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RESUMO: A Educação Ambiental (EA) originouse nos movimentos ambientalistas. Ganhou visibilidade no

Brasil na década de 1980 e, intensificouse como processo educativo na de 1990, abrindo espaços para a

formação de indivíduos partícipes na construção de uma sociedade socialmente justa e ecologicamente

equilibrada. Este artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação da UFS, que teve

como objetivo geral compreender como a EA estava presente nas concepções e práticas dos docentes do

Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. Para a coleta dos dados foi

utilizada a entrevista semiestruturada com oito docentes. Constatouse que dos entrevistados, cinco

concebem a EA num viés preservacionista e/ou conservacionista e três como processo de formação crítica e

cidadã que visa à transformação social.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Meio Ambiente; Colégio de Aplicação da Universidade Federal de

Sergipe.

RESUMEN: La Educación Ambiental (EA) se originó en los movimientos ambientalistas. Ganó visibilidad en

Brasil en la década de 1980 y se ha intensificado como proceso educativo en la de 1990, abriendo espacios

para la formación de individuos partícipes en la construcción de una sociedad socialmente justa y

ecológicamente equilibrada. Este artículo hace parte de una investigación desarrollada para el Master en

Educación de UFS, que tuvo como objectivo general comprender como la EA estuvo presente en las

concepciones y prácticas de los docentes de la Enseñanza Fundamental del Colégio de Aplicação da

Universidade Federal de Sergipe. Para recoger los datos fue utilizada una encuesta semiestructurada con ocho

docentes. Se constató que entre ellos, cinco conciben la EA de un punto de vista preservacionista y/o

conservacionista y tres la ven como proceso de formación crítica y ciudadana que visa a la transformación

social.

Palabras-clave: Educación Ambiental, Medio Ambiente, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de
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Sergipe.

1 INTRODUÇÃO

A problemática ambiental é uma das expressões mais dramáticas causada pelo atual modelo de

desenvolvimento. Os diagnósticos e os prognósticos apontados são alarmantes, a ponto, inclusive, de

indicarem que a vida no planeta está ameaçada. Essa crise ambiental, manifestase como sintoma de uma

crise civilizatória que alcançou seu momento culminante na contemporaneidade. Embora em escalas

diferentes, em alguma medida somos todos responsáveis por essa problemática e pela sua solução. Nessa

perspectiva, a educação, assim como os demais campos de conhecimento, não pode ficar alheia a essa

situação.

Nesse contexto, a Educação Ambiental – EA passa a assumir um importante papel na formação de indivíduos

partícipes na construção de uma sociedade sustentável, socialmente justa e ecologicamente equilibrada, pois,

enquanto processo educativo é portadora de nova postura ética, sintonizada com o projeto de uma cidadania

ampliada, apresentando uma gama de possibilidades para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais

emancipatórias.

Embora o surgimento do campo ambiental no Brasil esteja relacionado aos anos de 1970, foi a partir da

década de 1980 que a EA começou a ganhar visibilidade, tendo em vista a abertura política e a ascensão dos

movimentos sociais (CARVALHO, 2001).

Nesse contexto, em 1988, na tentativa de amenizar os problemas ambientais, o tema Meio Ambiente e

Educação Ambiental foram assumidos pela nova Constituição Federal como uma obrigação nacional,

chamando à responsabilidade individual e coletiva da sociedade na implementação e prática da EA através do

artigo 225, inciso VI, ao colocar que “[...] cabe ao Poder Público promover a Educação Ambiental em todos os

níveis de ensino e a conscientização pública para preservação do Meio Ambiente”. O caput desse mesmo

artigo constitucional incorpora o papel da sociedade para a manutenção do meio ambiente equilibrado dizendo

que “[...] cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preserválo para as presentes e

futuras gerações”. Esse artigo exerce papel norteador devido ao seu complexo teor de direitos, mensurado

pela obrigação do Estado e da sociedade na garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado, já que se

trata de um bem de uso comum do povo que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras

gerações.

Na década de 1990, a Educação Ambiental ganhou maior espaço nas discussões em diversos setores da

sociedade, sobretudo nas instituições de ensino, em virtude da realização da II Conferência das Nações

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio92. Segundo Carvalho (2001,

p. 149), “essa Conferência produziu uma grande difusão da problemática ambiental, representando um

divisor de águas para o posicionamento da sociedade civil ante as questões relativas ao meio ambiente”.

