecanismos que compatibilizem desenvolvimento econômico e manejo sustentável de 

recursos naturais desenvolvimento sustentável. 

Segundo Reis (2007), essa concepção também parece veicular um teor antropocêntrico 

e uma perspectiva pragmática dos propósitos atribuídos ao processo educativo. A natureza é 

retratada como externa e como fonte de recursos físico-naturais que a humanidade precisa 

reaprender a utilizar, seja através da construção de formas de exploração, seja através de 

atitudes menos impactantes. 

Ademais, Reis (2007) pontua que a carência de fundamentação da EA limita o seu 

campo na educação em detrimento da teoria. Neste bojo dos processos educativos, a 

necessidade de superação entre teoria e prática conduziu a visões estritamente pragmáticas 

que, por isso mesmo, não promovem uma reflexão acerca dos valores, dos comportamentos e 

das ideias concernentes ao ambiente social e natural. 

Dentro deste contexto, iremos encontrar um embate entre correntes teóricas que 

mostram posicionamentos distintos de como lidar com a educação ambiental como um espaço 

de reflexão ética. Desta forma, a troca de conhecimento entre essas correntes da educação 
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ambiental, de certa maneira, vão delinear o modo como esta área é integrada ao ensino formal 

da educação ambiental brasileira. 

Segundo Lima (2002), a corrente crítica ou emancipatória tem características baseadas 

na autonomia e liberdades humanas em sociedade, redefinindo o modo como nos 

relacionamos com a nossa espécie, com as demais espécies e com o planeta, realizando uma 

politização e publicitação da problemática ambiental em sua complexidade através da 

participação social e do exercício da cidadania como práticas indissociáveis da educação 

ambiental. 

Neste ponto, Reis (2007) menciona que a Educação Ambiental Crítica deve, também, 

fomentar novos estilos de vida e modos de produção, de uso e de consumo mais sustentáveis, 

que implicam e são implicados por atitudes ecológicas, quer dizer, por uma sensibilidade 

ética, estética e política acerca dos problemas socioambientais. 

Desse modo, a educação ambiental crítica vem assumindo um viés baseado na 

influência da dialética numa abordagem que discute a crise socioambiental, mediante o 

conceito dos valores éticos humanos. Neste contexto, esses princípios levam a uma releitura 

das consequências do tipo de consumo implantado pelo capitalismo e como este vem 

prejudicando a estrutura do planeta. 

 Segundo Loureiro (2004), a educação, com o intuito de emancipar, corresponde a 

reconhecer os sujeitos sociais e trabalhar com estes em suas especificidades. A práxis 

educativa transformadora é, portanto, aquela que fornece ao processo educativo as condições 

para a ação modificadora e simultânea dos indivíduos e dos grupos sociais, que trabalha a 

partir da realidade cotidiana, visando à superação das relações de dominação e de exclusão 

que caracterizam e definem a sociedade capitalista globalizada. 

Para Marcuse (1972), essa abordagem está vinculada às pedagogias críticas nas 

relações entre seres humanos nas relações entre sujeitos concretos, ou seja, indivíduos que 

existem numa sociedade em meio ao natural. Esta totalidade é a própria natureza que implica 

no entendimento do conjunto da questão ambiental. 

Como ressalta Pérez (1997), a preocupação com o meio ambiente, tem se 

convertido, nas últimas décadas, num tema prioritário. Segundo o autor, a acelerada evolução 

científico-tecnológica dos últimos séculos, alinhada à constatação empírica de que os 

recursos do planeta são limitados, tem gerado, nas sociedades modernas, movimentos sociais, 

políticos, científicos e educativos que reivindicam um novo modelo de relação do ser humano 

com o entorno. 
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A educação ambiental crítica observa a atividade humana como um elemento para a 

reflexão dos sujeitos localizados no tempo e no espaço. Tal colocação diz respeito à 

responsabilidade social no processo de degradação dos ecossistemas. Neste sentido, é preciso 

agir como atores sociais que acreditam num projeto de sociedade com princípios e valores 

éticos diferentes da proposta do sistema capitalista. 

A importância deste entendimento reside na evidente necessidade de integrar esta 

posição ao espaço do ensino no qual os docentes abordam a educação ambiental nestas 

tendências. Esta abordagem, agora, tenta indicar como essas visões formam a diversidade que 

permeia a abordagem didática em significados múltiplos sobre a perspectiva da prática 

pedagógica dessas teorias no tratamento de problemas socioambiental. 

Dessa forma Leff (2001), reafirma a necessidade de ter o ambiente como objeto da 

prática educativa, compreendido como rede complexa de fenômenos naturais, sociais, 

ecológicos e culturais. Esta teia metodológica deve ser capaz de desenvolver o saber que 

problematize o conhecimento fragmentado em disciplinas, com o intuito de construir um 

campo de conhecimentos teóricos e práticos, orientado para a rearticulação das relações 

sociedade-natureza. 

A educação ambiental, no sentido de uma dimensão política, pode ser um caminho que 

tenta trazer os indivíduos para atuar  como sujeitos nos fenômenos sociais, mesmo diante de 

tantas adversidades das condições de igualdade social. Essas adversidades são os desafios da 

cidadania no processo histórico atuando nas modificações e sendo modificado nesta 

construção de possibilidades de atuar no mundo. 

O processo descrito acima é dinâmico e possibilita o surgimento de discussões sobre 

os prejuízos provocados ao meio ambiente. Outro aspecto não menos relevante está posto na 

forma como esse modo de tratar o posicionamento do homem no mundo é aprofundado e se 

torna conteúdo de formação na universidade, o que reflete uma nova perspectiva da educação 

formal.  

Dessa forma, o trato da problemática ambiental no conhecimento deve ser aplicado 

sobre uma dinâmica angular, longe de um prisma de poder e de controle, no qual o processo 

de formação acontece de forma estanque. A educação ambiental, por ser uma área permeada 

de concepções teóricas, assume essa essência holística como construção do terreno 

educacional interligado com as transformações no mundo.  

Esta práxis, em que a educação ambiental se define epistemologicamente, evidencia 

como este próprio processo de atuação, dessas diferentes esferas, atuam como forças em 
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conflito no debate da questão ambiental. As múltiplas tendências ajudaram na materialização 

do ensino em suas posições antagônicas constituindo, em meio a este cenário, uma 

fundamentação consistente para a compreensão de uma proposta pedagógica que discute 

natureza e sociedade na educação formal. 

 

3.1 - Algumas reflexões sobre o ensino em educação Ambiental  

 

Nesta direção, o estudo segue junto aos docentes reafirmando como estas colocações 

são privilegiadas para a perspectiva da educação ambiental, discutindo com os professores as 

influências da biologia e da ecologia na integração da educação ambiental nas discussões do 

espaço das ciências naturais na universidade. Neste entendimento, realizo uma discussão com 

base nos critérios da segunda categoria “concepção de ensino”. 

Assim, o Professor 1 discorre: 

 

Foi muito importante para ela dado que muitos professores entraram em contato com 

a educação ambiental por esse terreno, o que existe são algumas confusões teóricas, 

essas misturas muito complicadas, para quem é da educação stricto senso, para quem 

é da sociologia stricto senso, para quem é da biologia stricto senso fica meio 

assustado quando lê certas coisas na educação ambiental. Educação ambiental é 

muito propicia a isso pelo próprio modo como se constituiu, porque ela em si é uma 

interface. 

 

O Professor 6 destaca: 

 

Minha formação foi em ecologia, mas eu trabalho com educação ambiental dentro 

das unidades de conservação por isso eu trabalho com ecologia e dou aula de 

educação ambiental, mas não tem como dissociar, em alguns momentos eu retomo a 

ecologia ali na educação ambiental. Porque eu sinto que existe uma linha muito 

tênue que separa minha pratica em ecologia da educação ambiental, vou 

frequentemente beber na fonte da ecologia para trabalhar com educação ambiental.  

 

O Professor 3 menciona: 

 
Esse contexto eu cheguei acompanhar entendendo mais de perto a importância que a 

educação ambiental dever compor o quadro da disciplina da geografia porque ela é 

tão importante para a formação do professor de geografia do geógrafo, tanto para a 

formação do biólogo do ecólogo de todos os outros que estão nesse processo de 

formação para se tornar professor, mas também qualquer outro curso. Até tempo 

passado essa ideia tinha certa força, alguns professores que já não compõem o 

quadro atual chegavam a colocar: integração, este curso ou essa ciência já tem 

campo porque trazer lá inserir no campo da geografia se ela já tinha um campo. 
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As colocações apontadas indicam que parece ter sido muito importante a entrada da 

educação ambiental no processo de formação acadêmica. Entretanto, mesmo com posições 

abertas para a discussão ambiental num viés crítico, a influência da Ecologia e da Biologia 

parece ser recorrente em suas posições pedagógicas.  

Desta forma, para os docentes, os traços do movimento social para com o campo 

acadêmico ampliaram e fortaleceram a inserção da educação ambiental no ensino formal. 

Desse modo, os professores, 4 e 5 e 2 apontam uma série de questões relacionadas ao seu 

exercício em cursos da universidade. 

O Professor 4 ressalta: 

 

Na verdade, é o seguinte, não é que a educação ambiental ganhe ou perca a 

sociedade ganha com esse movimento. Mas o chamado formalismo acadêmico, por 

exemplo, pede que questões pontuais tenham parâmetros tecnicamente confiáveis 

para poderem ser sugeridos no processo de sensibilização, nesta hora exigem a 

necessidade do formal. É preciso que se saiba que a educação ambiental enquanto 

ferramenta de transformação ela encontra-se como uma expressão jurídica da 

sociedade Porém, por isso é que ela ira compor estes campos pela necessidade da 

formalidade e da indefinição pedagógica em si mesma. 

 

De acordo com o Professor 5, a reflexão dentro da integração da educação ambiental 

segue outra linha, mas aponta para a mesma direção dos professores 4 e 6, que evidenciaram, 

anteriormente, a força deste aprendizado para os alunos dentro e fora da universidade no 

exercício profissional. 

 
Eu vejo assim, trouxe um sentindo positivo, pois eles incorporam a atitude 

profissional outro olhar para você que é um engenheiro florestal e deve trabalhar em 

uma empresa, com educação ambiental mesmo que seja uma obrigatoriedade que a 

empresa trabalhe eu tenho que me preocupar com a ética é uma política pública tem 

que ser feito um diagnóstico eu não posso simplesmente sair fazendo de qualquer 

jeito (Professor 5).  

 

O Professor 2 aponta: 

 
Esta perspectiva de uma nova proposta sobre um novo paradigma tentando 

contribuir para um curso mais adequado da relação entre os seres humanos com a 

natureza foi muito confundida com outros campos. Mas está proximidade das 

abordagens, buscando equilíbrio, retorno ao processo de coevolução natural que 

sempre houve entre o homem com a natureza. Então isso é um pouco da ideia, então, 

acho que a educação ambiental ganhou nessa entrada no ensino formal um papel 

muito importante, especialmente porque estamos tratando de uma mudança de 

paradigma. 

 

  

À luz dessas afirmações, pode-se observar que, para os docentes, a perspectiva 

ambiental foi assumida no campo acadêmico em virtude de algumas demandas licenciaturas e 
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bacharelados das ciências naturais. Deste modo, curso como Biologia e Ecologia e Ciências 

Agrárias mantiveram esta discussão da problemática ambiental em seus currículos. Todavia, 

essa inserção, como já foi observada, estimulou a procura de novas estratégias de ensino 

coerentes às demandas dos aspectos teóricos da educação ambiental.  

