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RESUMO 

A Educação Ambiental como um campo social traz a compreensão de um espaço de 

atores que compartilham valores e normas em comum, mas também disputam a 

dominação do campo e a possibilidade de orientá-lo com base em propostas políticas, 

pedagógicas e epistemológicas para abordar os problemas socioambientais. Essas 

propostas e interesses vão desde tendências conservadoras que estimulam a permanência 

da crise socioambiental à tendência crítica que se diferencia por subsidiar uma leitura de 

mundo mais complexa que possa reorientar uma intervenção que contribua para o 

processo de transformação da realidade socioambiental. Nesse sentido, esta pesquisa 

parte do pressuposto de que é possível desenvolver a Educação Ambiental no Ensino de 

Ciências através da abordagem crítica de temas socioambientais. Elegemos como 

objetivo analisar como os professores do ensino fundamental dos anos finais articulam a 

Educação Ambiental Crítica e o Ensino de Ciências por meio da abordagem de temas 

socioambientais. A pesquisa é de abordagem qualitativa e utilizou como instrumentos de 

coleta de dados entrevistas semiestruturadas e questionário com questões abertas. O 

questionário foi direcionado para os temas socioambientais que foram: água, reciclagem 

e agronegócio. O público alvo foi formado pelos professores de ciências do ensino 

fundamental dos anos finais do município de Ibirataia-BA. Os dados foram analisados 

tendo como parâmetro análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011) em que  

emergiram desse processo categorias distintas para entrevistas e questionários, quais 

sejam: Concepções de Educação Ambiental; Limites de Trabalhar Educação Ambiental 

no Ensino de Ciências (categorias das entrevistas); Papel do Ensino de Ciências na 

Discussão do tema Água; Conhecimento a serem Abordados em uma Aula de Ciências 

sobre Água; Conteúdos  a serem Abordados em uma Aula de Ciências sobre 

“Reciclagem”; Os Professores e suas Opiniões Sobre o Tema Socioambiental 

“Agronegócio” (categorias do questionários). Os resultados indicam que as concepções 

que caracterizam uma Educação Ambiental Crítica ainda se encontram muito diluída do 

discurso dos professores. Também foi possível notar que os currículos escolares e a Base 

Nacional Comum Curricular- BNCC tem limitado as práticas com um viés mais 

socioambiental por priorizar apenas os conteúdos padronizados. Quanto ao 

desenvolvimento dos temas socioambientais no Ensino de Ciências, foi identificado que 

os professores propõem boas estratégias e conhecimentos importantes para a 

implementação dos temas. No entanto, o que predomina é o hibridismo, ou seja, os 

conhecimentos e estratégias para articular o ensino de ciências com os temas 

socioambientais estão influenciadas pelas macrotendências de educação ambiental, 

diluídos em aspectos conservacionistas, pragmáticos e críticos. 

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica; Ensino de Ciências; Temas 

socioambientais 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The idea of Environmental Education as a social field brings the understanding of a space 

of players who share common values and norms, but also dispute the domination of the 

field and the possibility of guiding it based on political, pedagogical and epistemological 

proposals to approach the socio-environmental problems. These proposals and interests 

range from conservative tendencies that stimulate the permanence of the socio-

environmental crisis to the critical tendency that differentiates itself by subsidising a more 

complex reading of the world that can reorient an intervention that contributes to the 

process of transformation of the socio-environmental reality. In this sense, this research 

is based on the assumption that it is possible to develop Environmental Education in 

Science Teaching through a critical approach to socio-environmental themes. It was 

aimed to analyse how teachers articulate Critical Environmental Education and Science 

Teaching by approaching socio-environmental themes. The research is conducted by a 

qualitative approach and semi-structured interviews and questionnaire with open 

questions as instruments of data collection were used. The questionnaire was directed to 

the socio-environmental themes that were: water, recycling and agribusiness. The target 

audience was formed by the elementary school science teachers of the final years of the 

municipality of Ibirataia-BA. The data were analysed using discursive textual analysis 

(MORAES; GALIAZZI, 2011) and presented categories of analysis that emerged from 

this process. The results indicate that the conceptions that characterize a Critical 

Environmental Education are still very diluted in the teachers' discourse. It was also 

possible to note that the school curricula that are currently guided by the National 

Common Curricular Base (BNCC) have limited practices with a more socio-

environmental bias to prioritize only the standardized contents. Regarding the 

development of socio-environmental themes in Science Teaching, it was identified that 

teachers propose good strategies and important knowledge for the implementation of the 

themes. However, hybridism predominates, that is, the knowledge and strategies to 

articulate the teaching of sciences with the socio-environmental themes are influenced by 

the macro trends of environmental education, diluted in conservationist, pragmatic and 

critical aspects. 

Keywords: Critical Environmental Education; Science Teaching; Social and 

Environmental Issues   
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APRESENTAÇÃO 

 

Inicio o presente trabalho apresentando minha trajetória formativa, que muito explica 

acerca dos caminhos que decidi trilhar na pesquisa realizada. Ingressei no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –

UESB, campus de Jequié-BA. No início, haviam muitas incertezas de trilhar a carreira 

docente, no entanto, mesmo com tantas incertezas, a falta de identidade e conhecimento 

docente, havia o interesse de conhecer esse “mundo” da docência e da educação como 

um todo. Foi quando, no terceiro semestre decidir concorrer a uma vaga no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

As experiências no PIBID ascenderam meu entusiasmo pela educação e pela carreira 

docente. Participei de dois subprojetos, o primeiro intitulado “PRÁTICAS 

METODOLÓGICAS INCLUSIVA-Garantia de Educação de Qualidade para Todos” 

permaneci no período de outubro de 2012 à janeiro de 2014. Nesse subprojeto 

desenvolvíamos, com outros bolsistas do curso de biologia, intervenções com o foco na 

educação inclusiva para pessoas com deficiências ou com o objetivo de desenvolver 

consciência e sensibilização para demais alunos das escolas trabalhadas. Foi nesse 

período que considero o início da formação da minha identidade docente, visto que os 

estágios nos cursos de licenciaturas em geral são muito tardios.  Porém, foi no segundo 

subprojeto intitulado “Subprojeto Interdisciplinar Educação Ambiental” que despertei 

uma afinidade e interesse pela área. Vivemos intensos processos de formação, entre 

alunos, colegas e professores nas discussões e tentativa de implementar nas escolas a 

Educação Ambiental na sua vertente Crítica, que anteriormente ao PIBID eu não 

compreendia a Educação Ambiental como um campo heterogêneo, com diferentes 

interesses e ideologias e com diferentes pressupostos teóricos-metodológicos. Nesse 

período também, fui tendo experiências com as disciplinas pedagógicas para o ensino de 

ciências e biologia no curso de licenciatura, o que contribuiu muito nas minhas práticas e 

intervenções educativas. 

Ao concluir o curso de graduação, tive poucas experiências com a educação, mas 

mesmo nessas poucas experiências sempre tentava trazer a Educação Ambiental para as 

minhas práticas. 
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No PIBID, desenvolvíamos intervenções baseado em temas socioambientais, entre 

eles, água, reciclagem, horta escolar, etc, mas, fazendo uma análise com o conhecimento 

de hoje, as nossas intervenções ainda eram impregnadas por uma Educação Ambiental 

pragmática, ou seja, funcionando como um mecanismo de compensação para o 

desperdício e o consumismo. Após a graduação, me empenhei a ingressar no mestrado e 

me matriculei como aluna especial na disciplina “A formação de Professores de Ciências 

no Contexto das Perspectivas Críticas” do programa de pós-graduação ao qual hoje sou 

mestranda, para entender mais sobre Teoria Crítica e suas influencias na sociedade e na 

educação. A partir dessa experiência, comecei a traçar objetivos de pesquisa em Educação 

Ambiental Crítica, pensando também na minha formação como professora de ciências e 

na trajetória do PIBID nas tentativas de implementar a Educação Ambiental Crítica na 

escola.  
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INTRODUÇÃO 

 

Foi considerado por muito tempo que o Ensino de Ciências centrava-se em fazer 

com que os estudantes adquirissem apenas o conhecimento científico no sentido mais 

estrito, ou seja, um conhecimento rígido que não comporta contextualização, a 

compreensão da realidade e principalmente o como a ciência e o desenvolvimento 

científico interfere na sociedade. No entanto, quando o crescente desenvolvimento 

científico passou a ser a origem de muitos problemas socioambientais, fez-se necessário 

que a educação científica fosse aprimorada para o desenvolvimento de um pensamento 

crítico, participativo, que contribuísse para a autonomia e tomada de decisão 

(KRASILCHIK, 2007; CACHAPUZ et al, 2005). Embora essa questão seja amplamente 

discutida, a maneira de ensinar ciências muitas vezes compromete a compreensão da 

realidade socioambiental que afetam o cotidiano dos estudantes. 

  A essa maneira de ensinar, chamamos de técnica, pois apresenta-se de forma 

conteudista e instrumental limitando a formação crítica dos estudantes. Isso, no entanto, 

requer transformações que vão desde metodológicas e ambientes de aprendizagem a 

discussão crítica de temas que estão intimamente ligados ao ensino de ciências e ao 

cotidiano. A exemplo disso, trazemos os temas socioambientais, ou seja, temas que 

incorporam a dimensão social, política, econômica e cultural à aspectos da natureza e 

dessa forma, não se limita a conhecimentos de cunho ecológico.  

Esse termo surgiu quando não era mais possível pensar nas questões ambientais 

fora da esfera social, ou seja, ambas devem ser integradas e indissociáveis, pois os riscos 

que a sociedade causa e enfrenta com a degradação ambiental, torna emergente um novo 

olhar, um olhar socioambiental. Por exemplo, ao discutir os problemas ambientais 

causados pelo lixo é importante discutir produção e consumismo, assim como torna-se 

necessário que além de levar em consideração os benefícios do agronegócio, analisar 

também o uso ativo de agrotóxicos e  o fato deles não atingirem apenas espécies nocivas, 

mas também outras espécies da fauna e da flora, bem como os riscos para a saúde humana, 

ou seja, discutir sobre agronegócio e pensar na perda de recursos humanos e naturais. 

Porém, além de transformações no ensino essa questão perpassa pela formação de 

professores, pois, para alcançarmos essa mudança tão desejada na abordagem crítica dos 
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temas socioambientais, seria interessante se pensar em políticas públicas de formação 

continuada que qualifique os professores para tal. 

Problemas socioambientais como desmatamento, escassez de água, perda da 

biodiversidade, descarte inadequado de resíduos sólidos, questões geopolíticas, 

territoriais, conflitos e tensões por demarcações de terra entre outros, tem ocupado de 

forma crescente os discursos em diversas esferas sociais de forma global. Com o efeito 

dessa realidade socioambiental, várias legislações, pactos, programas e comissões foram 

se consolidando em busca de uma forma melhor de efetivar-se ações mais sustentáveis. 