Foi nessa década, mais precisamente em 1990, que comecei a cursar Pedagogia na Faculdade de Filosofia,

Ciências e Letras de Palmas – PR.
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No terceiro ano do curso, as leituras e discussões de algumas disciplinas centravamse em torno da questão

ambiental e da Rio92. Foi assim que tive, pela primeira vez, contato mais aprofundado com a temática.

Alguns anos depois, quando fui cursar o Mestrado em Educação na UFS, optei por pesquisar sobre as

concepções de EA que norteavam as práticas dos docentes. Desse modo, esse artigo, faz parte de uma

pesquisa mais ampla que teve como objetivo geral compreender como a EA estava presente nas concepções e

práticas dos docentes do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe –

CODAP.

A pesquisa realizada foi de inspiração fenomenológica, requerendo, portanto, uma abordagem de base

qualitativa, utilizando como método procedimental o “estudo de caso”. A entrevista semiestuturada, foi

adotada para a coleta de dados. Nessa perspectiva, foram realizadas entrevistas com os docentes do Ensino

Fundamental do CODAP, selecionados previamente, através dos seguintes critérios: ser professor dos campos

disciplinares que compõem a base nacional comum (LDBEN, art. 26), ser efetivo e lecionar no CODAP há pelo

menos 02 anos. Quando ao atender esses critérios houvesse mais de um representante por campo disciplinar,

foi considerado para desempate o docente com maior tempo de trabalho na instituição. Feito esse processo, a

amostra ficou constituída por oito professores.

2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DIFERENTES OLHARES

A EA se propõe a ser uma educação para a emancipação humana e transformação social. Para tanto, se

apresenta como processo de formação do cidadão em seus diversos âmbitos, sejam eles culturais, políticos ou

sociais, tornandose indispensável na sociedade.

No Brasil, apareceu através do então Ministério da Educação e Cultura, como recomendação de que deveria

se tornar uma parte essencial da educação de todos os cidadãos. Dias (2004, p. 78) diz que o conceito foi

demarcado no período como sendo “essencialmente conservação ou ecologia aplicada e o veículo seria a

Biologia”, pois, no Brasil, nessa década, a EA encontravase em um estágio embrionário, visto que as

inovações chegavam com atraso em relação aos países centrais, onde os fatos estavam sendo produzidos e

também porque vivenciava um período político de regime autoritário (19641985). Por isso, as décadas de

1960 e 1970 são consideradas não apenas o marco contemporâneo de ascensão dos movimentos sociais em

defesa do meio ambiente, mas, também, o período em que a “ecologia” ganhou status de tema oficial.

No mundo, a força das reivindicações e a concretude real dos problemas ambientais que estavam surgindo

funcionaram como uma poderosa pressão política sobre os Estados nacionais e organismos internacionais, o

que acabou resultando na I Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia,

promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972.

Esse período ficou caracterizado como um tempo de busca para uma conceituação mais efetiva da EA,

criandose a expectativa de que a educação deveria responder ao quadro de perplexidade apresentado,

educando os cidadãos para cuidarem melhor do meio ambiente. Esse foi o primeiro pronunciamento oficial

sobre a necessidade de uma educação de caráter global e, por isso, converteuse numa recomendação

universal.

De acordo com Loureiro (2007), a EA nessa época estava pautada nas premissas do preservacionismo, onde o
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que cabia era o ensino de conteúdos e conhecimentos biológicos, destacadamente os de cunho ecológico, a

transmissão de condutas “ecologicamente corretas” e a sensibilização para a beleza da natureza, levando as

pessoas a mudarem o comportamento.

Essa perspectiva acrítica, ainda hoje, é corroborada, pois, o Professor 7, ao ser questionado sobre o seu

entendimento de EA, disse que a “Educação Ambiental seria a maneira que as pessoas devem ser preparadas

para respeitar o meio onde vivem, o ambiente em que vivem”.

Depreendese daí que o referido professor possui uma concepção preservacionista, ao reduzir a EA a sistemas

ecológicos, sem considerála na dinâmica social, desconsiderando o contexto histórico, colocando as

mudanças estruturais apenas na ação do indivíduo, ou seja, na mudança comportamental. A EA nesse viés de

redução pouco se articula à ação coletiva e à problematização das questões socioambientais, não se

comunicando com a esfera política de debates e decisões relativas ao tema. Deste modo, para esse professor,

a educação, a natureza e a sociedade são pensadas de forma separadas, sem interação.