Esse processo está associado ao embate vigente entre formação para a preservação 

ambiental ou proteção integral de áreas devastadas. Essa trajetória indica que a educação 

ambiental, como uma política pública, passou por uma série de circunstâncias, sobretudo no 

que tange à necessidade do debate social e suas contribuições para permanência da educação 

ambiental no espaço político e educacional brasileiro.  

Neste sentido, fica evidenciada a presença destas perspectivas tanto no contexto social 

quanto na perspectiva de abordagem de ensino formal. Neste âmbito, foi notório que esta 

presença dos movimentos sociais deu uma contribuição ímpar para a incorporação no ensino 

formal da educação ambiental. 

Consoante Araújo (2004), inter-relacionar e entender os conceitos considerados 

básicos para a compreensão da concepção de ambiente é de fundamental importância para a 

implementação dessa nova visão de educação. A ausência de integração na prática cotidiana 

do ensino pode provocar dificuldades e distorções na compreensão dos problemas ambientais 

e de novos valores éticos. 

Sobre este ponto, cabe destacar que o termo interface, segundo o dicionário Aurélio, 

significa recurso que permite a comunicação ou interação entre dois sistemas ou organismos. 

Na educação ambiental, esta capacidade de comunição com outras linhas de formação pode 

ser vista em sua fundamentação, ao trazer outros ramos do conhecimento para dentro de sua 

própria constituição teórica.  

Para o Professor 1, esta situação pode ser vista como um reflexo de laços antigos em 

que o debate da problemática ambiental ainda servia de proposição para uma abordagem 

tecnicista, longe das contradições existentes entre discurso temático e a formação que 

envolvia a sociedade brasileira desse período. Sobre este ponto o Professor 1: 

 

Esta coisa da educação ambiental ser mais biológica ou ecológica se está dentro ou 

fora da formação na universidade ou na escola fazem parte de um reflexo do período 

em que estas áreas eram relegadas a biólogos, ecólogos e até geógrafo. O fato é que 

passamos de certa forma neste debate sobre a visão de conservação e preservação 

era a educação ambiental para áreas de proteção e conservação de espécies e por ai 

vai com isso foi vai se processando ao longo dos anos muita coisa mudou e estamos 

em outra fase, mas estes caminhos continuam sempre ligados seja na escola ou na 

universidade. 
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O Professor 4 aponta: 

Esta veia militante da educação ambiental veio como uma abertura para o cenário da 

universidade a um debate interdisciplinar, mas alguém resolveu por um bocal. Ai a 

luz só ilumina em um ponto, esse é que é o problema. Por exemplo, o engenheiro 

florestal necessita ter uma razoável sensibilização de educação ambiental? Porque 

ele vai lidar com o ecossistema florestado ou não! Ele vai lidar com comunidades 

que estão na área. Então ele precisa ter essa sensibilidade desperta realmente para ter 

uma base importante para o exercício de sua profissão. Porque não se exerce a 

atividade técnica apenas com o conhecimento intelectual. Exercem-se atividades 

técnicas com crenças e motivações. 

 

A este propósito, aponto que essa posição diz respeito à forma como a educação 

ambiental adentrou na matriz curricular do ensino superior. Por isso, esse processo de 

constituição estabelecido para a organização de natureza disciplinar trouxe muitos desafios 

para atuação no contexto acadêmico de modo que seja trabalhado de uma forma integral em 

todos os cursos. Legal. 

Segundo Araújo (2004), a reflexão conceitual, que inclui os aspectos sociais e os 

impactos das ações humanas sobre a natureza, é relativamente recente. Indivíduos 

escolarizados exibem a definição de ambiente sobre bases conceituais da biologia, 

ecossistema ou com bases nas ciências sociais, ambiente e social. 

Esta ligação com as ciências naturais está relacionada à própria forma como a 

discussão ambiental foi considerada como parte deste ensino, mas que, ao longo do tempo, 

adquire esse caráter mais sociopolítico. Essa dinâmica gera uma resistência apontada no 

debate com os docentes, existe um conflito para aceitação desta área no campo acadêmico. 

Esta dificuldade pode ser notada na maioria dos cursos, em virtude de haver pouco debate 

ambiental, mesmo que fora do formato disciplinar. 

Sobre a situação das universidades, como já foi observado, existe uma falta de ênfase 

nesta articulação da educação ambiental no ensino superior, apontada como um conflito, 

principalmente nos cursos de bacharelado, com dificuldades semelhantes às dos entrevistados. 

 

 

É possível observar, ainda, que no ensino superior, nos cursos de licenciatura, pouco 

se tem feito para incluir a temática ambiental na formação dos futuros educadores. 

No entanto, várias experiências têm demonstrado que é possível, na construção 

coletiva do projeto político-pedagógico das escolas, sob uma perspectiva que integra 

teoria e prática, realizar atividades de cunho interdisciplinar. (CARVALHO, 2008, 

p. 44). 

 

De acordo com a categoria “Concepção de Ensino”, existe o fator do deslocamento 

como um dos ingredientes para dificultando o desenvolvimento integral da educação 
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ambiental no ensino superior. Este deslocamento distancia a discussão da educação ambiental 

do processo pedagógico, como já abordado pelos docentes, e deixa de lado a problemática 

socioambiental e ficando um debate acrítico.  

Para Loureiro (2006), quando se pensa na inserção educação ambiental dentro do 

campo governamental e científico, fica visível a tendência da ideia de conservação dos bens 

naturais, com forte sentido comportamentalista e tecnicista, e voltada para o ensino da 

ecologia. Além disso, a visão técnica foi amplamente incorporada para os moldes da formação 

de áreas técnicas e das engenheiras. 

Este tipo de corrente da educação ambiental é permeado pela ausência de um 

comprometimento crítico pautado em ações em que a reelaboração das práticas sociais para a 

educação ambiental podem ser integradas a uma pedagogia reflexiva. Essa ausência de 

alteridades relava a forma como este tipo de abordagem atua sobre a questão ambiental.  

Para Loureiro (2006), a prática reflexiva passa a ser uma posição crítica e autocrítica, 

através da qual podemos romper com a barbárie do padrão vigente na sociedade e com a ideia 

de civilização como um processo que parte do contexto societário. Esta tomada de atitude está 

próxima dos sujeitos, estabelece experiências formativas, escolares ou não, em que a reflexão 

problematiza a totalidade, apoiada na ação política, e propícia a construção de sua dinâmica.  

Deste modo, esses aspectos que cercam o terreno do ensino em educação ambiental 

ainda contêm outros aspectos que foram mencionados por parte dos docentes com relação ao 

debate com outras influências neste processo. 

 Neste sentido, continuo o diálogo, agora, com foco voltado para esta transição da 

temática ambiental para o campo de formação no ensino superior. À medida que a discussão 

segue a respeito dessa temática, continuo com a discussão sobre a visão da educação 

ambiental no ensino superior, discutindo sobre os paradigmas que circundam a educação 

ambiental no ensino formal.  

O Professor 1 relata: 

Sobre a questão de paradigmas eu já venho discutindo em livros textos e artigos. Faz 

certo tempo que eu aponto para uma educação ambiental que ainda tem uma 

realidade educacional dividida em três paradigmas transitando de forma muito forte 

na escola, universidade e em projetos de educação ambiental. Não estou dizendo que 

está errado, mas você vai encontrar do paradigma pragmático, conservador e crítico. 

O pragmático este é uma perspectiva do caráter individual cada um em sua área e em 

seu papel de cidadão. O conservador fica no campo de aspecto biológico, o que é 

possível dizer é que a posição oficial já traz uma tendência em optar por um discurso 

de uma pedagogia critica com relação à abordagem da educação ambiental critica 

reflexiva, mas, entretanto, encontramos os três paradigmas transitando na 

universidade e na escola.  
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Ainda sobre a mesma questão, o Professor 4 discorre: 

 

Essa perspectiva tem a ver com os grupos de professores, uma maioria aceita de 

forma plena a educação ambiental. Outros professores questionavam sobre a 

inserção da educação ambiental porque para muitos a disciplina deveria estar na 

formação do pedagogo. Essas separações são próprias da formação tradicional da 

ciência em suas estruturas das escolas que formam o arcabouço teórico de cada uma 

das ciências, vamos encontrar varias correntes filosóficas, que digamos um grupo 

considerável que não se colocava muito favorável. 

Com referência ao mesmo propósito, o Professor 2 afirma: 

Tem a ver com a mudança de paradigma, toda mudança de paradigma, causa um 

rompimento com aquilo que é tradicional com a ciência normal como diz o Khun, 

então essa mudança de paradigma desestabiliza o status. Essa mudança de 

paradigma ela é de fato uma luta entre um grupo de ideias o que já estava 

estabelecido, um grupo novo de ideias que quer se estabelecer, então por isso que é 

difícil para uma nova área se estabelecer no universo da educação superior. 

 

Tomando por base estes posicionamentos, é pouco provável que se possa definir a 

existência de apenas um paradigma para a educação ambiental, ou se existem linhas teóricas 

homogêneas. O que pode ser observado é que este movimento se alterna paralelamente no 

espaço do ensino formal. Mesmo tendo o discurso oficial da legislação brasileira clara 

inclinação, a base teórica da educação ambiental se caracteriza numa linha crítico-reflexiva. 

No sentido etimológico, o termo paradigma vem do termo grego parádeigma e, no 

latim, paradigma tem um significado comum: modelo, padrão. Na ciência, o termo paradigma 

foi usado pela primeira vez por Thomas Khun, na década de setenta do século passado, para 

designar mudanças radicais, por ele observadas no campo cientifico.  

Segundo Ferreira (2007), o termo paradigma, atualmente, tem uso contínuo na 

academia e integra o vocabulário de determinados grupos de intelectuais, que lhe dão dois 

usos básicos: designar linhas teóricas de pesquisa ou de discussão que definem as vertentes 

teóricas consideradas dominantes. 

Estas vertentes são entendidas como conservadora e crítica; a primeira, sobre as bases 

do positivismo e a segunda, no paradigma da complexidade. Ainda com relação a essas 

interpretações, considero que não há como definir uma uniformidade, visto que esse processo 

acontece de forma dinâmica com diversas intempéries, até chegar ao campo do ensino. 

 Este ponto é um dos maiores desafios a ser trabalhado frente à demanda da temática 

ambiental. Diante dessa implicação do caráter disciplinar, resta o impasse de como conciliar a 

educação ambiental às abordagens da formação acadêmica sem se distanciar dos objetivos de 
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uma proposta de ensino reflexiva. Sobre esta questão, destaco algumas das análises feitas a 

partir das entrevistas dos participantes do estudo, trazendo suas inquietações enquanto 

docentes. 

O Professor 6 comenta: 

 

A nossa grande dificuldade que eu tenho notado é tanto a dificuldade institucional 

de você ter que aplicar um currículo complexo numa estrutura engessada que vem se 

estabelecer. Eu vejo que a mudança desses paradigmas dentro da própria instituição 

é um processo lento, extremamente lento, mudança mesmo muito lenta. 

 

O Professor 3 salienta: 

Existem, dois grandes paradigmas o cartesiano e newtoniano que é o que está por 

trás desse contexto do formal no sentido da contextualização do chamado método 

cientifico mecânico que lida com as coisas de uma forma absolutamente linear. Em 

outra linha vem o paradigma quântico ou Einstaniano ou holístico, não interessa o 

apelido, mas é nesse novo paradigma de valores e variáveis que o paradigma 

mecanicista não aborda. Como por exemplo: os aspectos psíquicos, os aspectos 

espirituais que são inerentes ao ser humano que a educação ambiental ela é 

trabalhada neste contexto de um paradigma mais moderno como a esse que eu 

acabei de citar ela pode realmente prestar um grande papel. 