A lei de número 9.795, de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), entendida como processos que busca desenvolver em todos a 

construção de conhecimentos, valores sociais, habilidades, competências e ações em prol 

da conservação do meio ambiente, uma sociedade sustentável e qualidade de vida 

(BRASIL, 1999), ganhou um papel muito relevante, enquanto potencial ato político para 

a transformação socioambiental. 

O termo sustentabilidade que aparece na lei citada anteriormente é um conceito que 

teve origem nas ciências biológicas e refere-se à capacidade de suporte de um 

ecossistema, permitindo sua reprodução ou permanência no tempo (LOUREIRO, 2012). 

De acordo com Loureiro (2012) para serem sustentáveis, é necessário apresentar cinco 

atributos, quais sejam:  

1) conhecer e respeitar os ciclos materiais e energéticos dos ecossistemas 

em que se realizam; 2) atender as necessidades humanas sem comprometer o 

contexto ecológico e, do ponto de vista ético, respeitando as demais espécies; 

3) garantir a existência de certos atributos essenciais ao funcionamento dos 

ecossistemas sem os quais perderiam suas características organizativas; 4) 

reconhecer quais são os seus fatores limitantes preservando-os para não 

inviabilizarem a sua capacidade de reprodução; 5) projetar a sua manutenção 

em termos atemporais (LOUREIRO, 2012, p. 56).   

Esses cinco atributos, tem forte relação com um dos objetivos para o ensino de 

ciências estabelecidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que preconiza a 

compreensão dos alunos sobre a natureza como um todo dinâmico e nós, como seres em 

sociedade, somos agentes transformadores do mundo, em relação essencial com os outros 

tipos de vida e demais componentes do ambiente (BRASIL, 1998). Ou seja, compreender 

o ambiente composto por partes que estão interligadas e interagindo o tempo inteiro, e 

nós que somos seres em sociedade e agentes transformadores precisamos pensar e agir de 

uma forma que não comprometa essa relação essencial de respeito ao contexto ecológico.  
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No entanto, isso ainda precisa ser amadurecido e discutido do ponto de vista crítico, 

pois, o conceito de sustentabilidade traz consigo múltiplas dimensões e relações que 

precisam ser discutidas e debatidas principalmente no âmbito econômico e cultural 

(LOUREIRO, 2012). Muitos são os que pregam o desenvolvimento de ações sustentáveis, 

no entanto “uma sustentabilidade sob a égide do mercado financeiro não leva à redução 

de desigualdade social e nem minimiza demanda por matéria e energia (LOREIRO; 

LIMA, 2012, p. 295).  

Infelizmente a transformação do mundo citada no objetivo dos PCNs não tem sido 

positiva do ponto de vista sustentável e o que ainda se vê é uma intensa relação de 

apropriação, dominação e exploração humana e da natureza, colocando os interesses 

econômicos em primeiro lugar. Isso, por um lado, se dá pela apropriação do conceito, 

tendo no entanto, intencionalidades contraditórias à sustentabilidade e que se manifesta 

nas estratégias de atuação (LOUREIRO, 2012). Do ponto de vista da Educação Ambiental 

Crítica, a relação sociedade e natureza não pode ser discutida excluindo-se justiça social 

e desigualdades, portanto, o debate sobre sustentabilidade não se fecha em mudanças de 

comportamento pessoais nem na economia verde (LOREIRO; LIMA, 2012).  

O atual documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Este 

documento estabelece competências gerais e específicas (por área de conhecimento) que 

consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

(BRASIL, 2017).  É importante salientar que a Educação Ambiental em tal documento é 

praticamente desvalorizada, aparecendo apenas como um tema e não como um campo, 

que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, incorporar aos currículos 

e às propostas pedagógicas.  

Como esta pesquisa está direcionada a etapa de Ensino Fundamental da Educação 

Básica, em especial os Anos Finais (6º a 9º ano), partimos do pressuposto de que a 

interlocução entre Educação Ambiental Crítica e o Ensino de Ciências pode ser possível 

através da abordagem de temas socioambientais, que discutidos de forma crítica, pode 

revelar uma realidade que se impõe no cotidiano, um estilo de desenvolvimento e a 

estrutura de organização social. Além disso, pode fazer com que desenvolva a 

compreensão de como chegamos a situação atual através de perfis, valores, ideologias e 

interesses pessoais de sujeitos que levaram a essa realidade no contexto socioambiental. 
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Consideramos que a Educação Ambiental não existe somente a partir de projetos 

específicos, mas pode estar presente na sala de aula com a utilização de suas temáticas 

e/ou na formação de grupos que possam atuar na escola e na comunidade para debater os 

problemas socioambientais. Para tanto, como ação educativa, é necessário que a 

Educação ambiental seja capaz de contribuir para a transformação de uma realidade 

historicamente colocada frente a uma crise socioambiental. Essa Educação Ambiental 

Crítica, citada anteriormente caracteriza-se por subsidiar uma leitura de mundo mais 

complexa que possa reorientar o agir e pensar humano no mundo, ou seja, para uma 

intervenção que contribua no processo de transformação da realidade socioambiental que 

é complexa (GUIMARÃES, 2004). Isso implica mudança cultural e social na perspectiva 

de transformação das situações concretas e limitantes de melhores condições de vida do 

sujeito (TORRES; FERRARI; MAESTRELLI, 2014). É uma Educação Ambiental que 

não reproduz as ideologias conservadores (que ao contrário do que se pensa, estimulam a 

crise socioambiental), mas se faz problematizadora, transformadora e dialógica, voltada 

para formação de sujeitos críticos que tenham uma concepção de mundo não fragmentada 

e que compreendam a construção hegemônica que estrutura a sociedade (GUIMARÃES, 

2004).  

Para tanto, a formação de sujeitos críticos, requer um ensino que se contraponha às 

concepções de que a educação consiste em acúmulo e transmissão de informações, de 

visões fragmentadas de mundo e de sujeito neutro (TORRES; FERRARI; 

MAESTRELLI, 2014).  

Partindo desse pressuposto, apresenta-se a seguinte pergunta norteadora da pesquisa: 

Quais as percepções de professores de ciências do ensino fundamental sobre a abordagem 

de temas socioambientais e como é feita a articulação entre educação ambiental crítica e 

ensino de ciências? O objetivo geral é analisar como os professores do ensino 

fundamental dos anos finais articulam a Educação Ambiental Crítica e o Ensino de 

Ciências por meio da abordagem de temas socioambientais. Para tanto, elegemos os 

seguintes objetivos específicos: analisar as concepções dos professores de ciências sobre 

Educação Ambiental; Identificar os limites de trabalhar a Educação Ambiental Crítica  no 

ensino de ciências.  

Para mapear a produção acadêmica, partimos para o banco de teses e dissertações 

da Capes onde foi feito uma busca utilizando as Unidades de Registro (UR): “temas 

socioambientais” (28 resultados); “educação ambiental crítica“ e “ensino de ciências” 



20 
 

(13339 resultados). Selecionamos os trabalhos realizados de 2013 a 2018 (trabalhos 

posteriores à plataforma Sucupira) e fomos fazendo a leitura flutuante dos títulos, 

resumos e palavras-chaves destes trabalhos, com o objetivo de analisar os contextos as 

quais as unidades de registro se situavam. Nesta etapa, foi possível levantar resultados 

preliminares sobre as concepções de EA crítica, limites de trabalhar a educação ambiental 

crítica e os temas socioambientais no ensino de ciências presentes nestas teses e 

dissertações. Por fim, totalizaram 12 trabalhos analisados sendo 2 teses e 10 dissertações.  

Sobre as concepções de educação ambiental dos professores, 8 desses trabalhos 

indicam que a maioria dos professores compreendem a Educação ambiental com o viés 

conservacionista e pragmático, pois valorizam aspectos do ambiente natural, valorizam 

termos como conscientizar, preservar, conservar, cuidar e respeito e proteção da natureza. 

Todos esses termos são vistos como decorrente apenas da transmissão de informações e 

comportamentos (GOMES, 2016; FILHO, 2015; ALBUQUERQUE, 2014; ROCHA, 

2016; GALVAO, 2015; ROCON, 2017; LUZ, 2015; ARAUJO, 2016) 

As análises de 4 trabalhos mostram que as concepções sobre educação ambiental 

dos professores são atravessadas por diferentes sentidos indicando a coexistência de 

visões conservadoras que não envolvem dimensões de questionamento, participação e 

transformação social, e visões emancipadoras que não separa ambiente e sociedade e 

defende a extinção de injustiças e conflitos socioambientais (RODRIGUES, 2014; 

SILVA, 2017; GOMES, 2015; FIGUEIRA, 2017) 

Desses trabalhos analisados, 3 dissertações e 1 tese, apontam também que a 

maioria dos professores estão consciente da importância de trabalhar as questões 

socioambientais no ambiente escolar mas ressaltam alguns limites e obstáculos para se 

efetivarem tais práticas. Entre eles estão a própria formação específica (GOMES, 2016); 

aspectos estruturais e físicos da escola e materiais didáticos adequados que possam 

auxiliá-los na abordagem de uma Educação Ambiental Crítica (GOMES, 2016;  

ALBUQUERQUE, 2014), falta de tempo e desconhecimento de legislações específicas 

(FILHO, 2015) bem como aspectos curriculares engessados e rígidos, limitantes de 

práticas transformadoras (RODRIGUES, 2014) e em se tratando de projetos escolares, a 

falta de apoio e participação da comunidade escolar (GOMES, 2016). 

Quanto aos temas socioambientais no ensino de ciências (28 resultados), 

encontramos duas (2) pesquisas realizadas antes de 2013 e ao fazermos as leituras 



21 
 

flutuantes das outras, percebemos a presença de pesquisas de caráter interventivo com 

alunos ou com a elaboração e aplicação de materiais paradidáticos (3 resultados), e as 

demais utilizando temas socioambientais específicos ou que o contexto não condizia com 

essa pesquisa. 

A seguir apresentaremos um breve resumo de cada etapa que constitui esta 

pesquisa, a fim de deixar os leitores informados da estrutura do trabalho e como ele foi 

desenvolvido 

Na introdução, trazemos um panorama geral da pesquisa, trazendo a questão 

norteadora e os objetivos que direcionaram a pesquisa. No Capítulo 1 desenvolvemos, 

com base nos referenciais do Ensino de Ciências, da Educação Ambiental Crítica e da 

Educação transformadora para situar os leitores as bases teóricas do presente trabalho. 

Nesse capítulo também discorremos sobre a importância de articular Educação Ambiental 

Crítica e o Ensino de Ciências para a formação cidadã. 