Nesse contexto, Carvalho (2001) diz que o papel da EA resumese em transmitir informações sobre o meio

ambiente e, assim, sensibilizar o indivíduo a mudar hábitos e comportamentos considerados predatórios, sem

compreender a relação que se dá no processo, agarrandose simplesmente ao fato do sucesso da mudança

comportamental.

Evidentemente que não estamos querendo dizer que tratar sobre a preservação não é significativo e que a

temática não seja importante perante a problemática global que se vê diariamente. Contudo, o que precisa

ser salientado é que o “problema” são as ações que, em sua grande maioria, estão desvinculadas do debate

sobre o sistema que nos cerca e sua influência em nossas vidas.

Por conseguinte, concordo com Zakrzevski (2001), quando defende que a EA deve ser pensada em seu papel

político, envolvendo a reconstrução das relações entre as pessoas e destas com o meio. Nesse caso, não se

deve pensála só como resolução imediata dos problemas ou na sua inclusão de forma subordinada como

mero tema de estudo ou área do conhecimento escolar, onde “fazer minha parte” reduz a problemática,

desconsiderando todos os outros aspectos englobados na vida social.

Após a ‘Conferência de Estocolmo’, algumas medidas foram tomadas, entre elas a criação do Programa das

Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA; a recomendação de que deveria ser estabelecido um

Programa Internacional de Educação Ambiental  PIEA; assim como foi designada a UNESCO  Órgão da

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura  para divulgar e realizar seminários com

o objetivo de estabelecer os fundamentos filosóficos e pedagógicos da EA, reconhecida pelos participantes da

Conferência como o elemento crítico norteador para o combate da crise ambiental no mundo (DIAS, 2004).

Nesse sentido, a UNESCO realizou vários encontros e seminários, dentre eles, o Encontro Internacional em

Educação Ambiental, acontecido em 1975 em Belgrado – Iugoslávia, onde houve o lançamento oficial do

PIEA, proposto na Conferência de 1972, assim como a formulação dos princípios e orientações que

subsidiariam as ações do Programa, expandindo os limites de atuação da EA, que agora passa, então, a não

se preocupar somente com a melhoria e preservação do ambiente (Conferência de Estocolmo), como também

com a melhoria da qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. O documento conhecido como “A

carta de Belgrado” que propunha objetivos indicativos para a efetivação da EA no mundo, expressando a
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necessidade do exercício de uma nova ética global que proporcionasse a erradicação da pobreza, da fome, do

analfabetismo, da poluição e da dominação e exploração humana foi formulada nesse Encontro (DIAS, 2004).

Adams (2005) diz que a UNESCO, ao se referir a EA nessa época, apresentaa como

um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência

do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores

e determinação que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na

busca de soluções para os problemas ambientais, presentes e futuros.

Nessa perspectiva, está evidenciado um posicionamento com indício conservacionista, uma vez que, mesmo a

UNESCO entendendo a EA como processo que visa a formar uma população mundial consciente e preocupada

com o ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito, individual e coletivamente, não deixa de frisar a

“busca de soluções para os problemas ambientais, presentes e futuros”. Ou seja, chama a atenção para a

resolução dos problemas e não para um processo de intervenção política da EA. Sorrentino (1995), em

pesquisa realizada sobre as concepções predominantes de EA, diz que essa tendência é conhecida como

“economia ecológica” decorrente dos escritos dos anos 70, e que teve grande influência nos documentos

produzidos pela UNESCO na época.

Esse entendimento pode também ser observado no posicionamento do Professor 3 quando diz que:

Ser educado no viés da educação ambiental é você se educar para construir uma

relação com o próprio local em que você vive (sic). Que você mantenha limpo, que

preserve, que cuide, que zele, que você construa uma relação agradável de respeito

de uma forma geral, mas sem necessariamente essa visão que a mídia acaba

colocando de preservação de florestas e tal. Eu acho que se eu preservo o meu

jardim, se eu cuido da árvore que tenho na minha casa, acho que já estou fazendo

um trabalho legal e é o que eu gostaria de ver mais aqui, se o aluno zelasse mais e

fizesse um trabalho no sentido de zelar esse entorno, essa área verde que a gente

tem aqui já seria muito interessante. [...] Eu particularmente, na minha vida, no

meu diaadia mesmo, eu tento ao máximo ficar com minha consciência tranquila, na

forma que conduzo minha vida sem explorar tanto, sem abusar, sem sujar, tentando

reutilizar, separando o lixo em casa, então hoje, por exemplo, não coloco o lixo de

minha casa se não for separado em bolsas diferentes para reciclagem.