 

O Professor 5, por sua vez, retrata a questão da seguinte forma:  

Eu vejo como problema da universidade as pessoas não se falam. Como você vai ter 

mais uma disciplina e ai vai ficar com quem, eu ofereço como disciplina, eu vejo 

dois lados. Primeiro a formação do próprio profissional aquele que não está 

interessado em educação ambiental ele deveria ver a educação ambiental como 

essencial para o sua formação de engenheiro florestal. Mas os professores não foram 

sendo preparados para trabalhar essa educação, acho que ai esta o paradigma da 

educação ambiental, para que a pessoa tenha noção do que é educação ambiental é 

preciso ter sido preparo.  

 

Considerando as análises feitas pelos professores, foi possível observar que existem 

dificuldades diferenciadas, mas, para o Professor 6, a problemática está presente no currículo 

que, em sua visão, é muito fechado e não acompanha a demanda deste tipo de abordagem. 

Sobre este tema, o Professor 3 observa que o grande enfrentamento é superar as divisões 

existentes entre “no paradigma quântico ou Einstaniano ou holístico” dentro das aulas com 

turmas de biologia. 

Ainda ao analisar as afirmações dos professores, de acordo com o Professor 5, a 

existência de dialogo dificulta muito o trabalho nesta área como se trabalha uma temática que 

deve dialogar com outros saberes entre paradigmas opostos dentro de uma mesma formação.  
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Diante destas colocações, evidencio que existem similaridades nas análises dos 

professores sobre a estrutura acadêmica, visto que eles expõem a necessidade de manter um 

diálogo aberto que venha contemplar tanto análises que sejam tanto conservadoras quanto 

criticas. Isso, para eles, pode ser visto como um dos atenuantes desta perspectiva que agravam 

a situação da educação ambiental, embora seja um tema com certas limitações para ser 

discutido na universidade. 

 

O princípio da educação ambiental é uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza 

na própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas 

tendências pedagógicas e do ambientalismo, que se justifica tão somente à medida 

que serve para destacar dimensões “esquecidas” historicamente pelo fazer educativo, 

no que se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para revelar ou denunciar 

as dicotomias da modernidade capitalista e do paradigma analítico-linear, não 

dialético, que separa: atividade econômica, ou outra, da totalidade social; sociedade 

e natureza; mente e corpo; matéria e espírito, razão e emoção (GUIMARÃES, 2006, 

p. 66). 

 

Para que o campo ambiental possa ser definido na educação formal, deve haver certo 

consenso sobre a pertinência dos seus saberes em acordos e debates dos aspectos essenciais 

que concernem a seu objeto de estudo. Desta forma, esta divisão entre embate teórico e o 

espaço acadêmico é mais um ingrediente para que a educação ambiental sofra dificuldades em 

sua presença em cursos do ensino superior. 

O Professor 1 discute: 

 

O paradigma conservador biológico, ecológico formou toda essa geração de 

professores que hoje atua nas universidades e nas escolas como também quem está 

na área de caráter técnico que são mais pragmáticos para o trabalho com a questão 

ambiental. Por isso e tão difícil definir em que paradigma está vivendo na educação 

ambiental. Mas isso não é culpa de ninguém e sim um resultado de anos e anos 

sobre uma formação positivista. 

 

Para Araújo (2004), formar professores para esse novo paradigma de educação exige o 

estabelecimento da relação entre a formação inicial e a permanente, requisito importante para 

superação da dicotomia teoria-prática e, do mesmo modo, exige que a formação ambiental 

seja o ponto de partida da prática docente, estabelecendo processos contínuos de reflexão-

ação-reflexão. 

Segundo esta interpretação, é fundamental para a formação acadêmica a produção de 

significados entre as tendências científicas e o conhecimento de mundo como ponte para a 

reflexão dos aspectos que vão além da visão reducionista da ciência tradicional. Para tanto, 

superar a dicotomia estabelecida em proposições entre homem e natureza, ainda é um desafio 
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que vem sendo discutido e que, de certo modo já vem sendo desconstruídos dentro das 

universidades. 

 No ensino formal, ainda está muito presente esta busca pela transformação de um 

pensamento que venha construir uma instância composta por uma pluralidade de saberes. Este 

processo da formação construtivista é um caminho que segue na contraposição de uma 

formação desconectada da diversidade da vida cotidiana. 

No entanto, para os entrevistados, este cotidiano do espaço acadêmico vem 

contribuindo para diminuir as arestas existentes na ausência do processo educacional de 

outros níveis. Levando em consideração a importância da incorporação de novos temas ao 

campo do ensino formal, a universidade tem entendido que um currículo crítico pode 

contribuir para a integração de novas áreas ao projeto político pedagógico das instituições de 

ensino superior. Sobre isto, o Professor 6 pontua: 

 

Aqui só existe educação ambiental no curso de biologia. Agora nós já nos 

deparamos com uma norma que veio de cima para baixo o MEC a pró-reitoria de 

graduação quer o seguinte, seja cobrado nas ementas. Olha que interessante se a 

gente não consegue fazer uma ambientalização curricular de uma forma amigável 

então veio de cima para baixo, o curso de licenciatura tem que ter uma ementa de 

educação ambiental, agora, obrigatória, é ai quem que trabalha com isso? Ai existe a 

chance do quê? Eu tenho ouvido falar, mas tem alguma disciplina de educação 

ambiental? Ah, tem biologia. 

 

Deve-se salientar que este é um aspecto ligado às constatações que o próprio governo 

federal destaca num estudo publicado recentemente, sobre as dificuldades e desafios da 

educação ambiental nas universidades brasileiras através das ponderações de professores e 

gestores acadêmicos.  

Segundo o relatório nacional da educação ambiental nas universidades federais, alguns 

pontos são as grandes barreiras para esta inserção no nível superior, dentre as quais a 

departamentalização da universidade, juntamente com burocratização, a fragmentação, a 

hierarquização, a hiperespecialização e a desarticulação dos conhecimentos e a consequente 

territorialização da epistemologia ambiental, dificuldade para a formação de equipes 

interdisciplinares. 

 

Falta de fundamentação teórico-metodológica falta de clareza com relação à 

epistemologia ambiental as interfaces disciplinar,com a EA são desconhecidas não 

se percebe nem se compreende a configuração contemporânea da questão ambiental 

na vertente metodológica, as práticas educativas em EA se ressentem da falta de 

reflexão e práxis, da dicotomia entre competências técnicas e pedagógicas, da 

incapacidade de enxergar, e consequentemente operar, a transversalidade da 
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temática ambiental e, por fim, da incompetência didática em tratar-se de conteúdos 

ambientais (BRASIL, 2007, p. 25). 

 

Essas problemáticas apontadas não são apenas fatores isolados da educação ambiental, 

mas é importante compreender as perspectivas e demandas pedagógicas que envolvem o 

ensino em educação ambiental. Esta perspectiva deve responder às demandas da construção 

histórica, internalizando conceitos educacionais e sociais: 

 

Outra expressão marcante dessa fragmentação se encontra na verdadeira ruptura 

entre o discurso teórico e a prática real dos agentes. Isso compromete profundamente 

a atuação do agente, tornando-a totalmente estéril, uma vez que ele não consegue se 

dar conta do mecanicismo de sua prática e das exigências de sua contínua 

reavaliação. Ao mesmo tempo em que vai pronunciando um discurso teórico 

esclarecido e crítico, transformador, vai realizando outro discurso prático rotineiro, 

dogmático e conservador (FAZENDA, 1998, p. 38). 

 

Diante dessas questões levantadas nas falas dos professores, existe um perigo de uma 

armadilha paradigmática, uma reprodução das ações educativas sobre os moldes do 

paradigma fechado da sociedade moderna. Todavia, continuamos reafirmando as limitações 

de uma formação fragmentada e recorrente na sociedade cientifica. 

Entretanto, segundo Loureiro (2006), esta percepção de problemas ambientais infere 

uma compreensão limitada, simplista e reduzida da realidade, tornando-se conservadora por 

estar presa à armadilha paradigmática e a uma visão ingênua que tende à reprodução de 

práticas educativas consolidadas. Tanto o Professor 3 quanto o Professor 6 destacam pontos 

ligados ao formalismo acadêmico. Nesse sentido, o Professor 6 destaca: 

 

A questão é que nós vivemos ainda em um país formalista, burocrático e 

extremamente centrado em um paradigma que eu me sinto muito seguro para dizer, 

obsoleto. Tanto é que quando nós olhamos as diretrizes do Conselho Federal de 

Educação nós percebemos de forma bem clara esse engessamento mecanicista na 

formação de ementas, estrutura de currículo e coisas desse tipo. Então é bem maior 

do que uma simples questão de paradigma de educação ambiental, na verdade não 

existe paradigma de educação ambiental. 

 

Entretanto, esta percepção do ambiental na universidade ainda é um elemento que 

parece ser restrito a grupos isolados. Mesmo diante de tantas ações, o tema meio ambiente 

caminha lentamente no universo acadêmico. Claramente, existe uma eminente pressão 

institucional para que, em algum momento, se realizem práticas que envolvam a perspectiva 

ambiental na formação universitária.  
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A problemática da questão ambiental é de toda sociedade. Este fato indica que todas 

essas demandas recaem na importância pedagógica da educação ambiental para a mudança de 

habitus. Esse é um dos caminhos colocados como oportunidade de relacionar esta necessidade 

da revisão dos valores éticos no cotidiano de uma sociedade.  

Dessa maneira, significa dizer que não somente a educação ambiental pode responder 

à urgência da crise ambiental, mas é importante que ela possa ser um aglutinador dessa 

responsabilidade resinificando a importância da atitude ética do cidadão. Na medida em que 

se compreende este jogo de interlocuções entre leis e acordos políticos, pode-se observar que 

as demandas atendem à entrada de uma disciplina que surge no ensino formal. 

Diante dessas abordagens, percebo que esta relação traz para a educação ambiental um 

enfoque epistêmico permeado de imposições da demanda política e social. Esta situação pode 

ser evidenciada no ensino superior junto ao cenário que pode ser identificado quando 

observamos a figura abaixo, composta pela base teórica da educação ambiental de acordo com 

categoria “concepções ensino”. 

 

Figura 2 – Composição epistêmica da educação ambiental para o ensino 
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Partindo desta sistematização, foi possível observar que, de acordo com o período, a 

formulação de posicionamentos diante da relação homem e natureza assumem configurações 

bastante divergentes. De certo modo, essa diversidade sinaliza um caminho que pode nos 

levar a um ponto de entendimento, diante das análises realizadas ao longo dos tempos. Deste 

modo, essa pode ser considerada a fonte do debate epistemológico que vem fundamentando a 

educação ambiental e seu papel na formação do homem para com a reflexão da preservação 

do planeta.  

As concepções de homem definidas em cada um destes campos apontam três formas 

de observar a posição do homem em sua relação com o meio natural. Na racionalidade grega, 

o entendimento do ser humano estava pautado numa compreensão de sua posição era 

infinitamente pequena devido a seu micro papel frente ao universo, estrutura macro tomada de 

uma complexidade. 