O capítulo 2 trata-se dos aspectos que constituem a metodologia da pesquisa, e as 

escolhas teórico/metodológicas escolhidas. Para tanto, abordamos o cenário da pesquisa, 

os sujeitos envolvidos, os instrumentos que foram utilizados e a técnica adotada para a 

análise dos dados. 

No capítulo 3 apresentamos a análise dos primeiros dados obtidos por meio da 

entrevista. Inicialmente, apresentamos as categorias que emergiram acerca das 

concepções que os professores têm sobre Educação Ambiental como um campo.  O 

segundo momento trata-se de uma discussão em torno dos limites estabelecidos pelos 

professores para desenvolver a educação ambiental em sua prática 

No capítulo 4, discorremos sobre as categorias que também emergiram após a 

exploração dos dados do questionário. Para tanto, analisamos como os professores 

articulam os temas socioambientais “água, reciclagem e agronegócio” com o ensino de 

ciências e seus posicionamentos a respeito dos respectivos temas.   

Nas considerações finais realizamos um breve apanhado dos resultados que foram 

obtidos durante a pesquisa, retornamos à questão norteadora na tentativa de respondê-la, 

também elencamos pontos positivos e negativos no decorrer da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1- REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS E SEUS DESDOBRAMENTOS AO LONGO DAS 

DÉCADAS 

Segundo Cachapuz et al (2005) a Educação Científica tem um caráter de urgência 

para o desenvolvimento das pessoas. Entendo que esse desenvolvimento não é um 

treinamento de habilidades técnicas, mas no sentido de fazer com que as pessoas 

compreendam a importância da ciência e com esse conhecimento os cidadãos se incluam 

em discussões e decisões sociais. Há décadas, a importância da educação científica vem 

sendo discutida frente ao desenvolvimento científico estreitamente vinculada ao 

desenvolvimento econômico e suas consequências como a degradação socioambiental, 

que trouxe péssimas condições de vida. Com isso a ciência deixou de ser vista como a 

solução para todos os problemas (KRASILCHIK, 2007; PIAN, 1992).  

Até a década de 50, os currículos de ciências eram como um conjunto de 

informações desconexas que demandavam a simples memorização. Na década de 60 

começaram a surgir algumas teorias da aprendizagem e o desenvolvimento de novos 

currículos elaborados por cientistas e educadores para a aplicação em sala de aula. No 

entanto, esses projetos não foram suficientes para suprir a insatisfação da comunidade e 

o novo currículo não preparava os alunos para a vida em sociedade (PIAN, 1992). Assim 

também foi na formação de professores, marcada essencialmente de se adquirir 

informações de livros, textos e artigos já elaborados para a aquisição de saberes em que 

a principal preocupação foi a ação em sala de aula (PRAIA, 2012). 

Os anos 70, que iniciou sendo marcado pelo período do “milagre econômico” com 

uma forte expansão da economia brasileira e em contrapartida, campeão de acidentes de 

trabalho, mortalidade infantil e devastação transamazônica, começou-se a perceber o 

declínio da confiança pública da ciência perdendo assim o seu status privilegiado. A partir 

daí começou uma maior preocupação a respeito do que a população precisava saber sobre 

ciência, o que mobilizou políticas nacionais e internacionais na direção de melhorar a 

alfabetização científica da sociedade (KRASILCHIK, 2007). 

Na década de 90, a História e Sociologia da Ciência conduziu a um novo 

procedimento científico-escolar pois, o objetivo era mostrar aos alunos uma ideia de como 

realmente a ciência acontece, então, entraram em jogo o desenvolvimento histórico da 
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construção científica, as ideias dos cientistas considerados exitosas ou fracassadas e a as 

suas formas de trabalho (PRAIA, 2012). 

No final da década de 90 a educação científica teve um papel decisivo, capaz não 

só de sensibilizar mas, sobretudo, de fortalecer a consciência de alunos cidadãos pois a 

vertente social da ciência é tida como uma exigência. Falou-se em Movimento Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), CTS-A (Ambiente) como uma metodologia para discutir o 

papel da ciência e da tecnologia na compreensão do mundo em que vivemos e as 

influencias evidentes do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e 

ambiente tomando dimensões humanas, sociais, culturais, econômicas e ambientais 

(PRAIA, 2012). 

Mesmo com algumas insuficiências, reconhece-se que os currículos escolares já 

vão expressando hoje uma certa preocupação com a vertente social, porém, o que se 

questiona é como os professores estão se apropriando desses currículos, bem como os 

formadores, os pais entre outros agentes que estão envolvidos na educação. Sendo assim, 

os alunos devem ter a oportunidade de contato com elementos de reflexão sobre 

acontecimentos que estão ocorrendo e que são decisivos em seu percurso de vida (PRAIA, 

2012). “Assim, cada vez mais faz menos sentido pensar no conhecimento científico fora 

do contexto da sociedade” (PRAIA, 2012 p. 62). 

. 

De acordo com Krasilchik (2007)  

nos cursos escolares, é comum atingir os estágios nominal e funcional 

no ensino de ciências, o primeiro é quando os estudantes reconhecem 

termos científicos específicos como por exemplo, célula, gene, átomo, 

e o segundo quando os alunos conseguem definir os termos científicos 

sem compreender plenamente seu significado. Porém, muito raramente 

conseguem atingir a multidimensionalidade do ensino que é o estágio 

quando os estudantes conseguem fazer pontes entre os conteúdos 

científicos com o seu contexto, com as relações sociais, políticas, 

econômicas e ideológicas das sociedades formando um quadro amplo 

(KRASILCHIK, 2007 p. 15). 

 

Para Praia (2012) é nesse ponto que a Educação Científica ganha seu verdadeiro 

sentido, incorporando um caráter socioético tendo um olhar pelo ângulo de uma nova 

perspectiva e para os projetos e temáticas curriculares de forma mais abrangentes e 

holísticas. Fazendo com que os professores de ciências comecem a organizar planos de 

atividades bem mais ricos no âmbito dos valores sociais e assim, os conteúdos curriculares 
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científicos começam a ser um instrumento privilegiado para novas aprendizagens com 

ênfase nas influencias que estes terão na vida dos estudantes e na sua forma de ver e agir 

no mundo.  

 Para Chassot (2003, p. 36-37) o “cientificismo ainda é muito presente nas salas de 

aula” e, para se opor a ele, considera a Ciência como uma linguagem para facilitar nossa 

leitura do mundo por esse motivo é que a responsabilidade maior de nós professores com 

o ensinar Ciências é procurar que nossos alunos e alunas se transformem, com o ensino 

que fazemos, seres humanos mais críticos e assim, se tornarem agentes de transformação 

do mundo em que vivemos.  

 Chassot (2003) lista algumas características usualmente presentes no ensino de 

ciências que contribuem muito mais à dominação e memorização do que a formação de 

cidadãos e cidadãs críticos.  

 A primeira característica é o ensino asséptico, ou seja, limpo, que não contém 

aspectos da realidade. É preciso tornar o ensino mais sujo no que diz respeito a enchê-lo 

de realidade do mundo que se deseja explicar (CHASSOT, 2003). 

 No ensino de ciências está presente também o dogmatismo, ou seja, a ciência como 

detentora do saber e de verdades infalíveis. Seria interessante que em nossas aulas 

estivesse presente a marca da incerteza, o improvável, o falível da ciência (CHASSOT, 

2003). 

O ensino abstrato é aquele que, assim como o asséptico exclui uma realidade mais 

concreta, que se limita ao entendimento do conceito (CHASSOT, 2003). 

Outra característica muito marcante no ensino de Ciências destacado por Chassot 

(2003) é a a-histocicidade, um ensino que apresenta conhecimentos prontos que não vai 

na raiz e não mostra o processo, os rascunhos da construção desse conhecimento. Marcar 

o nosso ensino pela histocicidade é fazer com que os alunos busquem, através de 

atividades, ligações com os passados próximos e remotos, conhecer a construção do 

conhecimento e o quanto isso pode ser um facilitador da preparação do futuro.  

A última característica listada por Chassot (2003) é o ensino ferrenteador que visa 

apenas o produto daquele ensino, mas ressalta que é importante valorizar o processo e 

estimular a participação dos alunos.  
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Dentro desta discussão, busca-se discutir a necessidade de abandonar o ensino de 

ciência apolítico e domesticador que invoca a neutralidade da Ciência, para que passemos 

a contribuir para uma alfabetização científica ou seja: 

não podemos ver na Ciência apenas a fada benfazeja que nos 

proporciona o conforto no vestir e habitação, nos enseja remédios mais 

baratos e mais eficazes ou até alimentos mais saborosos e mais 

nutritivos, ou ainda facilita nossas comunicações. Ela pode ser – ou é – 

também uma bruxa malvada que programa grão ou animais que são 

fontes alimentares da humanidade para se tornarem estéreis numa 

segunda reprodução. Essas duas figuras (a fada e a bruxa) devem se 

fazer presentes quando ensinamos ciências (CHASSOT, 2003 p. 104). 

 

Com muita frequência nos confrontamos com problemas complexos que exigem 

decisões baseadas no conhecimento científico, porém, as responsabilidades de tais 

decisões não deveriam ser exclusivas do poder político, ou seja, deveríamos ter uma 

educação científica que nos permita compreender a realidade do mundo em que vivemos 

e participar de decisões complexas e racionais como, por exemplo, a respeito dos 

problemas socioambientais (CACHAPUZ, 2012). 

Mais recentemente, em 2017, houve a publicação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), um documento normativo que estabelece conhecimentos, 

competências e habilidades que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 

e modalidades da Educação Básica. Surgiram várias críticas de padronização e dominação 

da educação. Na área de Ciências da natureza para o Ensino Fundamental Franco e 

Munford (2018) nos diz que alterações curriculares desse nível colocam em risco aspecto 

centrais na educação científica como “uma inserção mais efetiva do amplo debate sobre 

como construir uma alfabetização científica capaz de desenvolver o senso crítico dos 

estudantes e sua capacidade de refletir para tomada de decisão” (FRANCO; MUNFORD, 

2018 p. 163). 

Nas unidades temáticas estabelecidas pela BNCC para o ensino de ciências na 

terceira e última versão, Franco e Munford (2018) sinalizam quanto o menor destaque 

dado as questões sociais que permitem a interlocução com o cotidiano dos alunos. Os 

autores trazem como exemplo a unidade “Ambiente, recurso e responsabilidades” das 

versões anteriores, que tem um caráter profundamente social, mas na atual versão, essa 

unidade perdeu terreno, tendo sido integrado nas habilidades, porém, com a alteração, 

perde-se a oportunidade de discussões contemporâneas sobre as relações entre a ciência, 
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tecnologia, problemas sociais e ambientais a nível nacional e internacional (FRANCO; 

MUNFORD, 2018). 