O depoimento do Professor 3 denota que a sua concepção de EA contempla a necessidade de o aluno

‘enxergar’ sua interdependência com o meio ambiente onde quer que vá, deixando de associálo somente às

plantas, florestas ou animais; começando a vêlo na sua própria casa, na sala de aula, nas ruas. No entanto,

revela ainda a visão conservacionista ao comentar sobre o ambiente e o desenvolvimento econômico sem

uma preocupação de trazer à tona questões mais complexas, ou seja, ao invés de preocuparse somente com

a separação e reciclagem do lixo, poderia também tratar da redução do consumo, de mostrar que a

distribuição e acesso aos meios de produção são desiguais, etc.

Lima (2005) afirma que essa tendência tornase um grande obstáculo para a transformação socioambiental,

devido à ampla visibilidade na mídia e ao uso da linguagem científica que transmite uma visão objetiva da
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realidade, não abarcando a complexidade e multidimensionalidade que a questão exige.

Ao ser questionado, o Professor 8 também demonstrou possuir uma concepção conservacionista de EA, pois,

apesar de fazer alusão à importância da participação comunitária e falar das questões sociais como parte do

debate ambiental, não aprofunda os conflitos oriundos dessa relação, fazendoos não aparecerem ou

aparecerem de forma consensual. Apresenta, dessa maneira, uma visão reducionista e fragmentada de EA, ao

relacionála basicamente à questão do cuidado, reciclagem e utilidade:

A Educação Ambiental vai educar você para trabalhar o Meio Ambiente, por exemplo,

essas latinhas de refrigerante, se você não juntar e aproveitar vai ser preciso tirar

mais minério para fazer outra, com isso vai poluir tudo novamente, (sic) começando

todo esse processo de novo. O lixo de casa, plástico, etc., o pessoal não separa, para

conscientizar as pessoas para não jogar latinha na rua, por exemplo, não é fácil. [...]

tem gente que pensa que trabalhar, fazer um projeto de ecologia, é plantar árvores

em frente à escola e não é isso. Fazer um projeto de ecologia é você juntar, fazer a

junção desses três eixos, professor, aluno e comunidade, por exemplo: você chegar

num (sic) bar e ensinar ao dono aproveitar as latinhas, separar o lixo, não deixar

desmatar as margens dos rios numa comunidade, não colocar lixo nos esgotos. [...]

O projeto de que estou falando, não se passa só de como plantar uma árvore, é uma

coisa mais complexa, você tem que envolver alunos, professores e comunidade. [...]

Esse projeto da coleta seletiva que tem aqui, pode enriquecer a escola, por exemplo,

tem escola em SP e RJ, que compra até computador com a venda das latas, para

você vê que é bom, agora não dá de deixar o projeto ali na gaveta, é pegar essas

latas, comprar um amassador de latas que é baratinho, juntar num saco e com a

venda daquilo ali você pode comprar equipamentos para própria escola e o aluno vai

utilizar.

Evidenciase nessa fala o foco na ação, na busca de soluções para os problemas ambientais pontuais por meio

de informações e de normas técnicas a serem seguidas, buscando compatibilizar mecanismos de

desenvolvimento econômico e manejo sustentável dos recursos naturais. Dessa maneira, aponta para a

existência de um fazer pedagógico comportamentalista e tecnocrático, salientando o posicionamento de que a

mudança ambiental depende apenas do “querer fazer”, não apontando, por exemplo, na questão do lixo, as

questões dos valores culturais da sociedade de consumo, priorizando apenas aspectos técnicos para a

realização da coleta seletiva e reciclagem do lixo, intervindo, dessa forma, apenas de maneira solucionadora

daquele determinado problema ambiental.

Importante lembrar, que, esse posicionamento do Professor 8 é contrário ao que foi apregoado na Primeira

Conferência Intragovernamental sobre Educação Ambiental ocorrida em 1977, em Tbilisi – Geórgia. De acordo

com Adams (2005), a EA foi definida nessa Conferência como “uma dimensão dada ao conteúdo e à prática

da Educação, orientada para a solução dos problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques

interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade”.