Este processo evolutivo da espécie humana levou o desenvolvimento social e cultural 

a constituir outras revoluções que chegaram com o Iluminismo e a Idade Moderna que traz a 

ciência pelo método e coloca enquanto sujeito que pode fazer da natureza objeto de suas 

ações. Este processo vem demonstrado as suas limitações, entretanto, deve-se considerar que 

a sua chegada contribuirá para elevação do capital intelectual da humanidade com profundas 

marcas pensamento ocidental que definira as formas utilizar o meio natural em função das 

necessidades humanas. 

Este processo de desenvolvimento da formação ao longo dos anos é algo que deve ser 

reinterpretado em sua potencialidade tanto para homem como para a natureza. Essa visão de 

entes interligados propôs a ideia de simultaneidade entre a vida humana e o meio natural. Essa 

energia existente nesta conexão é vista como o elemento estruturante do sistema entre todos 

os seres vivos base das fundamentações teóricas da teoria da complexidade sistêmica. 

Dessa maneira, a exposição tenta apontar de quais paradigmas estou falando, quando 

busquei situar a discussão junto à racionalidade grega, positivismo e da complexidade. Esses 

paradigmas ajudam a entender melhor essas vertentes discutidas enquanto conservadora, 

crítica e pragmática. Ainda no que se refere à abordagem, não dá para definir essas vertentes 

como únicas, pois seria um equívoco. Contudo, para os termos aqui debatidos, achei 

pertinente me utilizar da classificação feita por Loureiro e outros autores sobre a perspectiva 

crítica e as utilizam nestes termos em suas análises.  
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Levando em consideração as interpretações já realizadas aponto neste quadro as 

similaridades existentes entre os paradigmas e as tendências pedagógicas que interferem no 

campo da educação ambiental.  

 

Figura 3 – Paradigmas e principais vertentes da educação ambiental 

 

 

De acordo com a Figura 3, nas vertentes conservadora e pragmática, existe uma 

abordagem de ensino fragmentada e pontual, focada apenas no conhecimento científico por 

ciências específicas, tais como Biologia e Ecologia. Esta formação estava bastante centrada 

numa pedagogia tradicional que privilegiava, de forma muito direta, um ensino voltado para 

exposição e utilização do ensino técnico na realização de ações referente à temática 

ambiental.  

As vertentes destacadas fundamentam o campo conceitual da educação ambiental 

composto por uma lógica de estudo pontual e formal distanciada de práticas de vivência em 

campo. Em contrapartida, tem-se a constituição da formação não linear, baseada na visão de 

novas linhas que surgem na visão crítica e holística, como já foi destacado por parte dos 

professores.  

 O aprofundamento da problemática ambiental faz com que, tanto no meio acadêmico 

como nos movimentos políticos organizados, ela deva ser integrada e em conjunto, 

considerando a existência de uma conexão entre todas as estruturas do planeta. Esta posição 

deixa evidenciado que não existe um fato isolado, ou seja, estamos ligados por relações 
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diretas e indiretas e seja por ligação filogenética ou pela simples conexão enquanto ser vivo 

dentro do ecossistema terreno.  

Há existência de posicionamentos pedagógicos opostos entre o modelo conservador e 

o critico demonstram que estes embates contribuem para a maturidade deste debate onde a 

educação ambiental define a problemática ambiental como integral diante de questões do 

contexto social.  

 

3.2- A prática de ensino em educação ambiental 

 

Para realização desta parte do estudo, tomei como base as ementas das disciplinas e as 

descrições das atividades realizadas em sala de aula pelos professores. Estas informações 

podem demonstrar como a relação entre teoria e prática foi estabelecida no ensino superior, 

tendo a educação ambiental enquanto disciplina. Tomando como critério a categoria 

“influencia didática pedagógica”, procurei construir este debate com os elementos pertinentes 

a construção deste contexto no ensino superior.  

O Professor 1 lembra: 

 

Na pedagogia da UFRJ, tinha uma professora chamada Denise Del Rey. 

Trabalhamos da revisão curricular e conseguimos colocar essa disciplina como 

eletiva e acabou ficando. Ela fez muito sucesso eu participava informamente da 

disciplina com a professora e depois quando eu passei para a UFRJ em noventa e 

quatro comecei a assumir essa disciplina na graduação que pega alunos de 

pedagogia e licenciaturas de modo geral.  

 

De acordo com a fala do professor, o componente do curso de licenciatura em 

Pedagogia tinha uma proposta que tenta articular os aspectos políticos e sociais com as 

demandas do debate ambiental aplicada a prática de ensino. Nesse âmbito, ainda com relação 

a esta situação, utilizo-me dos depoimentos para compor este cenário desenvolvido nesta 

disciplina. 

Com relação ao ensino o Professor 1 aponta algumas questões básicas para a 

composição do seu trabalho: 

É educação ambiental na escola este foi título que ficou, na verdade ela aborda 

vários aspectos, não só a questão da escola até porque têm alunos de licenciatura de 

Geografia, Biologias, História, Serviço Social, Psicologia, não só de licenciaturas. 

Temos alunos que escutam e acabam aparecendo e ficando, mas ela é voltada para as 

licenciaturas e para a pedagogia. No inicio do curso gosto de situar historicamente 

no tempo e no espaço e teoricamente no caso especificamente da graduação, no caso 

quando eu percebo que tem varias licenciaturas.  
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A disciplina tem o caráter de ser optativa e, por esta razão, é frequentada por discentes 

de outros cursos. Este é um detalhe a ser levado em consideração pela importância do 

cumprimento das exigências legais, como foi exposto anteriormente neste texto. Outro ponto 

a ser destacado é a forte ênfase em trabalhar o debate político dentro das discussões de sala de 

aula, que parece ser uma tentativa de articular a discussão das demandas ambientais nas 

políticas públicas ao espaço pedagógico no âmbito do ensino na escola pública.  

O diálogo no processo de ensino-aprendizagem; à prevalência de relações 

horizontais entre educador - educando à valorização do saber do educando; à 

historicidade dos homens, da cultura e dos processos sociais como fundamento do 

diálogo como ato de liberdade à crítica, à reflexibilidade e à criatividade como 

ingredientes indispensáveis à promoção do homem e do educando como sujeito em 

sua busca história pela transformação das relações de dominação que impedem a 

humanização dos indivíduos (FREIRE, 1997, p. 45). 

 

No entanto, é importante observar a forma como é citada a realização de atividades, 

pois existe sempre a tentativa de procurar o diagnóstico, tentando levar o aluno à 

compreensão do debate ambiental, como esclarece o Professor 1: 

 
 Na avaliação, trabalho com modelo de projetos, modelos de integração entre duas 

ou mais disciplinas, transversalidade, projeto político pedagógico. Eu pego essas 

formas clássicas de fazer educação ambiental na escola como agente conversou. 

Mostro exemplos de como isso opera, de como se constrói isso e procuro trabalhar 

também os limites de cada uma delas. Sem dizer assim, isso aqui é o ideal, são 

formas possíveis diante dessa realidade escolar.  

 

Assim, a exposição do processo avaliativo pode ser destacado como um formato 

processual, em que o discente deve construir o entendimento através da reflexão da prática 

pedagógica, em interpretações que o levam compor sua visão de mundo através das 

apropriações dos conteúdos utilizados no decorrer da disciplina. Dessa forma, ele pode, ao 

final do processo, contribuir de forma efetiva com suas próprias estratégias num determinado 

contexto em seja é levado a trabalhar.  

 Ainda sobre aspectos da disciplina, o Professor 1 aponta que existem algumas 

distinções que devem ser definidas durante o trabalho de sala de aula, de forma coerente, 

observando as diferenças existentes entre a parte conceitual e a procedimental: 

 
É preciso prestar atenção para algumas generalizações como: O ambiente é tudo, 

portanto eu posso discutir qualquer coisa na educação ambiental, porque tudo é 

educação ambiental. Pera ai, não dá para dizer assim, então a educação ambiental é a 

grande nova meta narrativa que explica tudo, complicado. De onde você está falando 

de que processos educativos, processo de formação humana no sentido da tradição 

critica de formação humana, que vai pensar e rediscutir, recolocar essas relações, as 

relações sociais, as relações que estabelecemos com a natureza e na natureza. 
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 A disciplina Educação Ambiental na Escola traz a seguinte ementa: 

 

Educação Ambiental na Escola: Aspectos históricos, políticos e sociais do 

ambientalismo e suas implicações na Educação; o conceito de ambiente e de 

Educação Ambiental; o Programa Nacional de Educação Ambiental, os PCNs e a 

Lei Federal 9795/99 que institui a política Nacional de Educação Ambiental; 

princípios teóricos e metodológicos da Educação Ambiental. 

 

 

A proposta da ementa está articulada entre a perspectiva de ensino e a análise crítica, 

focada na política pública e no meio socioambiental das relações humanas. Ainda relacionada 

à ementa da disciplina e ao modo como o Professor 1 entende a educação ambiental no ensino 

superior, destaco o seguinte trecho do depoimento: 

 

Para mim, o objeto de educação ambiental diz respeito aos processos formativos, 

processos educativos que tratam das relações sociais na sua relação com a natureza 

humana meio natural. Por isso na disciplina abordo alguns teóricos como Henrique 

Leef, Frigotto, Frei Milton Santo se Diegues o Mauro algumas textos meus e a 

própria legislação alguma coisa de Morin, um pouco do campo da complexidade 

alinhado a ideia da teoria critica assim me preocupo com essas questões do campo 

conceitual. 

 

As bases teóricas discutidas pelo docente fazem parte da vertente crítica da educação 

ambiental, por onde perpassam teóricos da linha Crítica, dentro do pensamento complexo. 

Essa forma de abordagem, embora com algumas particularidades conceituais, tem importante 

influência na formação desse docente. 

Entrando na questão da montagem da disciplina junto ao Professor 2, trago como 

destaque a ementa da disciplina Agroecologia e Educação ambiental. Para tanto, algumas 

ponderações serão tecidas de como a educação ambiental permeia as discussões realizadas na 

formação dos agrônomos. 

Para o Professor 2, “A decisão do curso em geral para implantação da disciplina de 

Agroecologia vem antes de minha chegada, aqui, mas, ela é uma disciplina dentro de um viés 

que o aluno deve ser levado a refletir as práticas da agronomia convencional, do ponto de 

vista ambiental”. 

A ementa da disciplina “Agroecologia e Educação Ambiental” apresenta os seguintes 

aspectos: históricos da agronomia, educação ambiental no Brasil, sustentabilidade na 

agricultura convencional, caracterização dos ecossistemas e a produção de biomassa. A 

agroecologia e as bases para uma agricultura sustentável, princípios e técnicas da 

agroecológicas.  



82 

 

 

Para esta perspectiva de abordagem disciplinar, tem-se o foco dividido entre a análise 

da utilização de técnicas convencionais e seus impactos para o meio ambiente, abordando 

novos direcionamentos para a problemática ambiental no campo da agricultura moderna. Este 

enfoque dado à disciplina aponta para importância de incorporar os conceitos voltados tanto 

para a temática ambiental quanto a dimensão da agronomia no meio rural. 

Sobre esta questão, o Professor 2 argumenta: 

 
A disciplina de Agroecologia não pode ser uma reprodução de conteúdos de 

agronomia com mais verde, digamos assim, não pode ser isso. Também não pode 

cometer absurdos a Agroecologia aqui é uma disciplina que os alunos trabalham 

com analise da forma agronomia se desenvolve na questão do desenvolvimento 

sustentável a partir desta ideia é que surge uma formação no campo da 

complexidade.  