É identificado nesse documento uma organização fragmentada de conteúdos do 

conhecimento científico e norteada apenas pelo eixo conceitual que, no fim das contas, é 

o que passou a nortear a proposta do documento, retomando as propostas tradicionais que 

valorizam o conhecimento científico fragmentado (FRANCO; MUNFORD, 2018). 

O ensino pautado apenas no tradicionalismo acaba prevalecendo a neutralidade da 

Ciência. O contrário disso seria oferecer um ensino onde esteja presente uma continuada 

preocupação com a formação de cidadãs e de cidadãos críticos e que através do uso dos 

conteúdos, os professores possam propiciar aos seus alunos e alunas a capacidade de 

compreender a realidade em que estão inseridos e então modificá-la na busca de 

transformações (CHASSOT, 2003). 
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1.2 O CAMPO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUA RELAÇÃO COM A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Barolli e Villani (2015) nos chama atenção que ao longo dos anos a profissão 

docente tenha sido concebida a partir de pressupostos diferentes com razões de natureza 

diversas. Em seu estudo, ele compreende a formação docente como um campo social, que 

engloba indivíduos, grupos e instituições e é constituído por lutas e forças para a 

conservação ou transformação da produção e orientação no e do campo. É um espaço que 

se estrutura na relação entre dominantes e dominados (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

Ao saber aqui a concepção de campo social eles comparam com a formação de 

professores de ciências ao longo de 50 anos por permitir explicitar a dinâmica das 

orientações que a formação de professores vem recebendo ao longo de sua história e que 

pode ser caracterizada a partir de diferentes posições que disputam a primazia de orientar 

o ofício de ensinar ciências e, em consequência as orientações para as práticas desses 

professores (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

No período entre o início dos anos 50 até meados dos anos 60, no campo da 

formação de professores de ciências e no ensino de ciências, eram liderados por cientistas 

das áreas de ciências naturais e agentes governamentais (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

Então, havia uma conciliação entre esses dois agentes, em que os agentes governamentais 

eram a favor dos professores conduzirem projetos previamente elaborado por cientistas 

“ter uma sólida formação tanto nos conteúdos, como nos procedimentos das ciências para 

poder conduzir um ensino quase todo apoiado no método experimental” (BAROLLI; 

VILLANI, 2015 p. 77) 

Até meados dos anos 70, um período marcado pela guerra Fria, o Brasil estava 

fortemente ligado politicamente aos Estados Unidos e nessa ligação foram desenvolvidos 

vários projetos e programas financiados e em parte pelos agentes governamentais 

brasileiros, em particular, pelo Ministério da Educação e Cultura e pela Agência dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) que tinha interesse de 

legitimar um processo de transformação modernizadora da educação orientada pelo modo 

de produção capitalista (BAROLLI; VILLANI, 2015 apud, ARAÚJO, 2014). Além disso 

o programa financiou a produção de materiais didáticos e implementou diversos cursos 

de capacitação para professores com ênfase nos currículos estrangeiros em que as práticas 

dos professores eram sempre orientadas prioritariamente em concordância com a visão 
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dos cientistas ou dos pesquisadores da área de ensino de ciências (BAROLLI; VILLANI, 

2015). 

Ainda assim, os pesquisadores em ensino de ciências tinham poucas influencias 

nas decisões dentro do campo e as escolas brasileiras procuravam utilizar materiais 

didáticos produzidos e conduziam as aulas no ensino de ciências baseado na 

experimentação, adequando-se dessa forma às orientações das instituições 

governamentais (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

Após esse período, o campo da formação de professores em ensino de ciências 

que até então possuía uma relativa autonomia, passa por ser influenciada pelas mudanças 

estruturais da sociedade causado pelo período da ditadura militar e então a comunidade 

científica passa para a posição de dominada, tendo que se submeter aos mandos dos 

militares (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

Ainda nesta década, houve um aumento do número de vagas nas escolas para 

atender grande parte da população, isso resultou na necessidade de mais professores de 

diversas áreas. resultou também na implantação da licenciatura de curta duração pelo 

Conselho Federal de Educação sem consulta à comunidade universitária. Esses cursos 

eram aligeirados e considerado um fracasso, pois faltavam professores bem formados e 

com conhecimento amplo, particularmente nas áreas científicas. O que mais importava 

nesse momento era aumentar o número de professores independente da qualidade de 

formação (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

Foi nesse momento que a comunidade de pesquisadores da área educacional e do 

ensino de ciências se preparavam para lutar e desenvolver estratégias para derrubar o 

status quo e a relação de dominantes dominados através do desenvolvimento da Didática 

das ciências, a valorização da profissão do professor e as cobranças de ampliar o conteúdo 

ensinado (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

Na década de 80 quando a ditadura militar foi derrubada, houve a diminuição das 

influencias governamentais nas orientações para a formação de professores e uma 

ascensão dos grupos de pesquisadores da área de ensino de ciências e de educação de 

maneira geral, houve também a derrubada da formação geral técnica, as licenciaturas 

curtas foram sendo desativadas gradativamente e o aumento das pesquisas da área que 
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valorizasse um ensino de ciências voltado para práticas cidadãs (BAROLLI; VILLANI, 

2015). 

  Esta mesma década também marca a saída da comunidade científica das áreas 

específicas nas orientações do campo de formação de professores em ciências. Além 

disso, afirma Barolli e Villani (2015, p. 83) que  

“as novas perspectivas da área de ensino de ciências colaboravam para que a 

formação inicial e o desenvolvimento profissional dos professores incluísse e 

aprofundasse diversos conteúdos, como aqueles necessários para um ensino 

apoiado na abordagem CTS e aqueles relativos à Física Moderna e à História 

e Filosofia das Ciências contemporâneas”. 

Na década seguinte foram promulgados uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 1996) e um documento denominado Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998) que  requeria dos professores de ciências um conhecimento 

mais amplo e de diversas naturezas, pois no caso do Ensino de Ciências, privilegia a 

relação do estudante com o cotidiano, a colaboração interdisciplinar nas escolas e a 

flexibilidade do currículo (BAROLLI; VILLANI, 2015).  

Já no início da década 2000 é promulgada as Diretrizes Nacionais para a Formação 

de Professores (BRASIL, 2001) (documento elaborado por pesquisadores da área da 

educação em função da demanda dos órgãos governamentais) que atribuía a importância 

dos estágios supervisionados na formação inicial, valorizando assim, além da formação 

científica teórica, mas também ressaltando a importância do contato do futuro professor 

com a escola ainda no período de formação inicial (BAROLLI; VILLANI, 2015). Para 

reforçar a importância desse contato inicial e da união entre escola e universidade, novas 

iniciativas como o programa institucional de bolsa de iniciação à docência – PIBID –, foi 

lançado pelo governo federal em 2009 (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

Outra iniciativa que aconteceu nesta década fruto de acordo entre os pesquisadores 

da área e as instituições governamentais na figura da CAPES foi a implantação do 

Mestrado profissional na área de ensino de ciências dedicado ao desenvolvimento 

profissional de professores em exercício como uma oportunidade de incluir mais 

conhecimentos de natureza teórica e prática (BAROLLI; VILLANI, 2015). 

 Ao sabermos aqui como se deu o processo de formação de professores ao longo 

de sua história, considero importante compreender que os objetivos dos diversos agentes 
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que disputavam e disputam as influências de orientar o campo, recaem nas bases teóricas 

que explicam as modalidades de formação de professores. 

A formação de professores no Brasil e em outros países são orientadas por três 

principais paradigmas quais sejam: o paradigma baseado nos modelos de racionalidade 

técnica, o paradigma baseado na racionalidade prática e no modelo de racionalidade 

crítica (DINIZ-PEREIRA, 2014). Antes de nos aprofundar no Modelo de formação 

baseado na racionalidade crítica, proveniente da Teoria Crítica no qual abarcam diversos 

autores incluindo Paulo Freire, que constitui um grande referencial para minha produção 

no diálogo com os referenciais da Educação Ambiental Crítica, o qual possui uma 

diversidade de contribuições da Teoria Crítica, farei uma breve abordagem dos modelos 

propostos a fim de distingui-los.  

O modelo baseado na Racionalidade técnica segundo Diniz-Pereira (2014) o 

professor deve ser preparado para seguir os conteúdos e regras científicas durante a 

prática, aplicando esses conhecimentos e habilidades rigorosamente. O professor é visto 

como um técnico e a educação como ciência aplicada e é o modelo mais difundido de 

formação de professores (DINIZ-PEREIRA, 2014).  Ou seja, existe nesse modelo de 

formação uma dicotomia entre teoria e prática em que a segunda não passa de uma mera 

aplicação da primeira, dessa forma, o conteúdo é totalmente descontextualizado da 

realidade profissional. Schön (2000) contrapõe essa técnica apontando a necessidade da 

formação de professores reflexivos que busque solucionar problemas os quais ainda não 

tem respostas.  

No modelo baseado na Racionalidade prática, a teoria é um reflexo da prática. 

Assim sendo, a produção de conhecimento se faz a partir das vivencias da prática em sala 

de aula. A realidade educacional é muito complexa e reflexiva para ser submetido a uma 

sistematização técnica (DINIZ-PEREIRA, 2014). Alarcão (2001) salienta que a 

complexidade presente no contexto escolar não encontra solução posta e previamente 

aplicada, existe ao contrário, a oportunidade de interpretar os acontecimentos como forma 

de encontrar a solução mais adequada para elas. 

De acordo com Carr e Kemmis (1986, apud DINIZ-PEREIRA, 2014), nesse 

processo complexo, apenas os profissionais da educação são capazes de lidar por meio de 

decisões sábias, ou seja, por meio de sua decisão sobre a prática. Para Zeichner (1993), o 

professor é visto como um parceiro importante para traçar os caminhos da educação. Seu 

trabalho inclui a prática cotidiana e reflexão na e sobre a prática. Portanto, ele é um agente 
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reflexivo e não um simples executor de projetos educacionais. Por esse motivo, Schön 

(2000), entende que a formação de professores não deve obedecer mais aos currículos 

normativos, tecnicistas e exaustivamente teorizados que enxergam os alunos como 

técnico-profissionais, mas um currículo flexível e que permita o diálogo como meio para 

atingir uma consciência plena acerca da formação de sujeitos capazes de compreender o 

mundo a partir de posturas crítico-reflexivas.  

No modelo de formação baseada na Racionalidade Crítica, teoria e prática se 

encontram vinculadas. Os professores são considerado como intelectuais comprometidos 

com a transformação social pois a educação é historicamente situada, essencialmente 

política e vista como atividade social. Giroux (1997) faz uma crítica à abordagem 

tecnocrática que considera os professores como meros aplicadores de programas 

curriculares, restringindo a sua autonomia e o trabalho críticos.  