Nessa definição, percebese que é salientado o caráter interventivo e político da EA, além da sintonia com o

discurso da interdisciplinaridade. Assim, podese afirmar que, nessa perspectiva, a EA é articuladora de uma
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relação não dicotomizada, relacionando igualdade e diversidade, reivindicando uma cidadania que sirva de

guia para uma ação em que os direitos sejam realmente concebidos e exercitados, não procurando uma

harmonia, mas, sim, um movimento constante de bemestar social e dignidade humana. Esse conceito mais

político, que envolve o homem como agente de transformação social, numa educação potencializadora do

indivíduo com um pensar crítico e atitudes que visem ao bemestar da coletividade, é manifestado no

posicionamento do Professor 4:

[...] Meio Ambiente e Educação Ambiental para livro didático na maioria das vezes, é

trabalhar com reciclagem, com coleta seletiva ou trabalhar fazendo aqueles

brinquedos (sic), objetos com vaso descartável e sem resolver nada disso. Para mim

Educação Ambiental ou Educação porque eu acho que a Educação Ambiental deve

estar ligada à Educação de uma forma geral é a maneira que o homem tem ainda de

tentar salvar o mundo de tanta agressão que sofreu e sofre desde a época que

começou a ser colonizado. Eu não consigo perceber, vislumbrar, que um professor,

seja de Matemática, seja de História, de qualquer área não trabalhe essa Educação

Ambiental. Eu acho que aqui na escola, é esse local, esse lócus que o aluno tem de

aprender a tratar o mundo de uma maneira melhor e o caminho seria a Educação

Ambiental. Para mim Educação Ambiental é essa relação que o homem tem com o

Planeta.

Percebese que o professor tem a preocupação de trabalhar junto aos alunos a complexidade do Meio

Ambiente, sem desvinculálo da abrangência da Educação, não ignorando os intrincados processos de

aprendizagem e a necessidade social de se mudar atitudes, habilidades e valores e não apenas

comportamentos.

Desse modo, o professor coaduna com Loureiro (2008), quando argumenta que as dificuldades e

possibilidades indicadas pela sociedade são desafios postos que precisam ser enfrentados pela EA e não

ignorados ou justificados por respostas simples na adoção de modelos de fácil aplicação (a famosa “receita de

bolo”), que aliviam angústias, mas pouco ajudam no processo educativo de superação das condições de

degradação da vida no planeta.

Loureiro (2004) alerta ainda que, enquanto ficarmos discutindo em uma perspectiva romântica, fragmentada

e acrítica, a mata continuará a ser destruída e a população a viver em condições de miséria. Diz que é preciso

trabalhar de forma contextualizada, articulando os problemas percebidos à estrutura econômica e aos padrões

socioculturais. De outro modo, o educando não assimila os conhecimentos gerados, pois não vê relação entre

eles e sua realidade de vida impossibilitandoo de atuar conscientemente no meio em que vive.

Após a Conferência de Tbilisi, aconteceram inúmeros outros encontros e estudos, marcados por intensa

reflexão onde foram elaborados variados trabalhos e pesquisas, estando o meio ambiente sempre em

primeiro plano (ARAÚJO, 2004).

É nesse contexto que em 1983, foi criada a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,

conhecida como Comissão Brundtland, a qual possuía o intento de pesquisar os problemas ambientais em

âmbito internacional, visando a estudar caminhos alternativos que permitissem a sustentabilidade do planeta.

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_constitutivo_da_educacao_ambiental_ser_humano_meio_ambiente_e_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-14,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Quatro anos mais tarde, essa Comissão elaborou um relatório intitulado “Nosso Futuro Comum”, que se

tornou um marco. Esse documento defendia que as pessoas deveriam mudar muitas das maneiras de viver e

conduzir negócios ou o mundo enfrentaria níveis inaceitáveis de sofrimento humano e estragos ambientais. A

partir desse Relatório ficou consagrado o conceito de desenvolvimento sustentável, que propõe uma síntese

operativa entre o desenvolvimento econômico e a defesa da biodiversidade, se estendendo por um campo

mais holístico dos problemas sociais e combate à pobreza, com as cooperações internacionais de práticas

menos devastadoras para o meio ambiente.

Quando lançado o relatório da Comissão Brundtland, no Brasil, solicitando “uma nova era de desenvolvimento

econômico ambientalmente saudável”, viviase a intensidade dos debates constitucionais. Assim, em 1988, na

tentativa de amenizar os problemas ambientais, o tema Meio Ambiente e EA foram assumidos pela nova

Constituição Federal como uma obrigação nacional, passando a recomendálos em todas as instâncias, níveis

e modalidades de ensino.

