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RESUMO Este artigo tem por objetivo apresentar algumas reflexões teóricas e metodológicas à

cerca da educação Ambiental com enfoque na contemporaneidade, visando propor metodologias

onde o educando possa desenvolver atividades e reforçar habilidades com base no cotidiano local a

partir das situações vividas no seu dia-a-dia. Para tanto, buscaremos embasamento teórico que

reflitam a questão ambiental no viés educacional, compreendendo esse processo como parte da

formação para a cidadania e ainda a fim abrir possibilidades não só de aquisição de

conhecimentos, mas, sobretudo, promover um despertar para os valores e o cuidado vigilante

quanto as relações que estamos estabelecendo como o meio ambiente. O indicativo da reflexão na

contemporaneidade vem com destaque neste trabalho essencialmente pelo crescimento dos

agravos na questão ambiental que tem superado as expectativas de especialistas e surgindo vários

paradigmas de como a ação antrópica tem contribuído negativamente nesse processo e quais

possibilidades reais de mudança ainda temos. Desse modo, esperamos contribuir nas reflexões em

espaços formais e não formais de educação e suscitando o envolvimento de atores sociais de

diferentes contextos. Palavras-Chave: Educação Ambiental; metodologias participativas;

afetividade, contemporaneidade. ABSTRACT This article aims to present some theoretical and

methodological reflections on some of the environmental education with a focus on contemporary,

aiming to propose methodologies where the student can develop activities and strengthen skills

based on site daily from the situations experienced in their day-to-day . Therefore, we will seek

theoretical basis to reflect environmental issues in the educational bias, understanding this process

as part of training for citizenship and also to open up possibilities not only to acquire knowledge,
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but above all, promote an awakening to the values and watchful care about the relationships

that we are establishing how the environment. The indicative reflection on contemporary comes

with emphasis in this work mainly by the growth of diseases in environmental issue that has

exceeded the expectations of experts and several emerging paradigms of how human action has

contributed negatively in this process and what real possibilities of change we still have. In this

way, we hope to contribute in the reflections in formal and non-formal spaces of education and

raising the involvement of social actors in different contexts. Key words: Environmental

education; participatory methodologies; affectivity, contemporary so-ansi-language:EN-US;

mso-fareast-language:PT-BR'> Key words : Education; formation; critical subject ;

contemporaneity. tom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:

justify;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>

1 INTRODUÇÃO Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica, sobre ‘Educação Ambiental:

uma discussão pertinente na contemporaneidade’. No âmbito da Educação, muito se tem discutido

a necessidade de uma educação voltada para um olhar holístico das reais necessidades apontadas

pela sociedade em termos de reflexões sobre o meio em que vivemos e as relações que temos

estabelecido historicamente com esse meio. Na contemporaneidade, a busca por estabelecer a

sintonia entre sociedade, universidades, escolas e espaços de educação não formal em torno da

promoção de uma educação ambiental consistente e eficaz é emergente, sobretudo, quando

referenciamos esse debate enquanto necessidade coletiva de uma sociedade que busca

incansavelmente se desenvolver e necessita de reflexões cotidianas a cerca de sua prática se

perguntando sempre: qual desenvolvimento queremos?

O que se pretende com o presente estudo é promover um melhor entendimento sobre a educação

ambiental, seus princípios e possibilidades de contribuição com a sociedade contemporânea e

nessa perspectiva buscar despertar nos leitores o desejo de articular as ações que já desenvolvem

na sua prática cotidiana a uma dimensão mais coletiva e de estimulo a participação coletiva. É

sempre importante lembrar que, cada pessoa na sua subjetividade pode e deve fazer escolhas ao

longo de suas vidas. E nesse aspecto em especial buscaremos discorre durante esse trabalho,

enfatizando qual o peso de nossas escolhas para o coletivo?

A nossas escolhas tem impacto na vida das outras pessoas?

E as gerações futuras o que podem esperar de nós?

Os processos educativos com ênfase nas questões que impactam o coletivo necessitam de estímulo

maior por parte dos que fazem a educação, seja ela nas escolas, família, igreja, enfim em todos os

espaços onde é possível estabelecer momentos de reflexão e discussão com ênfase na construção

de uma sociedade cada vez mais preocupada com questões que envolvem a qualidade de vida das

pessoas, nesse caso específico a intensificação da educação ambiental acessível a todos e todas
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enquanto ferramenta de transformação. 2 REVISÃO DE LITERATURA 2.1 A Educação

Ambiental enquanto ferramenta de transformação. Definindo educação ambiental Meirelles e

Santos (2005, pg.34) dizem:

A educação ambiental, e uma atividade meio que não pode ser

percebida como mero desenvolvimento de “brincadeiras” com crianças

e promoção de eventos em datas comemorativas ao meio ambiente.