Para ele, uma forma de enfrentar criticamente as ideologias instrumentais de 

educação é colocar os professores dentro da categoria de intelectuais 

transformadores que utiliza a linguagem crítica e torna o conhecimento 

problemático, atento aos problemas experiênciados no cotidiano ligados à 

prática em sala de aula, unindo a linguagem crítica com a linguagem de 

possibilidades, ou seja, conduzir os alunos aos caminhos possíveis para se 

tornarem cidadão ativos e críticos (GIROUX, 1997, p. 161-163) 

Freire (2005) por sua vez, critica a educação como prática da dominação e defende 

uma educação problematizadora e dialógica que faz constantemente o desvelamento da 

realidade negando a imagem de homem isolado do mundo, estimulando a reflexão e ação 

dos homens sobre a realidade de forma crítica. Embora defenda uma educação que busque 

a compreensão da realidade do mundo, Freire (1996) não ignora a importância dos 

conteúdos da disciplina, porém, que a prática do professor não deve ser reduzida a tal, 

pois, esta é apenas um momento da atividade pedagógica. O professor que conduz sua 

prática apenas com o ensino dos conteúdos é impossibilitado de se tornar um crítico. 

Como podemos ver, a perspectiva crítica não nega a teoria, mas busca pois, perceber a 

relação dos conteúdos teóricos com o que vem ocorrendo no mundo ou até mesmo em 

seu entorno. 

Com essa breve reflexão a respeito das modalidades de formação de professores 

e as diferentes propostas de Educação Ambiental, meu objetivo foi mostrar que o modelo 

de formação baseada na Racionalidade Crítica com alguns de seus referenciais, 

colaboram com a formação de educadores ambientais críticos por apresentar 

características, pensamentos e propostas que tem interface com a Educação Ambiental 

crítica.  
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Estudos como o de Guimarães e Inforsato (2012) ao fazer uma pesquisa com 

professores que já atuam na educação básica e professores ainda em formação inicial, 

indicam que há a necessidade de formação mais crítica de educação ambiental nos cursos 

de licenciatura em Ciências Biológicas numa perspectiva mais complexa para que os 

profissionais formados, através de sua prática possam interferir de alguma maneira na 

formação de cidadãos e cidadãs e em última instância, na qualidade de vida do meio 

ambiente e uma sociedade mais justa.  

Segundo Guimarães e Inforsato (2012) não é lógico exigir que os professores de 

ciências e de outras disciplinas, trabalhe a educação ambiental e contribua para uma 

sociedade ambientalmente mais responsável e crítica, se ele não teve formação inicial e 

continuada para tal.  

Dando continuidade ao movimento de institucionalização da educação ambiental, 

em 2012 foram definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

que em seu terceiro objetivo detaca-se “a formação dos docentes para a Educação Básica” 

e nesse contexto se torna mais evidente a necessidade de capacitação dos professores 

(GUIMARÃES E INFORSATO, 2012). Embora a educação ambiental esteja de certa 

forma bem institucionalizada, as reflexões e práticas da educação ambiental, não são 

exclusivamente resultados das políticas públicas, todavia elas impõem ou estimulam 

iniciativas de educação ambiental (GUIMARÃES E INFORSATO, 2012). 

Teixeira e Torales (2014) revelam que a educação ambiental está presente em 

todos os níveis de ensino, na pesquisa, na extensão, na graduação e na pós-graduação 

através de diferentes abordagens teóricas e metodológicas, além de atingir também a 

eventos e publicações científicas porém, ainda são focos e  em sua maioria, 

principalmente na educação básica, são práticas que acabam simplificando a 

complexidade da questão ambiental, reduzem ou excluem discussões como a crítica a 

sociedade moderna e as relações que ela estabelece com a natureza, diminuindo o 

potencial transformador que essas práticas poderiam ter, caracterizando-se por ações 

pontuais e pouco abrangentes. 

Em seus estudos realizados na UFPR, Teixeira e Torales (2014) identificaram que 

de 22 cursos de licenciatura distribuídos em quatro campi, apenas 6 possuem disciplinas 

obrigatórias voltadas para a discussão em educação ambiental. Dessas disciplinas, 

destaca-se que a que possuem maior carga horária são as de estágio, e as demais possuem 
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apenas 30 horas, ou seja, um tempo curto para desenvolver uma educação ambiental que 

possa aborda aspectos mais complexos que vá a fundo nas discussões que envolvem 

sociedade, política, exploração ambiental e humana, a divisão da sociedade em classes 

entre outras questões que estão intrínseco nas discussões sobre educação ambiental e que 

muitas vezes são minimizados ou até mesmo excluídos.  

 

1.3 A DIMENSÃO POLÍTICA DA EDUCAÇÃO PARA A DISCUSSÃO CRÍTICA DA 

REALIDADE SOCIOAMBIENTAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

Segundo Alarcão (2001, p. 16) “nos discursos oficiais, é unanimemente 

reconhecido que a educação é fonte de desenvolvimento humano, social, cultural e 

econômico, e que, nesse desenvolvimento, os professores e a escola desempenham um 

papel fundamental. 

Pensando por esse lado, a tarefa dos educadores e educadoras é desocultar 

verdades de um sistema com interesses e ideologias dominante e não as reproduzir. Não 

é uma tarefa fácil, mas é possível, entretanto cabe aos educadores não se intimidar e, 

munidos de clareza, criticidade, sabedoria, decisão política e claro, de competências e 

habilidades pedagógicas e científicas, nadar contra correnteza de um sistema que oculta 

e distorce as razões de fatos da realidade (FREIRE, 2001). 

Infelizmente, muitas escolas ainda estão “presas” à ideologias instrumentais, que 

segundo Giroux (1997, p.158) “enfatizam uma abordagem tecnocrática para a preparação 

dos professores e também para a pedagogia de sala de aula”. A abordagem tecnocrática 

de ensino está de acordo com a premissa de que os professores são reduzidos a meros 

aplicadores de programas curriculares, restringindo assim, sua autonomia e desvaloriza o 

trabalho crítico e intelectual dos professores e estudantes (GIROUX, 1997). 

Para Giroux (1997), uma forma de enfrentar criticamente as ideologias 

tecnocráticas e instrumentais e reestruturar a natureza do trabalho docente, é encarar os 

professores como intelectuais transformadores, aqueles que agregam o pensamento à sua 

prática, ou seja, professores ativos e reflexivos, responsáveis na formação dos propósitos 

e condições da escolarização que utiliza uma linguagem crítica, da possibilidade e da 

democracia que dá ao aluno a oportunidade de tornar-se cidadão ativos e críticos. 
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Isso reflete, que mesmo submetido a condicionamentos contrários, o ser humano 

é capaz de decidir, optar e tomar posição crítica como sujeitos sociais responsáveis. Uma 

educação política e crítica que nada contra corrente dos interesses dominantes defensores 

de práticas educativas neutras e da pura transmissão dos conteúdos, jamais separa do 

ensino dos conteúdos o desvelamento da realidade na luta em favor da transformação 

democrática da sociedade. O ensino que realizar-se dessa maneira caracteriza-se como 

prática eminentemente política (FREIRE, 2001). 

Paulo Freire é um grande crítico da educação baseada nos depósitos de 

informações na tentativa de domesticar estando assim a serviço da desumanização. Esse 

ensino mecânico de mera transmissão de um conhecimento acabado sem dar dimensões 

sociais e culturais aos conteúdos escolares, é chamado por Freire (2005) de Educação 

Bancária, uma forma de ensinar que anula a criatividade e criticidade do educador e 

educando, estimulando sua ingenuidade, que submetido a essa forma errônea de educar, 

não supera o autoritarismo do “bancarismo” se pondo a serviço da opressão. Isso, 

portanto, exige um novo desenvolvimento na forma de trabalhar na educação. 

Entendendo-a como força motriz para o processo de transformação, novas posturas 

podem emergir num movimento de mudança de paradigma, novas visões de mundo e 

desenvolvimento de consciências, ativas e responsáveis. 

  A educação como prática da libertação, alcunhada como 

“problematizadora” realiza a superação da contradição educador-educando e ao contrário 

da “bancária, se faz dialógica, desenvolve nos educandos a compreensão do mundo e suas 

relações com ele (FREIRE, 2005). Muitas vezes, embora inquietos com a causa da 

libertação, os educadores influenciados pelo clima gerador da concepção bancária, não 

percebem sua força opressora. Disto resulta uma prática alienadora que utiliza os mesmos 

instrumentos desumanizantes ao passo que pensam estar libertando (FREIRE, 2005). Isso 

acontece muito na educação ambiental, pois, por mais que estejam bem intencionados, 

muitos professores acabam utilizando de ferramentas que reproduzem os interesses 

hegemônicos ao não realizar uma prática crítica e reflexiva reduzindo a educação 

ambiental aos conhecimentos ecológicos e comportamentais ou até mesmo, sendo 

lembrada apenas em datas comemorativas. 

Sobre isso, Freire (2005, p. 38) afirma que “não podemos aceitar, também, que a 

ação libertadora se sirva das mesmas armas da dominação” pois a libertação não se 

caracteriza por fazer depósitos nas cabeças dos homens, mas é um processo de 
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humanização e desenvolvimento da ação e reflexão do homem sobre o mundo afim de 

transformá-lo. 

Um saber necessário para uma prática educativa e crítica é compreender a 

educação como experiência humana e também uma forma de intervenção no mundo. Para 

isso é preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, 

ou seja, conhecer além dos conteúdos ensinados, mas esforçar-se para o desmascaramento 

de ideologias dominantes.  

Uma educação que se compromete com a libertação, problematiza a relação do 

homem com o mundo, pois não os considera seres vazios a quem o mundo encha de 

conteúdo, mas como seres consciente, baseado na consciência intencionada ao mundo e 

não na consciência mecanicista e compartimentada (FREIRE, 2005). Essa prática, 

segundo Lima (2004) trava um conjunto de reducionismos pois, desprezam a vasta 

complexidade da questão ambiental incluindo suas dimensões sociais, éticas, políticas e 

culturais que atravessam e condicionam o fenômeno ambiental, dando ênfase à 

singularidade ecologistas que tende a reduzir a questão ambiental a um problema 

estritamente ecológico. Dessa maneira, abole a possibilidade de luta dos homens por sua 

emancipação, permanecendo minimizados e vítimas do que pensam ser uma fatalidade. 

A educação problematizadora, por sua vez, na intenção de problematizar a relação 

homem-mundo, acaba sendo um ato desvelador da realidade, uma vez que comprometida 

com a libertação se empenha na desmitificação (FREIRE, 2005). 