 

Esta reflexão, feita por parte do docente, demonstra a preocupação em reafirmar o 

enfoque da disciplina por fomentar outras formas de uso da terra pautado na lógica da 

sustentabilidade. Essa posição visa desvincular a disciplina de práticas fundamentadas em 

moldes de tradicionais e, por isso, essa preocupação pode ser vista como uma resposta ao foco 

da própria formação das ciências agrárias com pouca ligação com a problemática ambiental. 

Nesse sentido, o Professor 2 comenta: 

Uso alguns autores dentro da ciência normal, quem mais contribui nesse sentido 

para trabalhar nessas perspectivas, Edgar Morin e mais recentemente Boa ventura de 

Souza Santos, com o tema da complexidade e um seguidor dele também que a gente 

trabalha bastante que é o Alfredo Penharega, Caporal tem uma contribuição 

importante do ponto de vista do epistemológico.  

 

De acordo com esta colocação, o campo teórico da complexidade contém os princípios 

e critérios necessários para as abordagens desses autores junto ao conceito de 

desenvolvimento de sustentabilidade. Esta complexidade existe num conjunto de questões 

interligadas referentes à qualidade da manutenção dos recursos naturais e da qualidade de 

vida. O desenvolvimento da consciência ambiental é fruto da cooperação entre a biológica, 

psicológica e o meio social entre outros campos que, com suas características, participam 

deste processo. 

Ainda sobre a perspectiva do ensino, o Professor 2 menciona: 

A nossa prática está diretamente ligada ao trabalho de campo, vamos para um 

determinado contexto que já vem de outras intervenções e junto vamos discutindo 

que aspectos podem ser reestruturados e se existem possibilidades para realizar este 

trabalho.Então vamos discutir problematizar dentro do olhar da agroecológico como 
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realizar ações para esta situação surgem vários projetos. Logo estas visitas tem uma 

rotatividade entre alguns encontros na universidade onde debatemos sobre os 

apanhados mais a ideia e aplicar os saberes em função da agricultura alternativa 

contemplando alguns fundamentos do desenvolvimento sustentável é neste sentido 

que trabalho com os discentes.  

 

Desta forma, por ser uma disciplina que tem como característica a prática de estudo de 

campo, a postura da investigação da realidade da localidade busca compreender quais as 

maiores demandas para aprendizagem, para que seja feita de forma significativa, nas quais 

possam ser observados traços de uma pedagogia construtivista. 

Essa ênfase na prática construtivista fica explícita quando os alunos são levados a 

refletir a aplicação de seus conhecimentos numa determinada situação que envolve os saberes 

em educação ambiental. Ainda assim, em outra perspectiva, existe a busca para o 

cumprimento das exigências do procedimento do calendário acadêmico com provas, 

promover uma prática distanciada do diagnóstico processual em que os alunos possam 

explorar os saberes sobre as demandas das situações, assim como são levados a aplicar seus 

conhecimentos. 

O Professor 2 diz: “Realizamos alguns seminários e atividades em acampamentos, 

comunidades com a realização de projetos com algumas ações envolvendo praticas de 

desenvolvimento sustentável enfim coisas desta natureza”. 

As similaridades expressas na didática dos professores são muito próximas da 

concepção pedagógico-crítica, na busca da problematização de situações de aprendizagem. O 

mesmo pode-se observar no depoimento do Professor 3, ao apresentar os destaques da 

disciplina Fundamentos da Educação Ambiental, que busca a problematização do cotidiano, 

com o intuito de sintonizar o contexto em relação à perspectiva teórica: 

  
O ementário da disciplina a gente procurou colocar de modo que pudesse enfatizar a 

bases teóricas as formulações teóricas que compõem as linhas diversas no campo da 

educação ambiental, claro compreendendo que uma disciplina com quatro creditos 

não vai suprir todas as necessidades que o aluno possa apresentar e dizer no dia a dia 

e conseguir dar conta de tudo que diz respeito da educação ambiental. A disciplina 

ela é optativa no curso, nós batalhamos para que tivesse a disciplina inserimos nessa 

grade curricular mais ela não é uma disciplina obrigatória, mas o fato de compor a 

grade curricular mesmo como disciplina optativa foi uma grande vitória.  

 

Ementa: Fundamentos da Educação Ambiental:  

“Origens da discussão e marcos epistêmicos referentes à educação e meio ambiente no 

mundo. Estilos de desenvolvimento e a problemática socioambiental. Declarações e 

documentos oficiais sobre educação e meio ambiente nos organismos internacionais e no 
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Brasil: Tbilisi, Tessalonic, Rio 92, PNEA/PRONEA, Carta da Terra. Fundamentos e 

pressupostos da educação ambiental no mundo e no Brasil. Concepções teórico-

metodológicas em educação ambiental no Brasil. Ética ambiental. Sociedade civil egoverno 

no sistema nacional de Educação Ambiental: desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino 

voltados à reflexão-ação-resolução dos problemas ambientais”. 

De acordo com a ementa, existe uma tentativa de aprofundamento da legislação 

ambiental e suas implicações na sociedade, ao abordar o processo de transformação no âmbito 

da educação ambiental crítica, como a docente destaca em sua abordagem: 

  

Procuramos enfatizar as formulações teóricas esse arcabouço para compreender a 

sua estruturação que ela não é uma disciplina que se trabalha aleatória que se faz 

qualquer coisa que muitas vezes em falas diversas, demonstram que algo que é 

simples para desenvolver ou trabalhar é que não teria um arcabouço teórico. Então 

como se fosse fazer qualquer coisa e chamar de educação ambiental e não é por ai. 

Há todo um arcabouço teórico que chama a atenção para o método para a 

metodologia que tem objetos para se estudar o que chama a atenção para esses 

aspectos da prática ai evidenciar a educação ambiental através de pratica que os 

autores diversos (Professor 3). 

 

A discussão da problemática ambiental também tem uma preocupação em discutir as 

possibilidades de competência que levam o aluno a uma reflexão sobre esta tomada de 

posição no papel da educação formal para com a sociedade. Esta perspectiva surge como uma 

tentativa de superação de uma aprendizagem tradicional que deixa a desejar na 

contextualização dos fatos sociais com as discussões da formação acadêmica.  

Continuando o debate sobre como o processo de ensino-aprendizagem acontece nesta 

disciplina, o Professor 3 destacou algumas questões: 

 

Procuro desenvolver atividades praticas seminários e atividade de extensão para que 

eles tenham experiência inclusive já está atuando como professor ele vai ter 

condição de desenvolver a atividade em seu ambiente escolar. O fato é que se 

procura na disciplina trabalhar com base teórica, mas de modo que ela possa ser 

relacionada com atividade também pratica para não ficar só na base teórica. 

 

Estas considerações apontam para a busca de uma formação voltada para o ensino na 

escola, a partir das experiências dos próprios alunos com aspectos metodológicos 

direcionados à formação acadêmica. 

 

Nessa perspectiva, o desafio de criar espaço de construção ativa do conhecimento do 

aluno, requer que o fazer-aprender não seja uma atividade externa ao aluno, mas 

conjunta, envolvendo o potencial intelectual do aluno e do professor aos meios de 

aquisição de novas informações passíveis de serem transformadas em conhecimento. 
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Espera-se que nesse processo, ao mesmo tempo em que o professor cria os espaços 

para facilitar o aprendizado do aluno, promova seu próprio aprendizado (ARAUJO, 

2004, p. 94). 

 

Desta maneira, percebe-se que esta estratégia pretende trazer os aspectos do cotidiano 

aos processos de ensino-aprendizagem de estratégia significativa de uma pedagogia crítica, 

ligada aos aspectos do construtivismo significativo através da ação realizada de forma 

contextualizada. 

 Esse parece ser um caminho de ressignificação para apropriação do contexto social, 

para a formação dentro de um paradigma da complexidade. Este fator caracteriza a forma 

como acontece a mediação entre o saber reformulado e a sua transmissão e um reflexo desse 

campo epistêmico. Segundo o Professor 3, algumas referências tem um maior destaque nesta 

disciplina, à exceção daquelas que são habitualmente sugeridas neste tipo de curso: 

 

Nossa abordagem segue com teóricos como: Mauro Guimarães, Isabel Cristina de 

Moura Carvalho, Frederico Loureiro, Marcos Reigota que são clássicos do Brasil 

entre outro. Mas há capítulos de livro como: Ambientalismo a Participação na 

Contemporaneidade de Marcos Sorrentino, mas há materiais extremamente 

interessantes como o da própria professora, Lucia da Costa Ferreira que inclusive 

com livro de sua autoria, Carlos Valter Porto Gonçalves com o livro Globalização da 

Natureza e a Natureza da Globalização. 

 

Na colocação anterior, é possível encontrar autores pertencentes à vertente crítica da 

educação ambiental, tais como: Loureiro, Marcos Reigota, Mauro Guimarães, assim como 

Valter Porto que, embora sejam de tendências filosóficas divergentes, entendem a educação 

ambiental enquanto um campo de problematização das práticas humanas, com seu contexto 

natural ou social. 

Alguns autores que se distanciam um pouco da perspectiva da discussão anterior, 

Isabel Cristina, Lucia Costa e o professor Marcos Sorrentino, propõem a discussão com 

ênfase no ser humano e meio ambiente, numa proposta teórica que busca a experiência com 

uma ênfase na integração do mundo como a principal base o equilíbrio da vida no planeta. 

Esta aproximação entre correntes teóricas demonstram que, mesmo em contextos 

diferentes, o debate da problemática ambiental no ensino superior demonstra que existem as 

mesmas preocupações quando o assunto é a Educação Ambiental no ensino superior. 

Ainda dentro desta questão, o Professor 3 destaca alguns aspectos sobre o formato 

avaliativo da disciplina: 
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A forma como a gente faz avaliação não é tão complexa, mas até porque uma 

avaliação para educação ambiental se faz numa constante com participação nas 

atividades programadas e com os eventos, digo seminários visitas as escolas. Levo 

tudo em consideração com relação à participação do aluno para ver se ele 

compreendeu o sentido do curso. 

 

Neste cenário, chamo atenção para a maneira o tema avaliação e sua ênfase na 

discussão processual, algo muito citado nas falas dos outros entrevistados. Esta questão é 

bastante significativa, tendo em vista a natureza da abordagem dialética desta área no ensino 

superior. 

O Professor 4 aponta: 

 

Então, eu diria que é o nosso caso aqui nas ciências biológicas houve um casamento 

entre uma intenção das pessoas e uma intenção legal. Chamamos de disciplina mais 

por uma questão burocrática Estagio em Educação Ambiental. Na nossa ementa, a 

ementa ela é muito simples, ah, agora uma proposta de melhoria da ementa 

acrescentando algumas frases, algumas coisas, mas que no fundo não fugirão isso 

que eu acabei de dizer.  

 

 Ementa da Disciplina Estágio em Educação Ambiental: “Estágio em Educação 

Ambiental Aborda temas da educação ambiental, desenvolvimento de atividades em educação 

ambiental como: curso, palestras, campanhas, preparação de material para divulgação. Coleta 

de dados e entrevistas”. 

Nesta proposta, é dada uma ênfase às atividades voltadas para ações pautadas na 

aplicação da pesquisa-ação na qual, através de ações concretas, busca-se ter um maior 

aproveitamento da proposta de estudo da disciplina. Esta tendência em direcionar a formação 

em pequenos projetos parece deixar de lado o fortalecimento de um aprofundamento crítico 

com outros temas pertinentes para a formação através da vivência voltada para o projeto 

didático.  