Na verdade, as chamadas brincadeiras e os eventos são parte de um

processo de construção de conhecimento que tem o objetivo de levar a

uma mudança de atitude. O trabalho lúdico e reflexivo e dinâmico e

respeita o saber anterior das pessoas envolvidas. Desse modo, é

importante lembrar que, a educação ambiental representa um

processo dinâmico e interligado as outras áreas do conhecimento,

sobretudo, com enfoque no fazer pedagógico de cada educador (a). A

educação enquanto processo de ensino aprendizagem traz em seu

cerne uma contribuição muito valiosa para com a formação profissional

e cidadã de toda uma sociedade. Nesse sentido a incorporação da

educação ambiental nos ambientes escolares e não escolares tem sido

uma discussão urgente e uma necessidade apontada veementemente

pela sociedade contemporânea. A vivência educacional ela transcende

o ambiente escolar e apresenta múltiplas possibilidades de avançar em

espaços não escolares com a mesma efetividade que o sistema

educacional tem promovido. A abertura para a educação ambiental

dentro das escolas representa sem dúvida um grande avança e ao

mesmo tempo um indicativo de retrocesso. Isso porque a grande

discussão hoje se dá em torno de como essa abordagem está sendo

conduzida. Hora se apresenta como proposta de disciplina, hora como

tema transversal. E aí nos perguntamos qual o seria o melhor

caminho?

Nesse sentido o Ministério da Educação reforça:

A educação ambiental não deve ser uma disciplina agregada aos

programas escolares existentes, senão que deve incorporar-se aos

programas destinados a todos os educandos seja, qual for à

idade...seu tema deve envolver todas as partes do programa escolar e

extra escolar e constituir um programa orgânico, contínuo, único e

idêntico...A ideia motriz consiste em conseguir , graças a uma
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interdisciplinaridade crescente a uma coordenação prévia das

disciplinas, um ensino concreto que tenda a resolver os problemas do

meio ambiente, ou equiparar melhor os alunos para que possam

participar das decisões (MEC, 1998). A busca pelo melhor

entendimento a cerca da dinâmica apropriada de como trabalhar a

educação ambiental vem explicita no posicionamento do ministério da

educação, sobretudo, quando o mesmo alerta para as mais diversas

possibilidades de interação superando o aspecto do “pontual” e

assumindo a postura do “contínuo”, desencadeando assim reflexões

mais profundas a cerca da necessidade da inserção de novos valores e

motivações para o trabalho eficaz em torno da educação ambiental nos

espaços escolares e não escolares. Vale ressaltar que, a inquietação

em discutir as questões ambientais no âmbito das escolas, trabalhando

crianças e jovens, remonta a década de 1990, no entanto, a referência

do surgimento do debate ambiental é da década de 1960. Em 1962

Raquel Carson apud MEC (1998), em seu livro “Primavera Silenciosa”,

lançou de modo surpreendente, as primeiras reflexões para que os

pesquisadores, crianças, jovens, professores lançassem seus olhares e

suas ações para a defesa dos ecossistemas no planeta terra.

Um dos objetivos mais importantes da educação Ambiental, em minha

opinião, é justamente educar para enfrentar valores, analisando

diferentes pontos de vista, em relação ao problema concreto. Se os

estudantes sabem valorizar a complexidade dos temas ambientais, e

se tem adquirido um método de análise das posições no campo,

podem realmente ser livres e capazes de obter uma posição própria,

compreender e revelar razões não formuladas (de ordem política,

econômica etc) que estão posterior da conquista de atitudes por parte

de diferentes sujeitos que se enfrentam com o problema. (MAYER,

1998, P. 226)

Tendo como norte o destaque feito pela autora supracitada, om

processo envolvendo a educação ambiental passa pela complexidade

em que q crise ambiental vem se ndesnhando0 e se agravando no

contexto contemporâneo, ou seja, as dimensões a serem observadas

para a compreensão da dinâmica ambiental a ser discutida tem

recortes em diversas áreas do conhecimento e analisando pontos de
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vistas diferentes. A identificação de possibilidades concretas de

atuação frente à urgência da introdução do debate ambiental,

sobretudo ,nas escolas perpassa por um a auto avaliação em torno das

habilidades já adquiridas por parte dos facilitadores desse processo.