Verifica-se em todas as colocações sobre educação ambiental recaem sobre a 

macrotendência pedagógica conservadora, uma insistência em explicações que não 

correspondem à complexidade do problema pois tende a fragmentar a realidade ao 

separar:    a explicação técnica da explicação política; a visão ecológica da visão social; 

a abordagem individualista de uma abordagem coletivista; a percepção dos efeitos da 

percepção das causas e a esfera do consumo da esfera da produção (LIMA, 2004) 

Diante do exposto, a prática do professor não pode ser neutra, pois ela exige uma 

tomada de decisão, uma definição em favor da liberdade, contra o autoritarismo e 

dominação que o imobiliza e imobiliza os seus educandos na luta contra o capitalismo 

vigente e instrumentalização dos processos pedagógicos ao qual resulta na manutenção 

do poder hegemônico vigente (FREIRE, 1996).  
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1.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ASPECTOS HISTÓRICOS, LEGAIS E SUAS 

MACROTENDÊNCIAS  

A Educação Ambiental no Brasil começou a se difundir nos anos 80 e se deu de 

maneira informal através de algumas ações militantes principalmente pelo movimento 

ambientalista que nesse momento ganha força no país e queria difundir as suas ideias 

(GUIMARÂES, 2016).  

Também nesta década, a Educação Ambiental foi sendo estabelecida através da 

Constituição Federal de 1988, que institui como incumbência do Poder Público 

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente. (BRASIL, 1988, art. 225, parág. 1. Inciso VI). Esse 

fato abriu as portas para que a Educação Ambiental fosse institucionalizada perante a 

sociedade brasileira em outros documentos legais como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional determina que esta perspectiva de Educação seja considerada uma 

diretriz para os conteúdos curriculares da Educação Fundamental.  

Posteriormente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no qual o Meio 

Ambiente foi incorporado como um dos Temas Transversais visando um trabalho 

pedagógico que desenvolva nos alunos a aprendizagem de conceitos, mas além disso, 

atitudes e posturas éticas em relação ao Meio Ambiente criando uma visão global e 

abrangente da questão ambiental, visualizando os aspectos físicos e histórico-sociais, 

assim como as articulações entre a escala local e planetária desses problemas (BRASIL, 

1998).  

Segundo Guimarães (2016) o movimento ambientalista ganha ainda mais força 

com os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento no Rio de Janeiro, comumente chamado Rio 92. Ainda para este autor, 

a militância desse movimento foi contaminando pouco a pouco os professores e se tornou 

um dos primeiros e grandes formadores de educadores ambientais aqui no Brasil. 

Na Rio 92, vários documentos foram produzidos com o objetivo de se alcançar o 

desenvolvimento sustentável e a educação ambiental para sustentabilidade vários 

documentos como a Agenda 21 e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e responsabilidade Global, de caráter não oficial, o qual reconhece a 

educação como um processo dinâmico em permanente construção cidadã. Nesse período 
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iniciativas mais consistente de Educação Ambiental da secretaria de educação e do MEC 

foram surgindo e mais tarde começa a se inserir nas Universidades (GUIMARÃES, 2016) 

Em 1997 surge o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) que 

busca, por meio de suas diretrizes, princípios e linhas de ações propostos estrutura 

organizacional, intensificar a implantação da Educação Ambiental em diversos espaços 

sendo eles formal, informal, instituições públicas e privadas, empresas, entidade entre 

outros da sociedade nacional. Este programa passou por uma revisão por Consulta Pública 

em setembro e outubro de 2004 envolvendo mais de 800 educadores ambientais de 22 

unidades federativas do país (BRASIL, 2005; GUIMARÃES, 2016) 

Política Nacional de Educação Ambiental (lei no 9.795) foi aprovado em de 27 de 

abril de 1999 a qual expõe que a Educação Ambiental é um direito de todos e entende-se 

por um processo pelo qual “os indivíduos 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, Art. 1º). Além disso, considera que Educação 

ambiental deve estar permanentemente presente de forma articulada em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo sendo ele formal ou não-formal, pois é um 

componente essencial para a educação nacional (BRASIL, 1999) 

Ao longo dos anos 2000, outros programas, propostas entre outras iniciativas para 

que a Educação Ambiental seja nos diversos âmbitos da sociedade como por exemplo a 

implantação do Sistema Brasileiro de Informações sobre Educação Ambiental e Práticas 

Sustentáveis (SIBEA) pelo Ministério do Meio Ambiente; a formação de coletivos 

educadores; Municípios Sustentáveis e seus educadores ambientais populares. No MEC, 

o “Vamos cuidar do Brasil com as escolas”; a formação das Com-vidas nas escolas; as 

Conferências de Meio Ambiente promovidas pelo Órgão Gestor do ProNEA 

(GUIMARÃES, 2016) 

Vendo que a Educação Ambiental já é uma realidade, testemunhamos ainda mais 

a emergência dela entendida como uma forma de enfrentar os desafios colocados frente 

a crise socioambiental instaurado globalmente. A partir de processos educativos a 

Educação Ambiental deve proporcionar a reconstrução da relação sociedade-natureza 

para a transformação da realidade socioambiental. No entanto, mesmo reconhecendo que 

o atual modelo de desenvolvimento causa grandes desastres ambientais e que a educação 
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ambiental é um dos importantes fatores para transformação dessa realidade 

socioambiental, isso não significa que os objetivos, propostas de soluções e interesses da 

educação ambiental sejam homogêneos e consensuais (GUIMARÃES, 2016). É 

necessário primeiro identificar que educação ambiental é essa, quais os verdadeiros 

interesses e para quem se destinam. 

A educação ambiental ainda se apresenta com diversificadas abordagens, 

vertentes, expressões e metodologias, fundamentadas por diferentes valores, interesses e 

objetivos que precisavam ser discutidos. Aparecia, portanto, a necessidade de 

desenvolver uma diferenciação interna do campo, capaz de explicitar os fundamentos 

políticos, pedagógicos e éticos das propostas de educação ambiental que tanto confundia 

os agentes participantes do campo, sobretudo educadores e educandos (LIMA, 2004).  

Layrargues e Lima (2014) fazem uma comparação entre a Educação Ambiental 

como um Campo Social. Entendendo Campo Social Como um espaço onde reúne um 

conjunto de indivíduos e instituições autônomas de forças e posições sociais que se 

dedicam a produzir e reproduzir bens culturais, representações e formas de perceber a 

realidade. É também um ambiente que ocorre concorrências pela hegemonia e relações 

de poder desiguais entre grupos dominantes e dominados (BOURDIEU, 2001, 2004 apud 

LAYRARGUES; LIMA, 2014). Assim também é a Educação Ambiental, composto por 

indivíduos que compartilham normas comuns, mas também discordam em concepções 

sobre a questão ambiental e nas propostas políticas, pedagógicas e epistemológicas que 

defendem para abordar os problemas ambientais, assim como também, disputam por 

hegemonia entre a tendência à conservação e à transformação social (LAYRARGUES; 

LIMA, 2014). 

Para Guimarães (2016) essas propostas apresentam e são sustentadas por 

diferentes visões de mundo (em um espectro que alcança das visões mais conservadoras 

as mais críticas) e apresentam resultados diferentes. Enquanto uma procura os meios 

tecnológicos e a lógica do mercado para solucionar problemas, a outra perspectiva busca 

a construção de uma nova sociedade através da mudança de valores individuais e 

coletivos. 

Essa concepção de Educação Ambiental fundamentada no conservacionismo se 

deu em um momento inicial, orientada pela conscientização “ecológica” e tendo por base 

a ciência ecológica para a sensibilização humana. Em vista da multiplicidade de 

pensamentos no campo da Educação Ambiental e da insatisfação de alguns autores com 

os rumos que a Educação Ambiental vinha tomando em termos pedagógicos limitados, 
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conduziu à uma diferenciação de conhecimentos, práticas e posições pedagógicas. Com 

isso, a vertente conservacionista deixou de ser a mais recorrente, surgindo outros dois 

caminhos: a vertente crítica e a vertente pragmática (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

Esses diferentes caminhos são chamados de macrotendências que contemplam 

uma diversidade de posições (LAYRARGUES; LIMA, 2014). A macrotendência 

conservacionista é muito forte e consolidada, baseia-se no conhecimento ecológico, ou 

seja, conhecer os princípios da ecologia é suficiente para uma sensibilização e 

conscientização com relação ao ambiente e colocá-los em prática, e está associada a pauta 

verde. Aqueles que não estavam satisfeitos com tal tendência alegava que essa 

macrotendência  não questiona a estrutura social em sua totalidade tendo um potencial 

limitado para juntar forças pela transformação social (LAYRARGUES; LIMA, 2014). A 

macrotendência pragmática derivada do conservacionismo e sua denominação já diz 

muito, contém considerações de ordem prática, principalmente ligados à problemática do 

lixo, porém age como se fosse um mecanismo de compensação para o consumismo. São 

práticas muito difundidas e recorrentes no ambiente escolar, e assim como o 

conservacionismo, preocupa-se muito como comportamentos individuais e 

ecologicamente corretos e está associada também a mudanças de hábitos como economia 

de água, economia de energia, diminuição da pegada ecológica que tem efeitos muito 

superficiais, pois não aproveita o potencial crítico das dimensões sociais, econômicas, 

políticas e ecológicas (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

A macrotendência crítica recebe outros adjetivos como transformadora, 

emancipatória, popular e já foi considerada como identidade da Educação Ambiental 

alternativa, que foi amadurecendo em oposição às tendências conservadoras nutrindo-se 

de pensamentos que pregavam a necessidade de associar o contexto social aos problemas 

ambientais como os de Paulo Freire, da teoria Crítica, da Educação Popular, entre outros 

que possuem uma visão crítica e problematizadora sobre o modelo de desenvolvimento 

vigente e politizar a educação (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

Nesse viés, a perspectiva conservadora de Educação Ambiental se caracteriza 

como técnica por apresentar propostas tecnocientífica as explicações e soluções aos 

problemas socioambientais, que ao invés de transformar, mantém a racionalidade 

econômica que rege a sociedade atual. “Essa leitura da realidade, por se apoiar no saber 

da ciência que é reconhecido como o saber socialmente dominante, se reveste de um poder 

especial e aparece como argumento neutro, objetivo e portador de uma autoridade que o 

imuniza a qualquer questionamento” (LIMA, 2004, p. 88) Por outro lado, a Educação 
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Ambiental Crítica tem um caráter político e é voltada para a transformação social, 

revelando as relações de poder na sociedade (GUIMARÃES, 2016). 