Seguindo nesta direção, o Professor 4 expõe um pouco de como a disciplina se 

desenvolve no cotidiano: 

 

A nossa ideia é a seguinte: o nosso aluno que é o nosso cliente imediato elabora um 

projeto de trabalho, um plano de trabalho aonde ele vai identificar um problema 

ambiental existente num problema real. Esta ação pode ser na comunidade de 

pescadores tal, está acontecendo isso ou então na escola tal levar tal ideia coisa desse 

tipo de acontecimento. Identificado à problemática se configura o objetivo tendo 

sempre como consideração a ideia da educação ambiental que é a conscientização e 

a sensibilização do público alvo para a mudança de atitude no que diz respeito ao 

cotidiano com o mundo no qual a pessoa vive com o meio ambiente. 
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A partir dessa metodologia, o processo de formação da disciplina assume um formato 

pautado na análise do agir e do refletir na aplicação dos conhecimentos numa determinada 

problemática que envolva a educação ambiental. Este tipo de proposta pedagógica chama 

atenção pela experiência como meio para apropriação dos saberes necessários para 

aprendizagem. Desse modo, os alunos irão transpor e diferenciar as formas de atuar na 

educação ambiental. 

Segundo Hernandez (2000), o trabalho com projetos traz uma nova perspectiva para 

entendermos o processo de ensino e de aprendizagem. Aprender deixa de ser um simples ato 

de memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos. O trabalho 

pedagógico através de projetos tem a característica de propor, de forma intencional, a busca 

de problemáticas para que os alunos sejam os principais agentes de sua aprendizagem na 

realização da atividade de um projeto didático. O objetivo deste tipo de abordagem, para a 

educação ambiental, tem um significado da diversidade na procura de respostas que, quase 

sempre, vão além do objetivo inicial da proposta de intervenção. 

O Professor 4 relata: 

 

Ensinar conteúdos de educação ambiental para mim não há sentindo nisso. Agora o 

que se faz é sugerir ao aluno leituras básicas para ele tomar uma consciência do 

histórico da educação ambiental do que é a educação ambiental no mundo e do que é 

basicamente o trabalho em educação ambiental. Eu citaria alguns textos do prof. 

Genebaldo Freire Dias, o texto Naná Medina consultora da UNESCO, têm o 

Diegues e outros professores que agora me foge a memória mais já existe certa 

literatura a respeito do assunto. 

 

Neste caso, a opção por uma corrente teórica com um critério voltado para 

compreensão e para a atuação no campo ambiental pôde ser constada entre os outros 

entrevistados. Nesse sentido, o Professor 4 discorre: 

 

A base é trabalhar o objetivo sensibilizar e conscientizar o público alvo a respeito de 

questões pertinentes a problemática ambiental. No caso do nosso aluno aqui na 

universidade que trabalha conosco, nós buscamos fazer uma aferição no plano de 

trabalho para obter uma possível eficácia do processo pedagógico de sensibilização 

então essa é a forma como nós trabalhamos. Quando nós vamos à leitura dos textos 

pedagógicos da discussão didática a respeito da educação ambiental formal 

lembramos de que devemos buscar a sensibilização do aluno.  

 

As colocações dos professores, com relação à prática de ensino, apontam para uma 

tendência pedagógica baseada no princípio da crítica. Esta postura demonstra a busca do 

distanciamento da visão técnica e pragmática. Estas linhas de atuação disputam espaço na sala 
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aparecendo sempre nas trocas de saberes. Por isso, assumir um desses princípios significa 

optar por uma linha para trabalhar na formação acadêmica.  

Segundo Leff (2001), o ambiente, como objeto de estudo, deve ser compreendido 

numa rede de fenômenos complexos que seguem junto à humanidade, em sua dinâmica de um 

saber próprio, apresentando um saber que problematize o conhecimento fragmentado em 

disciplinas, para construir um campo de conhecimentos teóricos e práticos, orientado para a 

rearticulação das relações sociedade-natureza. 

Dentro dessa situação, chamo a atenção para a montagem da disciplina “Educação 

Ambiental”, relatada pelo Professor 6:  

 
A disciplina ela já é obrigatória no curso de biologia o que nos fizemos foi rediscutir 

um pouco da ementa para que pudesse contemplar alguns aspectos que deveriam 

estar mais claros e assim trabalho nas turmas de biologia da graduação parece que 

agora terei que atuar em outros cursos mais isso é debate para depois nem sei como 

vai acontecer isso aqui no campus.  

 

Continuando a discussão, trago a ementa da disciplina Educação Ambiental do curso 

de Biologia do campus de Itabaiana da Universidade Federal de Sergipe: 

 

A evolução histórica e teórica da Educação Ambiental. Complexidade ambiental. 

Características, funções e objetivos da Educação Ambiental. Linhas de atuação: 

Cultura e valores ambientais. Vertentes e tendências pedagógicas aplicadas à 

educação ambiental. A mediação social ambiental. A prática pedagógica: dimensões 

e desafios. Projetos pedagógicos em educação ambiental. Dimensão dada ao 

conteúdo e prática da educação para orientação e realização de programas de gestão 

e educação ambiental. Processos educativos de formação e informação orientada 

para conscientização crítica, preservação e conservação do ambiente. A 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Atividades pedagógicas aplicadas à 

Educação Ambiental. Educação e política ambiental. 

 

Esse componente apresenta uma proposição de conteúdos bastante densas, numa 

tentativa de articulação dos fundamentos a uma prática que leve em consideração o fenômeno 

da educação ambiental das mais variadas formas de prática didática, com ênfase na produção 

de reflexões frente às questões políticas sobre a problemática ambiental. Corroborando com 

tal descrição, o Professor 6 reforça: 

 

Nós falamos da questão histórica, dos movimentos pós-ditadura e como eles 

interferiram no processo. Então nós iniciamos com esse histórico, trabalhamos com 

a lei estadual a lei federal, leitura geral das leis, agenda 21, eco 92 a importância.  

Também não tem como não citar a relação, as ações antropicas do ambiente, a 

questão da poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo. Depois trabalho 

com estudo de caso resolvidos problemas ligados às lixeiras em algumas situações 

de comunidade, visitação em Unidades de Conservação eu trato também a questão 

do uso publico de Unidade de Conservação. A estrutura do curso é assim. 
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A proximidade da proposta de trabalho da disciplina, neste caso, trouxe um novo 

elemento metodológico que ainda não havia sido abordada pelos entrevistados como uma das 

estratégias para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. A promoção de visitas à unidade 

de conservação também demonstra um universo de atividade bem variada para o componente. 

De acordo com o Professor 6, algumas leituras estão bem próximas destes conteúdos por ele 

discutidos na disciplina: 

 

Eu não tenho uma linha fechada para esta questão de autores, mas acho que alguns 

estão bem próximos de minha formação e já tem certa influência na literatura da 

educação ambiental. Nomes como Michele Sato, Marcos Reigota, Henrique Leff, 

loureiro tenho usado com frequência tenho outros professores daqui da própria 

universidade também que discutem coisas bastante proveitosas neste sentido da 

reflexão gosto muito do Capra, Morin são linhas de amplo conceito em que eu 

acredito fazem uma interlocução de pensamentos que podem pelo menos ajudar na 

minha pratica com a educação ambiental.  

 

 

Ainda consoante o Professor 6: 

 

No decorrer da disciplina existem algumas avaliações das atividades praticamos nós 

fazemos trabalho muito com relatório de visitas. Na ultima atividades de educação 

ambiental nós visitamos uma unidade de conservação, visitamos secretaria de 

educação municipal, visitamos lixão e tudo isso eu trabalho com relatório de 

observação, de percepção. Às vezes os alunos trabalham nesses relatórios com 

entrevistas de pessoas que trabalham com educação ambiental nesses setores e se 

não tiver educação ambiental, funcionários, comunidades do entorno nesse sentido 

ai. A avaliação que eu faço são relatórios. 

 

O docente apresenta rigor nos procedimentos, tanto na prática quanto em sua aplicação 

metodológica. Isto fica evidente, pois ele adota critérios básicos para compreender a avaliação 

realizada através da percepção dos alunos acerca das experiências realizadas durante o curso. 

Segundo Avanzi (2004), um sistema de avaliação deve permite integrar processos e 

produtos, em que se busque identificar a apropriação de conteúdos, o desenvolvimento e 

mudança de atitudes, o desenvolvimento da criatividade, a capacidade de relacionar-se e 

expressar-se, a consecução de produtos que evidenciam o desenvolvimento pessoal.  

O Professor 5 pontua: 

 

A disciplina foi montada assim com vários materiais tem uma pastinha para 

abordagens em educação ambiental outras para as cartilhas o que é a 

interdisciplinaridade, disciplinaridade, trago os princípios éticos e filosóficos da 

educação ambiental e aspectos das leis e junto a outros materiais. 
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 Neste âmbito, destaco a ementa da disciplina “Educação Ambiental” do curso de 

Engenharia Florestal que aborda os seguintes aspectos: 

 

Histórico da Educação ambiental; Meio ambiente e Sociedade; O papel do 

Engenheiro agrônomo e florestal na Educação Ambiental; Fundamentos e objetivos 

da educação ambiental e Agenda 21; Política Nacional e Internacional de EA; Redes 

de Educação Ambiental; Percepção como instrumento. De planejamento, 

gerenciamento e educação ambiental; A utilização de atividades lúdicas para 

dinamização de atividades de EA; Metodologias para projetos de Educação 

Ambiental. Educação ambiental no processo de gestão ambiental; Elaboração e 

desenvolvimento de projetos em espaços formais e não formais. 

 

 

Nesse ponto, observei que a ementa da disciplina tenta articular a discussão do 

paradigma ambiental através de uma proposta que visa à formação da consciência ambiental 

por parte dos alunos, sinalizando a preocupação da gestão ambiental. Neste sentido, para o 

Professor 5, aponta que esta relação se liga ao arcabouço teórico abordado pela disciplina:  

 

Sobre os teóricos minhas experiências em oferecer esta disciplina foram baseadas 

em trabalho de Reigota ele tem uma boa discussão no sentido das áreas de 

preservação diferente de loureiro, mas próximos nas criticas tenho muito discutido 

texto de Araujo sobre formação pedagógica é importante aborda este lado embora 

esteja lidando com uma engenharia. Há tem o Sorrentino, Diegues e o Marotti 

sempre estão utilizando seus textos nas discussões que ajudam para abrir o horizonte 

do engenheiro são muito boas. 

 

O Professor 5 destaca: 

 A última turma foi muito legal dividi a turma em grupo e foram trabalhar com áreas 

aqui mesmo no campo da universidade fazendo diagnósticos sobre diversos temas, 

descobriu um lixão dentro campus. Para mim, já foi um ganho fazendo um 

diagnóstico para poder aplicar a questão da educação ambiental todo mundo quer 

isso que trabalhar com resíduo, vê educação ambiental e acha que é resíduo eu tento 

tirar um pouco dessa linha, mas eles acabam indo para isso.  

 

 Esta ferramenta de levantamento técnico, que tem por finalidade o diagnóstico 

ambiental buscando indicativos de um determinado contexto e suas problemáticas, parece ter 

sido utilizada pela docente durante o desenvolvimento do curso. O propósito desse tipo de 

estudo permeia o aprofundamento das principais dificuldades do meio físico, biótico e 

socioeconômico. Esta é uma das particularidades da prática pedagógica para a formação do 

engenheiro florestal, mesmo sendo forte a influência da aplicação do olhar técnico para a 

gestão de problemáticas ambientais.  
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Com relação ao desenvolvimento da disciplina, o Professor 5 destaca a sua prática 

didática: 

 

No primeiro dia de aula eu já passo a ementa para eles, converso com eles e já fica 

tudo combinadinho. Eles vêm para aula sabendo o que vai ser discutido naquele dia 

não é surpresa. Depois de tudo acertado vamos alternando as aulas com as atividades 

de campo o curso e bastante dinâmico não fico presa a um formato fechado. 