No início da década de 1990, em resposta ao Relatório “Nosso Futuro Comum” e tendo como base suas

propostas, foi definida a realização da II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, ficando conhecida como RIO92. Adams (2005)

apresenta o conceito de EA de acordo com a Comissão Interministerial para a preparação da RIO92:

A Educação Ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões sócioeconômicas, política, cultural e

histórica, não podendo se basear em pautas rígidas e de aplicação universal, devendo considerar as condições

e estágios de cada país, região e comunidade, sob uma perspectiva histórica. Assim sendo, a Educação

Ambiental deve permitir a compreensão da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a

interdependência entre os diversos elementos que conformam o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente

os recursos do meio na satisfação material e espiritual da sociedade, no presente e no futuro.

Diante dessa visão, entendese que o cerne da EA é a de problematizar a realidade, com vistas a formar nova

consciência, valores, atitudes e comportamentos frente às condições configuradas e, desse modo, definir

ações possíveis para orientar o agir humano, sendo que a finalidade almejada é tornar os indivíduos críticos e

autônomos para fazerem suas escolhas.

Reigota (2009) diz que é necessário observar que essa foi a primeira Conferência das Nações Unidas na qual

a sociedade civil pôde participar. A partir daí, a intervenção e participação cidadãs, destacadas pela agenda

política planetária, deixaram de ser apenas um discurso bem intencionado e a problemática ambiental

adquiriu maior visibilidade pública.

O principal documento extraído dessa II Conferência foi a Agenda 21, a qual se pode conceituar como um

processo de planejamento participativo, com objetivo de envolver a todos na discussão dos principais

problemas ambientais e na formação de parcerias e compromissos para a sua solução a curto, médio e longo

prazo, fazendo análise e encaminhamentos das propostas para o futuro dentro de uma abordagem integrada

e sistêmica das dimensões econômica, social, ambiental e políticoinstitucional (AGENDA 21, 1997).

Cascino (2000, p. 41) destaca que a Agenda 21, a Carta Brasileira para a EA e o Tratado de EA para

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global são documentos que “[...] marcaram uma época de

profunda mudança nos paradigmas que orientam a leitura das realidades sociais e dos problemas que
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envolvem a produção e o consumo de bens e serviços, a exploração dos recursos naturais ... a transformação

dos espaços de formação e educação das futuras gerações”.

Esse Tratado para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global acima citado é um documento de

posições nãogovernamentais, elaborado pelos participantes da sociedade civil, organizados em entidades

ambientalistas, durante o Fórum Global, evento que ocorreu durante a Rio92. Adams (2005) destaca o

preâmbulo do Tratado:

A Educação Ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo de

aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal

educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e

social e para a preservação ecológica. Estimula a formação de sociedades

socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de

interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva em

nível local, nacional e planetário.

Percebese que esse documento faz uma leitura ampla da questão ambiental e anuncia a abordagem de

vários aspectos, não a reduzindo somente à ecologia, à preservação e à conservação do meio ambiente. Inclui

a responsabilidade coletiva para tratar e pensar aspectos e alternativas às questões da EA e tornar a

sociedade sustentável, englobando fatores como ‘respeito a todas as formas de vida’, e o questionamento do

consumo colocado como ideal no modo de produção atual. Tal ideia de consumo está além do limite que o

ambiente pode aguentar e, por isso, se coloca como tarefa urgente de a EA fomentar mudanças no modo de

produção e, consequentemente, na forma de viver.

Desse modo, esse Tratado afirma que a realidade social e ambiental está interligada e que se deve

conectálas, fazêlas dialogar entre si, considerando a educaçãoformação um processo contínuo e

permanente, cujos princípios educativos estão fundamentados nos valores e ações transformadoras – isso

com relação à realidade social e ambiental – e posicionandose a favor de conteúdos formativos que estejam

centrados na responsabilidade individual e coletiva, local e planetária  uma EA crítica, transformadora e

emancipatória como estratégia para a construção de sociedades socialmente justas e ecologicamente

equilibradas (TOZONIREIS, 2008). O depoimento do Professor 2, de certa maneira, concorda com

TozoniReis:

Educação Ambiental seria a meu ver uma formação para poder interagir com o Meio

Ambiente de maneira responsável em todos os sentidos, tanto para que eu tente

minimizar os prejuízos ou dificultar (sic) o avanço dos prejuízos causados pelo

avanço da urbanização crescente, pela inclusão de muitos materiais que a gente vem

utilizando na atualidade. A Educação Ambiental colaboraria até na questão de

formação no sentido de uma perspectiva da relação humana de forma a todos terem

acesso ao ambiente em que vivem e viver nesse meio ambiente de maneira mais

saudável, mais equilibrada, mais democrática, eu penso nessa perspectiva.