Nessa trajetória histórica, nota-se uma busca por uma definição conceitual 

universal da Educação Ambiental, porém, assim como a educação apresenta uma 

multiplicidade de tendências e visões teórico e prático, com a educação Ambiental não 

poderia ser diferente. Com isso, chega-se à conclusão que esse pluralismo de 

posicionamentos conceituais nada mais era a busca por uma hegemonia interpretativa e 

política desse universo sócio-educativo (LAYRARGUES; LIMA, 2014). Com a 

velocidade do desenvolvimento científico e tecnológico faz-se maior a exigência de 

formar indivíduos que acompanhem e compreendam o fluxo dessas transformações, 

revestidos de valores, morais e éticos, e articulados coletivamente. 

 

1.5 OS TEMAS SOCIOAMBIENTAIS COMO UM MEIO DE ARTICULAR ENSINO 

DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Existem, portanto, inúmeros problemas socioambientais que vem ocorrendo no 

mundo e nem sempre são contemplados de forma crítica nas discussões sobre o papel da 

ciência na sociedade. Levar os estudantes a se darem conta do papel que a ciência tem em 

sua vida, exige ensino que aguce a curiosidade e leve-os a fazer julgamentos bem 

informados e críticos sobre assuntos diversos em que a ciência está intrinsicamente 

envolvido. 

´. Os seres humanos cada vez mais demostram um sentimento de não pertencimento 

à natureza, estabelecendo uma relação de dominação e exploração oriundo do modelo 

atual de desenvolvimento de uma sociedade capitalista, concentrador de riquezas, 

consumista que gera competição, privatização de um bem público que é o meio ambiente, 

divisão de classes sociais e consequentemente o distanciamento entre sociedade e 

natureza e a destruição de ambos (GUIMARAES, 2004).   

Esse atual modelo de sociedade consumista e antropocêntrica, vivem regidos por 

paradigmas preestabelecidos, chamados de “paradigma da disjunção”, que acaba 

levando-os a ter uma visão fragmentada do mundo, tendo um foco maior nas partes 

isoladamente, reduzindo a compreensão do todo e limitando o entendimento da 

complexidade existente no meio ambiente. Tal situação, não vem dando conta de 
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estabelecer uma relação equilibrada entre indivíduos em sociedade e a natureza, o que se 

manifesta pela crise socioambiental (GUIMARÃES, 2004). 

É importante estarmos críticos para romper com essa visão compartimentalizada 

e descobrir as influencias que esses modelos exercem sobre a prática individual e coletiva; 

entender a dinâmica da sociedade com relação ao modo de produção, interesses pessoais 

por traz disso e as relações desiguais de poder (GUIMARÃES, 2014). 

Será que esse tipo de compreensão se faz presente nas aulas de ciências em diálogo 

com os conhecimentos socioambientais? Viégas e Guimarães (2004) situam que o termo 

socioambiental em seu sentido mais restrito, abarca uma ideia de relação complexa, 

permanente e recíproca entre elementos das sociedades humanas e elementos da natureza. 

Os autores trazem um questionamento que considero relevante para refletirmos a prática 

docente no ensino de ciências e principalmente no desdobramento da pesquisa. Eles 

indagam se “o modelo de ciência, que hoje permeia os currículos escolares, é capaz de 

nos dar elementos para a compreensão de uma realidade socioambiental? ” (VIÉGAS; 

GUIMARÃES, 2004). 

Pensando nesse sentido, o ensino de Ciências que prezam pela simplificação dos 

conteúdos sem considerar suas complexidades e seu contexto, reduz a compreensão da 

realidade socioambiental. Segundo Cachapuz e Gil-Perez (2005) existe uma repulsão 

escolar às matérias científicas causado por um ensino científico reduzido à apresentação 

de conhecimentos já elaborados, reforçando a necessidade de conhecer conceitos e teorias 

e aplicá-las em situações reais e sobretudo compreender o papel da ciência na vida pessoal 

e social como parte da cultura. 

No ensino de Ciências, deve-se evitar visões descontextualizadas, 

“aproblemáticas” e socialmente neutras, pois os estudantes desenvolvem-se mais a sua 

compreensão conceitual quanto tem a oportunidade de refletir (CACHAPUZ; GIL-

PEREZ, 2005). É necessária a construção de processos educativos participativos, que vá 

além do entendimento conceitual, incorporando as relações sociedade-natureza de forma 

crítica. Guimarães (2007) convergi com essa proposta reflexiva de Cachapuz e Gil-Perez 

quando assegura que 

A reflexão crítica deve ser estimulada no educando para que ele se desenvolva 

individualmente, e assim, auxiliar ações coletivas na intenção de transformar a 

sociedade atual para a cidadania, comprometida com o exercício do enfrentamento 

das questões socioambientais da atualidade. Esse exercício por meio de intervenções 

educativas pode se constituir aplicando criticamente os conteúdos curriculares, 
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produzindo interpretações da realidade local e global, ou seja, contextualizada para 

além dos muros das escolas, alimentando novas práticas voltadas para a 

sustentabilidade socioambiental (GUIMARÃES, 2007, p. 91). 

O diálogo entre  Ciências  e temas socioambientais em Educação Ambiental 

Crítica, nesse viés, se torna um componente importante para operacionalizar a realidade 

socioambiental na modalidade de educação formal nos vários níveis escolares, a partir de 

seus objetivos e princípios, que possibilita extrair algumas diretrizes como: complexidade 

da questão ambiental, as interações entre ambiente, cultura e sociedade, o caráter crítico, 

político, interdisciplinar, contínuo e permanente (LIPAY; LAYRARGUES; PEDRO, 

2004). Os mesmos autores ainda destacam outros aspectos importantes da Educação 

Ambiental Crítica que podem ser salientadas a cada nível da modalidade da Educação 

formal, que para nós cabe destacar apenas o nível dos anos finais do ensino fundamental, 

que é o foco desta pesquisa. Sobre esse nível eles destacam “nos anos finais do ensino 

fundamental convém desenvolver o raciocínio crítico, prospectivo e interpretativo das 

questões socioambientais bem como a cidadania ambiental” (LIPAY; LAYRARGUES; 

PEDRO, 2004, p. 30). 

O que nos mobiliza é a Educação Ambiental crítica que segundo, Loureiro (2004) 

é uma educação ambiental problematizadora, emancipadora e dialógica. Na perspectiva 

de Loureiro, a educação ambiental crítica é uma prática social que vincula processos 

ecológicos aos sociais e estas se refletem na relação com o mundo e na forma de ver o 

mundo.  

Na visão de Loureiro (2004, p.) entende-se o seguinte por Educação Ambiental 

Crítica 

Com a perspectiva crítica, entendemos que não há leis atemporais, 

verdades absolutas, conceitos sem história, educação fora da sociedade, 

mas relações em movimento no tempo-espaço e características 

peculiares a cada formação social, que devem ser permanentemente 

questionadas e superadas para que se construa uma nova sociedade vista 

como sustentável (LOUREIRO, 2004, p. 66). 

 

 A educação ambiental crítica conduz os professores a uma educação ambiental 

para além do ensino da transmissão de condutas ecologicamente corretas, do ensino de 

conteúdos e conhecimentos biológicos de cunho ecológico, e a sensibilização individual 

para a beleza da natureza, levando-nos a mudar de comportamento, deixando de 

problematizar as relações históricas, suas influencias e implicações nas nossas atitudes 
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fazendo-nos acreditar em verdades absolutas, leis atemporais e a falta de relação entre 

educação e sociedade (LOUREIRO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPÍTULO 2- METODOLOGIA 

Considerando o tema da pesquisa e seus aspectos teóricos e metodológicos, optou-

se, por uma pesquisa qualitativa. De acordo com Bogdan e Biklen (1994) a investigação 

qualitativa apresenta cinco características básicas, quais sejam: ter o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como principal instrumento, pois supõe o 

contato direto e prolongado com o ambiente e a situação que está sendo investigada; os 

dados coletados são predominantemente descritivos; há uma preocupação maior com o 

processo e não com o produto; há um foco de atenção especial pelo pesquisador nos 

significados que as pessoas dão as coisas, e por fim; os pesquisadores tendem a analisar 

seus dados de maneira indutiva. 

2.1 ETAPAS DA PESQUISA 

As etapas da pesquisa são as seguintes: levantamento bibliográfico para 

aprofundamento teórico sobre o campo do ensino de ciências e como este vem se 

evoluindo com o tempo, o contexto nacional da educação ambiental bem como suas 

principais macrotendências e buscamos também apontar alguns saberes essenciais para a 

prática educativa no ensino de ciências; contato com gestores e professores de ciências 

das escolas onde foi realizada a pesquisa para apresentar a proposta de pesquisa e explicar 

como esta iria se desenvolver. Após este contato iniciaram-se as entrevistas com cada 

professor em particular e aplicação do questionário. Depois foram feitas a análise dos 

dados. 

 

2.2 O CAMPO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no município de Ibirataia-BA localizado no sul do estado 

da Bahia a 336Km de Salvador, com aproximadamente 17.573 habitantes (IBGE, 2016) 

e possui área de unidade territorial de 318,129 km² (IBGE, 2016). O município de 

Ibirataia faz limites com os municípios de Ipiaú, Gandú e Itamarati como podemos ver na 

figura a baixo. 
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Figura 1- Mapa do Município de Ibirataia-BA. 

 

Fonte: Google Maps. 

 

 O rio que corta este município (Rio da Formiga) é poluído e as principais causas 

desta poluição são os esgotos e lixos domésticos que são descartados dentro do mesmo. 

Tal situação do rio, traz certas consequências para a comunidade como surtos de 

mosquitos, e alagamentos em épocas de chuvas de grande intensidade, provocando 

enchentes e graves prejuízos para as pessoas que moram nas proximidades. No período 

entre março a maio do ano de 2017, o munícipio passou por um problema com a má 

qualidade da água que chegavam em suas casas sendo imprópria para uso.   Além desses 

problemas, o município não conta com uma destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos, sendo estes dispostos indevidamente em um “lixão”.   Com isso, a 

escolha por realizar a pesquisa no município de Ibirataia, partiu do interesse em saber 

como e se os professores discutem estas e outras questões socioambientais articulado ao 

ensino de ciências e o que eles entendem por educação ambiental, partindo do pressuposto 

de que apresentar e discutir criticamente a realidade socioambiental na sala de aula pode 

contribuir para o desenvolvimento de uma visão crítica,  desenvolvimento de 

competências, valores, conhecimentos e ações em prol da transformação socioambiental.    

A pesquisa foi realizada em duas Escolas Municipais de natureza pública. Uma 

das escolas (escola A) está localizada em bairro mais central e a outra em bairro periférico 
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(escola B). Ambas as escolas oferecem o ensino formal nas etapas de Ensino Fundamental 

dos anos finais e Educação de Jovens e Adultos- EJA, o que justifica a presença de alunos 

em diferentes bairros da cidade como também da zona rural. 