 

 

Ainda em sua fala, o Professor 5 salienta: 

 

Mas tem que participar dos seminários e o trabalho que é fazer o diagnóstico e 

depois apresentar e no final eles têm que gerar alguma coisa. Na avaliação eles 

fazem oficina de reciclagem de papel, na hora para todos eles ensinam como fazer 

com a redinha para dengue, folhetos. Então assim geralmente ele tem que trazer um 

produto ou fazer uma oficina uma palestra sobre o assunto.   

 

Estes apontamentos dos professores trazem aspectos fundamentais, que demonstram 

como o ensino nesta área vem sendo trabalhado, apesar das contradições que permeiam o 

processo de sua inserção no ensino formal. Deste modo, o ensino formal, mesmo com 

algumas dificuldades estabelecidas ao longo de sua trajetória, pode ser definido a partir de 

algumas linhas de estudo que, de forma direta, ampliam a reflexão sobre a problemática 

ambiental numa disciplina. Mesmo em face de avanço neste aspecto, ainda persiste a 

polêmica sobre qual a abordagem metodológica mais adequada para a realização de aulas. 

Assim, fica evidenciada a construção de propostas de aulas com diversos instrumentos de 

instituídos para o desenvolvimento de atividades no exercício desta área enquanto disciplina. 

A questão da prática pode ser vista como um dos maiores desafios enfrentados pelos 

docentes, para que eles possam aplicar uma das vertentes que contemple a parte conceitual e o 

exercício de campo, seja na licenciatura, seja bacharelado. Deste modo, pode-se dizer que este 

processo exige o amadurecimento de vivências pedagógicas significativas que estejam no 

interior da sociedade, tratando-se de uma reflexão ética do meio ambiente. 

Através desse diálogo, a educação ambiental ganhou, ao longo do tempo, espaço 

político e social que foi imprescindível para a sua entrada no terreno do ensino. O contexto da 

universidade adota a educação ambiental e discute, cientificamente, como este campo vem se 

definindo pedagogicamente. Desse modo, os resultados dessas questões demonstram que a 

participação ativa dos professores reflete no atual momento o papel da educação ambiental no 

ensino formal antes mesmo da exigência legal. 
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Nesta direção da interpretação dos dados, sob o enfoque da categoria “influência 

didática pedagógica” algumas particularidades que corespondem ao formato estrutural dos 

componentes foram discutidos durante a pesquisa, conforme consta no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Abordagem da prática pedagógica 
 

DISCIPLINA PARADIGMA E  
CONCEPÇÕES  

METODOLOGIA CONTEÚDOS DIDÁTICA TEÓRICOS AVALIAÇÃO 

-Educação 

ambiental na 

escola 

(optativa) 

Complexidade 

 

Crítica  

 

Participativa  

 

 

-Aspectos Políticos e 

Sociais; 

-Debate Ambiental na 

Legislação; ---Política 

Nacional de Educação 
Ambiental. 

-Discussão teórica; 

-Situar 

Historicamente; 

-Projetos Didáticos 

(escola e 
comunidade)  

-Henrique Leff 

-Frigotto 

-Mauro 

Guimarães 

-Diegues 
Morin 

-Analise de 

atividades de 

campo 

Relatórios   

-Agroecologia 

(obrigatória)  

Complexidade   

 
Crítica  

 

Metodologia de 

projetos   

-Enfoque Sistêmico da 

sustentabilidade na 
Agricultura  

-Trabalho de 

campo com 
atividades práticas 

(acampamento, 

comunidades 
rurais) 

-Boa Ventura 

Souza Santos; 
-Edgar Morin; 

-Alfredo 

Penharega; 
-Miguel Altieri  

-Seminários 

-Palestras 
-Trabalho de 

campo 

Fundamentos da 
Educação 

Ambiental 

(optativa) 

Complexidade   
 

Crítica  

 

Metodologia de 
projetos   

 

 Histórico da Educação 
Ambiental; 

Legislação  

 
 

-Seminários; 
-Atividades de 

Extensão voltada 

para a escola 

-Mauro 
Guimarães 

-Isabel Cristina  

- Marcos Reigota 
-Valter Porto 

-Seminários 
integrados 

-Processual 

Estagio em 
educação 

Ambiental  

(obrigatória) 

Complexidade   
 

Crítica  

 

Participativa 
 

 

 

Legislação Ambiental 
-Lei estadual de Meio 

Ambiente; 

-Histórico da Educação 
Ambiental. 

-Elaboração de 
projetos 

-Plano de trabalho; 

-Aplicabilidade dos 
projetos (Extensão) 

-Genebaldo 
Freire; 

-Naná Medina; 

-Diegues  

Produção de 
Relatório de 

campo. 

Educação 
Ambiental 

(optativa) 

- Complexidade   
 

Crítica  

 

 
Participativa 

 

 

-Histórico da Educação 
Ambiental ; 

-Meio Ambiente e 

Sociedade; 
-Legislação 

-Projetos 

-Planejamento 
-Gerenciamento 

-Elaboração de 
Projetos em grupos 

e diagnósticos 

(DRP); 

-Sorrentino 
-Inês Araujo 

-Loureiro 

-Diegues 
-Reigota 

-Seminários; 
-Relatório dos 

projetos 

Educação 

Ambiental 
(obrigatória) 

Complexidade   

 
Crítica  

 

-Metodologia de 

projetos   
 

--Histórico da 

Educação Ambiental ; 
-Tendências 

pedagógicas da 

educação Ambiental; 
- 

-Unidade de 

Conservação; 
-Agenda 21; 

-Estudo de caso; 

-Analise de ações 
de poluição de água 

e solo. - 

-Michele Sato 

-Sorrentino 
-Henrique Leff 

-Loureiro 

-Diegues 

- Relatório das 

visitas  

 

De acordo com a categoria “concepção didática pedagógica”, cabe chamar atenção que 

a vertente crítica predomina no âmbito das ementas e nos apontamentos dos professores. Este 

fato pode ser observado nas abordagens de atividades que permeiam as práticas didática 

aplicada junto a estes componentes e que foram tratadas no ensino em educação ambiental 

apresentada no estudo. 

 Segundo Behrens (2006), a abordagem holística ou sistêmica enseja a reaproximação 

das partes na busca da visão do todo, de um sistema integrado e interconectado. Com essa 

aliança, torna-se possível oferecer uma prática pedagógica que considere as características 

exigidas pelo paradigma da complexidade.  
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Para Morin (2000), não basta enunciar as necessidades de contextualizar e de religar 

os saberes, mas é preciso encarar os problemas gerados pela visão linear do universo, com 

vistas a consolidar essa interconexão e unificação e apontar para processos de aprendizagem 

que envolvam a produção do conhecimento crítico, reflexivo e transformador. 

 Sobre esta temática, chamo atenção para um modelo apresentado como predominante 

nos cursos que segue na linha da metodologia de projeto. Desta maneira, apesar de terem 

algumas diferenças em algumas ações, até por se tratar de disciplinas com objetos e saberes 

distintos, suas formas de aplicação tem características próximas no tocante aos autores e às 

vertentes metodológicas. 

Conforme a discussão da categoria “influência didática pedagógica”, as práticas de 

metodologias indicam uma constante procura de alinhar a proposta a fatos do cotidiano, como 

um meio de ressignificar a compreensão do discente sobre as formas de articular o saber 

adquirido teoricamente a uma didática voltada para experiências da prática. Logo, esse 

também é meio de incorporação conceitual em que o sujeito pode ampliar seu processo de 

desenvolvimento numa interação onde experiência e o diálogo com o objeto conceitual que, 

para a educação ambiental, está posto na própria reflexão do cotidiano.  

De acordo com Behrens (2006), a metodologia de projetos tem a finalidade de 

circunscrever a visão do todo, envolvendo o processo de investigação decorrente da 

problematização. O projeto tem a função de canalizar energias para investigar possíveis 

respostas para um determinado problema e esse problema não está isolado numa única visão, 

tampouco numa única disciplina.  

Neste âmbito, o método procura romper com as experiências de aprendizagem do 

aluno, ao sair deste caminho da memorização de conteúdos e buscar superar a visão 

dicotômica do processo de avaliação. Neste tipo trabalho, o aprofundamento proporciona o 

acesso às informações prévias sobre os conteúdos envolvidos na disciplina na construção de 

uma indagação deste conhecimento adquirido. 

Dentro deste contexto, a aplicação da metodologia de projetos faz com que seja 

possível perceber como a proposta dos docentes tentou proporcionar o exercício de uma 

crítica reflexiva. Esta preocupação em fazer com que a participação do aluno possa ser 

despertada na mudança de atitude traz, para a prática pedagógica, a necessidade de uma 

reelaboração das experiências práticas e das teorias abordadas no ensino. 

Desta forma, Morin (1988) explana acerca da noção de conhecimento, que se 

diversifica e contém, em si, a diversidade e a multiplicidade. Por isso, o conhecimento já não 
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poderia ser reduzido a uma só noção como informação, percepção, descrição, ideia ou teoria, mas 

há a necessidade de concebê-lo nos diversos modos ou níveis aos quais corresponderia cada um 

desses termos. 

É no espaço do ensino que o processo pedagógico pode construir a possibilidade 

epistemológica posta nas linhas conceituais e nas diretrizes que orientam a prática do ensino 

sobre o objeto de estudo. Desta maneira, é através da posição do docente que toda formação 

será permeada por um caminho de entendimento onde se possam incorporar novos olhares 

sobre o fenômeno da formação. 

A abordagem da educação ambiental leva seu olhar para interesses diferenciados que 

procuram alinhar a prática pedagógica com o discurso sobre a formação, o que fica bastante 

evidente na fala dos docentes. Estas colocações observadas demonstram mais uma das 

dificuldades existentes nessa discussão sobre divergências que acabam enfraquecendo o 

respeito da relevância da sua proposta pedagógica.  

Este debate, referente à educação ambiental, demonstra a importância da mudança de 

compreensão sobre a relação sociedade-natureza e, numa certa precaução, para com as 

intervenções sobre os problemas ambientais. Neste sentido, as propostas pedagógicas giram 

entorno dessas críticas e de tensões sociais, políticas, econômicas que estão ligadas à 

pungente busca pela mudança de valores e atitudes no espaço da sociedade na qual a educação 

formal tem sido responsabilizada em suas diversas instâncias. 

 

Desta forma, a Educação Ambiental Crítica se propõe a desvelar o processo 

educativo contribuindo para a transformação da sociedade atual, assumindo de 

forma inalienável a sua dimensão política. Portanto, na educação formal, certamente 

nesse processo educativo o que explicita a interface entre esta educação ambiental e 

a proposta da ação pedagógica a ser desenvolvida através de projetos que se voltem 

para além das salas de aula e seja metodologicamente viável, desde que os 

educadores que a realizam, em seu cotidiano entendam a práxis de um ambiente 

educativo de caráter crítico (GUIMARÃES, 2004, p. 32). 