Vêse que o Professor 2 inscreve sua fala num viés que trata da relação de interdependência entre

homem/sociedade/natureza, coadunando dessa maneira com o posicionamento de Araújo (2004) ao afirmar
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que a EA, deve estimular os alunos a perceberem os valores que transformam o ambiente físico e social à sua

volta. Para tanto, argumenta, é necessário que o próprio professor tenha uma visão crítica das questões

ambientais a fim de ajudar o aluno a entender o que há por trás da degradação, ou seja, a lógica de um

sistema econômico neoliberal, que induz as pessoas ao consumismo e ao desperdício dos recursos naturais.

Com esses posicionamentos, o Professor 2 e Araújo (2004) entrelaçamse ao pensamento de Matsushima

(1991), quando o mesmo afirma que o indivíduo para perceber esses valores precisa compreender que as

questões ambientais estão inseridas no seu meio de convivência, e que, portanto, fazem parte do seu

cotidiano.

Em função da Constituição Federal e dos compromissos assumidos com a RIO92, o governo brasileiro

instituiu, em 1994, o PRONEA – Programa Nacional de Educação Ambiental, sintonizado com o Tratado de

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, em parceira com o Ministério

do Meio Ambiente  MMA, o Ministério da Educação  MEC e o Ministério da Ciência e da Tecnologia – MCT.

Em 1997 são divulgados pelo MEC os PCN, os quais trouxeram no seu bojo sugestões, objetivos, conteúdos e

fundamentação teórica dentro de cada área do conhecimento, com o intuito de subsidiar o trabalho docente.

A novidade ficou por conta da inclusão do “meio ambiente” como tema transversal.

Em abril de 1999, o Congresso Nacional institui a PNEA por meio da Lei nº 9.795/99, alocando a EA no âmbito

governamental, definindo princípios, fundamentos e objetivos, além de dar diretrizes para a sua aplicação nos

diferentes níveis de ensino, nos aspectos formal e nãoformal. No entanto, essa Lei foi regulamentada

somente em junho de 2002 através do Decreto 4281, que definiu, entre outras coisas, a composição e as

competências do órgão gestor, lançando, assim, as bases para sua execução (DIAS, 2004).

Essa Lei, no seu art. 1º, apresenta a EA como “o processo por meio do qual 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”.

Inicialmente, a apresentação nos oferece a percepção de que a EA se reduz à preservação, podendo ser

inserida na EA tradicional, devido à utilização da expressão conservação do meio ambiente. Porém, no mesmo

artigo, temse a importância do papel dado tanto ao indivíduo como à coletividade e a necessidade de

englobar as competências necessárias para a conservação do meio ambiente, como valores sociais,

conhecimentos, habilidades e atitudes; tudo isso remete a uma EA crítica, comprometida com novas formas

de pensar e agir. Essa lei traz em seu bojo, ainda, a presença da EA no currículo das instituições de ensino

público e privado, englobando: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Superior,

Educação Especial, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos, todavia, coloca que não deve ser

implantada como disciplina específica nos currículos (BRASIL, 1999).

Guimarães (1995) diz que a educação deve ser crítica, para que se possa compreender a sociedade como um

sistema, onde as partes vão influenciar o todo que, por sua vez, influenciará o indivíduo. Diz ainda que, essa

educação coletiva, transformadora da sociedade em sua relação com a natureza, num processo participativo,

onde cada indivíduo se torna sujeito mediante atitudes éticas, é condizente com o exercício da cidadania. O

posicionamento do Professor 6 apresenta elementos concordantes com os de Guimarães:
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A Educação Ambiental é uma reflexão que a gente pode lançar aos nossos alunos e

vivenciála, especialmente. Então, quando eu me refiro à Educação Ambiental, por

exemplo, em momentos de formação docente, eu recrimino muito a questão que a

mesma ocorra num determinado momento elaborando cartazes, falando sobre isso,

alertando e não vivenciando. Penso que ela poderia fazer parte de uma vivência

contínua e que pudesse contribuir para a mudança de paradigmas de como eu

enxergo algumas coisas, de como eu interajo. Acho que quando a pessoa tem uma

formação em Educação Ambiental ela trabalha com valores humanos, trabalha com

desconstrução de alguns conceitos, estigmas, estereótipos, assim como a

interculturalidade, que trabalha com a educação para a cidadania, então o aluno não

se enxerga individualmente, mas, dentro de um coletivo.