Urge aí a necessidade de um processo de formação que se apresenta

em construção no Brasil, mas ainda de forma muito tímida. Cabe aos

professores o favorecimento de momentos de discussão na sala de

aula no intuito de oportunizar aos discentes um olhar voltado as suas

práticas cotidianas e qual influência as mesmas tem no cenário da

crise ambiental que vivenciamos na contemporaneidade e ainda quais

estratég8ias devemos traçar para melhor conviver com tais mudanças.

2.2 Contextualizando as metodologias com enfoque

participativo e afetivo Dentro do contexto educacional as

metodologias adotadas no sentido de atingir objetivos de alcance do

entendimento do alunado a cerca das temáticas abordadas, tem

buscado se pautar em referências que visem o alcance do aluno pela

dinamicidade e aproximação da sua realidade. Nesse sentido, para

Chalita (2001, p.174)

O professor que se busca construir é aquele que consiga, de verdade, ser um

educador, que conheça o universo do educando, que tenha bom senso, que

permita e proporcione o desenvolvimento e autonomia de seus alunos que

tenha entusiasmo, paixão; que vibre com as conquistas de cada um de seus

alunos, que não discrimine ninguém nem se mostre mais próximo de alguns.

É importante perceber que, o fazer pedagógico e consequentemente

metodológico precisa partir de algumas premissas. E nesse contexto, Chalita

busca provocar os professores a uma reflexão partindo do aluno, observando

o seu contexto e aperfeiçoando a sua prática de acordo com a aceitação e

desenvolvimento de suas propostas. E a adaptação do trabalho com a

educação ambiental está centrada na observância do meio e nas interações

com ele mantidas. A partir desse contexto abordado com referência as

situações de aprendizagem adotadas, vale ressaltar o posicionamento de

Piaget que aponta a relação e/ou inter-relação existente entre a vida afetiva e

avida intelectual que no âmbito da educação toma corpo porque precisamos

desenvolver em nosso alunado o sentimento de pertença para com o

ambiente onde vivemos pois, vai de encontro a reflexão supracitada da
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importância de metodologias que resultem de fato no fortalecimento do

aspecto intelectual na vida das crianças.

A vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação contínua e as duas

adaptações são, não somente paralelas, mas interdependentes, pois os

sentimentos exprimem os interesses e os valores das ações, das quais a

inteligência constitui a estrutura. (PIAGET, 1971, p.271) Tais reflexões a

cerca da adoção de situações de aprendizagens cada vez mais acessíveis e

em sintonia com a realidade do aluno vem a fortalecer o entendimento de

que, a realidade educacional necessita de reflexões diárias do fazer

pedagógico e acima de tudo da habilidade docente em perceber de fato se, a

abordagem adotada está refletindo no alcance dos alunos em termos de

entendimento. Em se tratando de alcance dos objetivos do ensino

aprendizagem dentro da abordagem metodológica, focando a temática

ambiental, apresentamos reflexão trazida por Gabriel Chalita, em que o

mesmo aponta alguns reflexos da fragilidade e/ou inexistência de

metodologias adequadas nas escolas:

Com poucos recursos e sem metodologias diferenciadas, algumas escolas

desmotivam seus alunos. Como nada podem oferecer além dos instrumentos

básicos a que estão obrigadas, decorre daí o grave problema da evasão

escolar. Ficar na escola para quê?

. CHALITA (2001, p.64)

Todavia essa reflexão nos remete a uma autoanálise acerca dos instrumentos

que estamos utilizando com o intuito de formular e aplicar situações de

aprendizagem que atenda ao perfil do alunado contemporâneo, haja vista

que, as metodologias assim como o planejamento fazem parte do “coração”,

do ensino aprendizagem, pois quando um destes falha o processo em curso

torna-se comprometido. Ainda sobre o olhar a cerca da prática docente é

necessário ressaltar que, o educador tem papel fundamental na motivação e

animação do seu aluno, sobretudo, na educação ambiental onde, as crianças,

jovens e adultos adentram em um universo “diverso”, coletivo e de muitas

descobertas. Se configurando determinante na construção da aproximação

com a educação formal que vem complementar a educação informal que o

aluno já tem com os saber4es adquiridos no seio familiar. Através de atitudes

simples no si-a-dia o educar ou educadora pode trabalhar a educação
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ambiental a partir da pedagogia do exemplo. Nesse sentido busca-se com

essa reflexão despertar olhares para o papel de cada um na nossa sociedade

no desenvolvimento de ações que venham a prover melhores dias. 2.3

Ressignificação de valores, necessários no cotidiano escolar e a

prática da educação ambiental. Quando tratamos de valores no universo

escolar se faz necessária uma reflexão a partir dos valores cultivados e

partilhados em família. Afinal, a base do nosso alunado necessariamente é a

família. E quando a família partilha com a escola a parceria de educar as

crianças é necessário que as atribuições de cada parte fiquem bem claras. E

quanto a essas atribuições Gabriel Chalita (2001, p.17), aponta:

Por melhor que seja a escola, por mais bem preparados que estejam seus

professores, nunca vai suprir a carência deixada por uma família ausente. Pai,

mãe, avó ou avô, tios, quem quer que tenha a responsabilidade pela

educação da criança deve dela participar efetivamente sob pena de a escola

não atingir seu objetivo. O posicionamento de Chalita reforça a necessidade

da contribuição da família no amadurecimento da criança em virtude de que,

a formação cidadã a partir dos valores não está dissociada da aprendizagem

escolar cotidiana pautada em conteúdos pré-estabelecidos. E desse modo,

trabalhar a educação ambiental nas escolas exige o envolvimento da família

para que esse processo não sofra rupturas. O cultivo dos valores na família e

na escola representam a construção partilhada no processo educacional de

cada pessoa. E esse aspecto de formação baseado na partilha e na

reciprocidade entre escola e família estabelecem um paralelo interessante,

inclusive suscitando o fator motivacional de se apropriar das informações e

conhecimentos ensinados, de acordo com Piaget apud Wadsworth (1997) o

mesmo ressalta:

Ninguém é movido a fazer algo se não houver um pouco de motivação que

origina esforço para desenvolver determinada atividade intelectual. O

interesse é um exemplo de como são selecionados as atividades intelectuais.

Esta seleção é provocada pela afetividade e não pelas atividades cognitivas.

Portanto, faz-se necessário pensar em afeto como sentimentos, desejos,

interesses, valores e todo tipo de emoção (p.70). A valorização e o despertar

para a ressignificação de valores recorrem na importância dos mesmos para a

vida cotidiana e escolar. Sobretudo quando a caminhada na infância

apresenta variações de comportamentos e/ou situações delicadas quanto ao
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convívio coletivo dentro da sala de aula. Que muitas vezes são explicadas

com a reflexão de Gabriel Chalita (2001, p.26).

Para cada pai ou mãe, seu filho dentre todos é o melhor. Esse é um problema sério:

as salas de aula têm vinte ou trinta alunos e cada um deles é o melhor e tem de ser

o melhor porque papai e mamãe decidiram. O que é ser melhor?

O que é ser pior?

Como mensurar a capacidade humana?

De acordo com Chalita, podemos discorrer que, a ressignificação dos valores

também perpassa pela dimensão com que os pais e mães lidam com seus filhos,

essencialmente, com referência as outras crianças, na reflexão supracitada essa

atribuição de melhor que os pais direcionam para as crianças pode prejudicar as suas

relações no cotidiano escolar. Trazendo essa reflexão para dentro do processo

educativo com viés ambiental as avaliações de atos e atitudes precisam ser

estabelecidas deste o simples papel jogada na sala de aula. Onde o professor

enquanto mediador do conhecimento pode desenvolver atividades de sensibilização

com toda a turma e construir paralelos de ideias.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante das discussões abordados

durante este estudo foi possível identificar o desfio de se trabalhar a

educação frente as constantes mudanças na dinâmica de vida das

pessoas, mas, algo fiou muito evidente durante este percurso

reflexivo: os professores, escolas e famílias tem papel fundamental no

fortalecimento da educação ambiental enquanto filosofia de vida. Pois,

caso isso se arraste para ser uma prática nos espaços de formação

teremos sérios problemas a serem enfrentados. A pesquisa também

proporcionou traçar paralelos em torno da vivência escolar a partir de

uma mediação compartilhada entre família e escola enquanto

ferramenta de sustentação na busca pelo conhecimento, sobretudo

quando apresentou-se as contribuições teóricas que alertavam que a

dissociação do entendimento construído em sala de aula e o adquirido

no sei família a educação ambiental estaria fadada a não construir

bases sólidas das quais necessitamos na contemporaneidade.. Para

tanto, urge a necessidade de maior aprofundamento na temática,

essencialmente no aspecto de inter-relação da mesma como o

contexto social, na busca por identificação de luzes capazes de

norteador a prática docente a partir de referenciais concretos de
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pesquisa e avanços práticos seguindo a tendência de que a educação

ambiental tem se apresentada como uma ferramenta em potencial

para a busca de resolução de problemas que estão presentes na

sociedade.
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