 

Sobre essa ressignificação da formação, como todos os entrevistados explicitaram, a 

fundamentação deve ser acompanhada por situações provocativas, isto é, que tragam o 

indivíduo a refletir suas ações e volte para a sociedade com outros conceitos. Tal proposta 

reside no fato de haver a necessidade fundamental de o ensino ser dinâmico, realizado, 

portanto, através das interfaces entre os saberes surgem diálogos que sensibilizam para uma 

retomada dos valores éticos onde as problemáticas socioambientais sejam avaliadas em sua 

complexidade. 

Tais questões podem ser verificadas nas contribuições observadas na visão 

conservadora e pragmática e critica que não são iguais e se processam de maneiras distintas 



95 

 

 

na educação formal. Desse modo, este processo pedagógico, segue baseado no modelo da 

complexidade, e com suas peculiaridades ensino formal. 

Para Marcuse (1972), às relações entre seres humanos são realizadas com sentido e 

composta de sentimentos e não coisas abstratas, e só acontecem entre sujeitos concretos, ou 

seja, indivíduos que existem em sociedade e meio natural. Esta totalidade é a formada na 

própria natureza, o que implica entender a natureza como uma categoria social e a sociedade 

como uma categoria natural. 

 

O entender a relação sociedade-natureza como uma relação ideal ou genérica 

naturaliza o que é social, no sentido de perda de historicidade, e estabelece de modo 

apriorístico o que é uma interação perfeita da humanidade na natureza. Estas 

concepções fragilizam a possibilidade de construção, pelos educadores ambientais, 

de um projeto societário alternativo e de uma prática educativa crítica, cidadã e 

popular. Numa perspectiva dialética, sociedade e natureza fusionam-se pela práxis 

histórica (SCHMIDT, 1983, p. 34). 

 

 A importância dessa reflexão reside na distinção conceitual sinalizada na 

materialidade das categorias social e natural dentro do universo educacional. Essa analise 

aponta para uma educação de esclarecimento que busque a emancipação da sociedade, 

sensibilizada ao entendimento do principio da preservação do natural para o social e da 

sociedade em função da natureza como instâncias que se complementam. 

 

O pensamento complexo busca fundamentalmente superar os paradigmas 

simplificadores que operam a disjunção ser humano/natureza ou que reduzem o ser 

humano à natureza de modo indistinto. Nesta perspectiva, a realização da natureza 

humana é aquilo que nos distingue como seres naturais das demais espécies: 

produzirmos nossa história e os meios de vida, numa ação que pressupõe a 

capacidade de definir objetivos com consciência e o uso da cultura, da linguagem e 

da cooperação (MORIN, 1999). 

 

Para o campo da complexidade, as relações são históricas e sistêmicas, pois somos 

seres singulares formados num conjunto de conexões constituinte de uma totalidade 

planetária. Essa profundidade dialética presente no bojo deste pensamento aponta para a 

importância de ultrapassar a fragmentação do conhecimento e a dicotômica existente na 

manutenção da relação homem e a natureza.  

Desta forma, pensar em educação ambiental contribui para sensibilização social 

demanda mudanças de hábitus na sociedade. Este desafio da preservação do planeta enquanto 

espaço habitável aponta para ressignificação social e política e educacional do homem 

enquanto sujeito histórico.  
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao término deste estudo, ficou evidenciado que, para poder responder à problemática 

da pesquisa, se utilizou de instrumentos e técnicas de análises essenciais para discutir a 

inserção da educação ambiental no ensino superior. Deste modo, posso afirmar que foi um 

desafio lidar com aspectos ainda novos para minha compreensão acadêmica, embora não 

tenham me amedrontado na realização do trabalho científico.  

Deste modo, ao longo das interpretações, constatei que a educação ambiental, no 

ensino superior, ainda é um tema relativamente novo e, como tal, passa por um processo de 

aceitação e de definições pedagógicas que vem e continuará gerando profundos debates para 

comunidade acadêmica. Este processo histórico da educação ambiental para a função 

disciplinar, segundo minha análise, começa com os professores engajados nas lutas sociais, 

visto que, sem esta efetiva participação, seria quase impossível discutir educação ambiental 

como campo de formação dentro do paradigma da complexidade. 

 Este apoio, ao vir do campo acadêmico, assume e realiza discussões sobre o seu papel 

na formação da sociedade como meio de difusão e de inclusão do tema nos mais diversos 

espaços da universidade. Ainda sobre esse aspecto, é preciso compreender que a urgência do 

tema meio ambiente foi bastante importante nestas três últimas décadas para campo do ensino 

formal. 

 Assim, ao tratar da obrigatoriedade legal da problemática ambiental como tema 

incorporado a legislação da educacional foi possível observa que  este movimento colaborou 

para inserção da discussão curricular nos diversos níveis de ensino. Esta introdução da 

educação ambiental chega com diversos desafios a serem superados na estrutura educacional 

como a própria pesquisa aponta, ela representa um reflexo positivo dos debates travados tanto 

no meio acadêmico como nos movimentos sociais.  

Ainda de acordo com as análises, realizadas a existência dessa disciplina nas 

universidades apontam para novas demandas assumidas por professores ligados as mais 

diversas áreas de ensino. Mesmo com avanços significativos as mudanças ainda caminham de 

forma lenta e, como consequência deste fato, a discussão ambiental segue como uma tarefa 

complexa segundo os docentes.  

De acordo com interpretações realizadas, ainda existem uma grande aproximação entre 

trabalho em educação ambiental e estudos no campo das ciências naturais. Esta aproximação 

persiste por diversos aspectos que historicamente foram fundamentais para integração das 

determinações legais da perspectiva ambiental. 
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Este avanço demonstra que a efetiva presença da educação ambiental no ensino 

superior ajudou a sua integração em diversas licenciaturas algo bastante relevante visto a 

tempo atrás sua discussão estava de forma mais incisiva na Biologia, Ecologia e ciências 

Agrárias. Este ampliar valorizou pesquisas e estudos de campo utilizados nas estratégias de 

ensino realizadas nas disciplinas buscando realizar a conexão entre questões macro e 

conceitos locais de situações que envolvem o debate ambiental como fonte de reflexão dos 

debates acadêmicos.  

Deste modo, outro fato relevante constatado no estudo é que a construção a educação 

ambiental como proposta de ensino vem sendo sugerida como área de formação que se 

fundamenta nas bases conceituais da teoria crítica da complexidade. Essa visão esta bastante 

clara nas diretrizes nacionais da educação ambiental. As consequências desse posicionamento 

legal residem na tomada de posição que busca sensibilizar a sociedade de forma critica para a 

discussão ambiental.  

Outro ponto, bastante relevante a ser destacado é a necessidade de ampliação estrutural 

do sistema educacional brasileiro para melhor absorção da educação ambiental ao currículo 

do ensino formal. Este fato pode está ligado a um conjunto de situações, dentre elas, aponto: a 

carência profissional, inclusão na carga horária, comprometimento do currículo, falta de 

compreensão na abordagem metodológica por parte dos professores entre método e 

metodologias que estejam adequadas ao ensino nesta área, isto gera conflito e até mesmo 

afastamento em aborda a educação ambiental forma inter ou disciplinar. 

Ainda de acordo com as analises realizada a abordagem crítico-reflexivo é algo 

bastante presente na tomada de posição como algo de grande valor na implantação das 

disciplinas no caso do ensino superior. Esse ensino baseado na troca de saberes e no 

conhecimento fica evidente na posição dos professores em ter nos alunos sujeitos da sua 

própria na formação quando atuam com este tipo de formação.  

Esta formação de pode ser observada em atividades de ensino desenvolvidas nas 

disciplinas, como: projetos de extensão, projetos didáticos, realização de diagnóstico e 

relatórios técnicos, pesquisa, seminários, como parte da prática pedagógica presente nas 

estratégias didáticas dessas disciplinas analisadas construindo para uma aprendizagem 

contextualizada e significativa entre os discentes.  

 Neste sentido, a complexidade pedagógica da educação ambiental está centrada sobre 

as bases conceituais da: contradição, conexão dos opostos, práxis pedagógica, historicidade, 

natureza, homem, intencionalidade dos fatos e os fenômenos sociais dentro do meio natural. 
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Estes conceitos demonstram como os fundamentos epistemológicos definem a educação 

ambiental sobre a base teórica do pensamento critico complexo.  

Neste âmbito, o modo como o componente é apresentado pela comunidade acadêmica 

não somente por obrigações legais mais de um compromisso social e ético de cidadão antes 

do papel profissional. Essa é uma das peculiaridades que permeiam o fenômeno da inserção 

da educação ambiental no espaço social e acadêmico como elemento fundamental na 

discussão para a preservação do patrimônio humano e ambiental sobre a visão da 

complexidade.  

Do ponto de vista da pesquisa, a educação ambiental é algo essencial para o 

fortalecimento da ética ambiental comprometida com problemáticas do contexto social. Ainda 

sobre este ponto, mesmo com as ações pedagógicas desenvolvidas na universidade, não 

significa que esta discussão em repensar acaba nas implicações existentes em torna-la 

disciplina ou um projeto transversal. 

Em síntese considero que a riqueza deste estudo reside na sua tentativa em trazer para 

o debate à visão docente confrontando as posições dos acadêmicos as definições teóricas 

entorno da discussão ambiental. Este confronto de posições sobre a educação ambiental 

realizado no estudo com os acadêmicos foi bastante enriquecedor por ter apontado para 

olhares diversos diante da educação ambiental e sua incorporação no ensino superior como 

campo assumido de forma disciplinar.  

Essas interpretações da pesquisa mostram como é de grande relevância para os 

professores discutir a dimensão disciplinar da educação ambiental e suas peculiaridades 

dentro deste processo de inserção no ensino superior. Deste modo é notável que para a efetiva 

definição das contribuições dessa área enquanto campo de ensino disciplinar carece de novas 

linhas de estudo que a consolide no espaço cientifico.  

Este desafio aparece no ensino formal ao apontar como métodos e concepções de 

ensino historicamente integrados a educação ambiental, podem atender a demanda da prática 

pedagógica em sala de aula. Deste modo, a definição conceitual integrada ao ensino, veio 

como uma resposta às demandas da problemática ambiental presentes nos aspectos políticos, 

econômicos e sociais e formativos da sociedade brasileira. Para tanto, considero que a 

educação ambiental é para além do formal, extrapola os limites da formalidade e reflete a vida 

a forma como nos relacionamos com todos os seres que compõem o social e o ambiental deste 

planeta. 
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6- APÊNDICE  

 

 Roteiro das entrevistas  

1. COMO FOI SUA INSERÇÃO NESTE CAMINHO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL? 

 

2. O QUE SIGNIFICA PARA FORMAÇÃO DOCENTE TER A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL COMO UM COMPONENTE CURRICULAR?  

 

3.  PENSANDO NESTA QUESTÃO DE PARADIGMA, O SENHOR (A) 

CONSIDERA QUE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR 

PASSA POR TENSÕES RELACIONADA A DEFINIÇÃO DE UM CAMPO DE 

CONHECIMENTO? 

 

4. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL HISTORICAMENTE TEVE FORTE 

PRESENÇA NOS MOVIMENTOS SOCIAIS, COMO O SENHOR (A) VÊ SUA 

INSERÇÃO NO CAMPO DO ENSINO FORMAL ATRAVÉS DOS CAMPOS 

BIOLÓGICO E ECOLÓGICO NO ENSINO SUPERIOR? 

 

5.  O SENHOR (A) PODERIA DESCREVER COMO OCORREU A MONTAGEM 

DA DISCIPLINA DE QUE MANEIRA ELA É TRABALHADA EM SALA DE 

AULA?  

 

 