Esse depoimento mostra que o Professor 6 possui uma base teóricometodológica crítica ao se referir à

educação capaz de formar sujeitos críticos e conhecedores das relações, dos problemas e dos conflitos

existentes no ambiente em que vivem, fazendo uma proposta de que o trabalho a ser realizado se concretize

em um viés coletivo. Observase ainda que o professor, ao tratar da constância das singularidades e

especificidades humanas, já está pensando em soluções coletivas a serem traçadas em prol das mudanças

globais, nas quais se estendem todos os aspectos essenciais para a efetivação dessas mudanças, como o

ético, o cultural, o social, o ambiental, enfim, os aspectos que influenciam nossa vida cotidiana.

Carvalho (2001) reforça a noção de que a EA crítica é aquela que busca formar o cidadão nos aspectos

históricos, individuais e sociais, ou seja, tanto o individual quanto o coletivo são essenciais. Tudo é pensado

nas relações subjetivas e objetivas, considerando todos os aspectos que as influenciam, sem, no entanto,

“hierarquizar” essas relações.

Vale reforçar que, a EA situase num espaço de amplo debate entre diferentes perspectivas, com orientações

metodológicas variadas, e, portanto, devese levar em consideração a diversidade de valores e discursos,

sobretudo porque democracia e participação pressupõem o reconhecimento de interesses e posicionamentos

diversos e não a ênfase no consenso de algum entendimento.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica perceptível a diversidade de definições e abordagens encontradas nas variadas fontes disponíveis para

consulta, assim como também refletidas nas falas dos professores entrevistados. Entretanto, o que fica visível

é a necessidade de uma consciência ambiental na população através da educação. Consciência ambiental,

aqui entendida no viés da proposta de Paulo Freire, quando a vincula à apropriação crítica do conhecimento e,

por conseguinte, o sujeito assume uma posição epistemológica diante da realidade desmistificada.

Nesse sentido, a conscientização envolve a problematização da realidade, possibilitando processos reflexivos

que subsidiam práticas direcionadas pelos sujeitos com vistas à construção de caminhos para a superação dos

problemas ambientais. Problematizar a realidade é objetivo da EA de caráter crítico e transformador que, de

acordo com Guimarães (1995), objetiva a promoção de ambientes educacionais de mobilização dos processos

de intervenção sobre a realidade, propiciando um processo educativo que possa estar contribuindo para a

transformação da crise socioambiental.
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No entanto, dos oito professores entrevistados, constatouse que somente três concebem a EA como processo

de formação crítica e cidadã que visa à transformação social. A dimensão política da conscientização não é

ressaltada pelos outros cinco professores. A compreensão reducionista do processo de conscientização

ambiental leva a uma concepção preservacionista e/ou conservacionista de EA. Nessa perspectiva, o enfoque

é no sujeito cognoscente que, ao adquirir conhecimento, se sensibiliza e, a partir daí, muda sua conduta. Há,

portanto, uma concepção restrita do processo, pois ele não pode ser entendido como um simples resultado

imediato de aquisição de conhecimentos e atitudes apropriadas.

Leff (2001) diz que a EA deve tentar articular, subjetivamente, o educando ao conhecimento, bem como suas

formas de produção ao fazêlo descobrir os sentidos e sabores do saber, a desenvolver, mais que o

pensamento crítico, um pensamento reflexivo e prospectivo capaz de combater condutas automatizadas, o

pragmatismo e o utilitarismo tão presentes na sociedade globalizada moderna.

Dessa maneira, a EA deve ser apresentada como uma dimensão incorporada ao processo educacional,

discutindo as questões ambientais e as consequentes transformações de conhecimentos, valores e atitudes

diante da nova realidade a ser construída, na busca de um mundo mais equilibrado e justo, requerendo para

isso o engajamento pessoal e coletivo de todos no processo de transformação.

Contudo, é preciso entender que não bastam leis e documentos ou princípios aprovados em grandes

Conferências, mas sim, que as discussões se transformem em práticas sociais efetivas e que sejam assumidas

pelos órgãos gestores e pelos agentes da educação, pois é nesse sentido que se estruturam as mudanças.

Destarte, os educadores devem estar cada vez mais atentos e preparados para problematizar e reelaborar as

informações ambientais que recebem, pois, a sua visão e entendimento das múltiplas facetas do conceito

pode alienar o aluno e leválo a exercer posturas conservadoras. Assim, é essencial que o professor assuma

um compromisso no sentido de impulsionar as transformações de uma educação compromissada com a visão

crítica e ética de uma sociedade ambiental que se deseja, mais justa e igualitária para todos.
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