O público-alvo da pesquisa (caracterizado nos quadros 1 e 2) consistiram em 7 

professores de ciências que lecionam do sexto ao nono ano incluindo o EJA. Desses 7 

professore, 5 eram do gênero feminino e 2 do gênero masculino. Todos os professores 

foram convidados a participar e ao aceitar, assinaram um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APENDICE 1).  

Quadro 1- Perfil formativo dos Professores participantes da pesquisa. 

Professor Formação Cursos de 

Aperfeiçoamento ou pós- 

graduação 

Escola 

pertencente  

Professor 1 Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas 

Vários cursos de 

Aperfeiçoamento 

A 

Professor 2 Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas 

Especialização em 

Educação Afetivo Sexual 

A 

Professor 3 Licenciatura em 

Biologia 

Especialização em Ensino 

de Biologia 

B 

Professor 4 Pedagogia Vários cursos de 

Aperfeiçoamentos 

A 

Professor 5 Licenciatura 

Plena em 

Química 

Mestrado em Ciências, 

Inovações e Modelagem de 

materiais 

B 

Professor 6 Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas 

Especialização em 

Metodologia do Ensino 

Superior 

 

Mestrado em Educação em 

Ciências 

A 

Professor 7 Licenciatura em 

História 

Especialização em Gestão 

Escolar e Especialização em 

História e Cultura Afro-

brasileira 

B 

              Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 2- Perfil dos professores (idade e tempo de serviço). 

Professores Tempo de Atuação Tempo de atuação na 

escola onde lecionam 

atualmente 

Idade 

Professor 1 27 anos 15 anos 54 anos 

Professor 2 19 anos 11 anos 38 anos 

Professor 3 28 anos 13 anos 46 anos 

Professor 4 20 anos Mais de 14 anos 48 anos 

Professor 5  8 anos 1 mês 25 anos 

Professor 6 25 anos 18 anos 55 anos 

Professor 7 26 anos 12 anos 46 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 

2.3 COLETA DE DADOS 

Esta pesquisa seguiu todos os procedimentos necessários para a pesquisa com 

seres humanos, tendo sido regularmente inscrito na Plataforma Brasil e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB 

(número do parecer: 2.346.506).  Primeiramente foi respondido um questionário de 

identificação para descrever o perfil dos professores. Em seguida, como técnica de coleta 

de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada e o questionário de perguntas abertas. 

Para Richardson (2009, p. 207) a entrevista é uma técnica muito importante, pois permite 

o desenvolvimento de uma relação mais estreita entre as pessoas. Esta comunicação é por 

definição bilateral. 

Existem uma série de cuidados e exigências com relação a qualquer que seja o 

tipo de entrevistas principalmente quanto ao respeito pelo entrevistado desde prezar pela 

pontualidade do horário e local marcado, a cumprir com o sigilo e anonimato do 

participante (LUDKE; ANDRÉ, 2012). Todos estes aspectos foram prezados com todos 

os participantes desta pesquisa. 

Quanto ao tipo de entrevista realizados para esta pesquisa utilizamos a 

semiestruturada, se caracteriza por uma estratégia mais flexível se comparado à uma 

entrevista totalmente estruturada pois não apresenta uma rigidez de formulação, ela se dá 

por meio de uma conversação guiada que pretende obter informações para uma análise 

qualitativa (RICHARDSON, 2009). 

Segundo Ludke e André (2012) a entrevista não estabelece relações hierárquicas 

e sim de interação, pois estabelece uma atmosfera recíproca entre quem pergunta e quem 
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responde, principalmente em entrevistas do tipo semiestruturada. Ela também ganha vida 

ao iniciar o diálogo, pois permite esclarecimentos e correções no ato da entrevista, o que 

a torna mais eficaz na obtenção dos dados (LUDKE; ANDRÉ, 2012) Apesar de possuir 

um roteiro básico, a entrevista semiestruturada não é aplicado de forma rígida 

possibilitando ao entrevistador fazer as adequações necessárias (LUDKE; ANDRÉ, 

2012).  Após apresentar a proposta da pesquisa, seus objetivos e como se daria a coleta 

de dados, as entrevistas eram marcadas de acordo com a disponibilidade do professor.  As 

questões da entrevista (APÊNDICE 3) objetivaram analisar o que os professores 

entendem por Educação Ambiental e qual o contexto de Educação Ambiental trabalhada 

nas escolas que os mesmos atuavam, quais os limites e documentos legais que pautam a 

prática pedagógica no que diz respeito ao contexto socioambiental. 

Posterior a entrevista, eles responderam a um questionário (APÊNDICE 4) onde 

continham perguntas específicas dos temas socioambientais que também faz parte da 

nossa pesquisa na busca de analisar como os professores entendem sobre os temas 

escolhidos e como desenvolvem ou desenvolveriam esses temas no Ensino de Ciências. 

É importante sinalizar que o professor 2 não respondeu o questionário apresentando a 

justificativa de curto tempo para dedicar-se a essa atividade por motivo de doença na 

família. Ainda assim, o mesmo autorizou o uso dos dados do questionário de identificação 

e da entrevista.  

Pode-se definir questionário “como uma técnica de investigação com um conjunto 

de perguntas que são submetidas as pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamentos presente ou passado” (GIL, 2008 p. 121) O questionário 

conteve 4 perguntas abertas que conforme Gil (2008) é uma proposta por escrito que 

possibilita ampla liberdade nas respostas (GIL, 2008). Além disso, deseja uma maior 

elaboração das opiniões do entrevistado (RICHARDSON, 2009). 

A utilização de dois instrumentos de coleta de dados justifica-se por terem 

objetivos distintos. O primeiro (entrevista) foi principalmente para analisar a 

compreensão dos professore da Educação ambiental como um campo de conhecimento. 

O alvo do segundo instrumento (questionário) foi analisar a compreensão e 

desenvolvimento de temas socioambientais que são discutidos dentro do campo da 

Educação ambiental. Os temas tratados no questionário foram: água, reciclagem e 

agronegócio. Os dois primeiros temas foram escolhidos devido alguns problemas 
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enfrentados pela comunidade ibirataense relacionados à má qualidade da distribuição de 

água no município no período de abril a junho de 2017 e a presença do rio poluídos que 

passa por dentro da cidade e com o lixo e a falta de tratamento ambientalmente adequada. 

A escolha pelo tema “agronegócio” se deu em vista das divulgações dos benefícios dessa 

atividade em rede nacional, em detrimento de uma visão crítica.  

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Para análise e tratamento dos dados, elegeu-se a Análise Textual Discursiva. Esse 

tipo de análise opera com significados construídos a partir de um conjunto de textos, esses 

sentidos ou significados são atribuídos pelo pesquisador que se propõe a descrever e 

interpretar alguns dos sentidos que a leitura do conjunto de texto pode suscitar de a acordo 

com o fenômeno investigado (MORAES; GALIAZZI, 2011). A esse conjunto de textos 

que são lidos, descritos e interpretados dar-se o nome de “corpus” e pode ser composto 

por textos já existentes ou produzidos (MORAES; GALIAZZI, 2011). No caso desse 

trabalho, os textos que compôs o “corpus” da análise foram produzidos a partir de 

transcrições das entrevistas e dos questionários respondidos pelos professores.   

A Análise Textual Discursiva é organizada em três principais focos: i) 

Desmontagem dos textos ou unitarização; ii) Categorização; e iii) Captando o novo 

emergente (MORAES; GALIAZZI, 2011) 

A unitarização se caracteriza como um processo de analisar os textos das 

entrevistas e questionário em seus detalhes e fragmentá-los no sentido de atingir unidades 

de análise (MORAES; GALIAZZI, 2011). Cada unidade de análise foi marcada com 

marca texto e codificada com um título que identificasse a ideia central e posteriormente 

estabelecer relações entre as unidades.  

Após o processo de unitarização, iniciou-se a segunda etapa da ATD que é a 

categorização. Essa etapa consiste em classificar as unidades de análise e agrupa-las 

considerando elementos semelhantes ou de significação próxima. Além de reunir 

elementos semelhantes, a categorização também implica nomear e definir com precisão 

na medida em que vão sendo construídas (MORAES; GALIAZZI, 2011). Na etapa de 

categorização desta pesquisa, as categorias emergiram durante o processo de análise, ou 

seja, elaborada a partir do “corpus” e foram estabelecidas por meio de um processo de 

comparação entre os fragmentos marcados na primeira etapa da ATD. Como os 



50 
 

instrumentos de coleta de dados tiveram objetivos diferentes, assim também as categorias 

e subcategorias são distintas para entrevista e questionário. As categorias de análise que 

emergiram das entrevistas são apresentadas no capítulo 3, são eles: Concepções de 

Educação Ambiental; Limites de Trabalhar Educação Ambiental no Ensino de Ciências. 

Já para o questionário, apresentamos as categorias: Papel do Ensino de Ciências na 

Discussão do tema Água; Conhecimento a serem Abordados em uma Aula de Ciências 

sobre Água; Conteúdos  a serem Abordados em uma Aula de Ciências sobre 

“Reciclagem”; Os Professores e suas Opiniões Sobre o Tema Socioambiental 

“Agronegócio” 

 Ao final do processo de categorização, entramos na terceira etapa da ATD, 

captando o novo emergente, que se trata da construção de um metatexto, que se define 

por ser um novo texto expressando a compreensão do pesquisador e seus argumentos 

sobre os significados e sentidos sobre os fenômenos e discursos investigados. O metatexto 

resultante é representado no próximo capítulo no qual explicitaremos os resultados 

obtidos e a análise interpretativa com base na literatura utilizada para subsidiar o processo 

de pesquisa. (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.112). 
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CAPÍTULO 3 

3.1 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Concordamos com Trein (2012) que é importante discutir em que contexto 

ocorrem os posicionamentos sobre EA e como estes se desdobram no ambiente escolar. 

As macrotendências de Educação ambiental dão-se em função de diferentes paradigmas, 

orientações e abordagens. Disso, tem resultado em diferentes concepções dos professores 

sobre Educação Ambiental. Do aprofundamento da análise e da interação entre elementos 

teóricos, emergiram duas categorias que são oriundas dos referencias teóricos. 

Identificamos duas concepções: 1) Educação Ambiental Conservacionista; 2) 

Concepções que Oscilam entre conservadora e crítica. 

 

3.1.1 Educação Ambiental Conservacionista  

As concepções Conservacionistas estão relacionadas com práticas educativas que 

proporcionam um contato com a natureza, mas distanciam-se das dimensões sociais, 

políticas, culturais e éticas pois enfatizam suas abordagens em princípios da ecologia e 

valorização afetiva com relação à natureza (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013). 

Portanto estão muito ligadas ao amor pelo meio ambiente e a conservação e preservação 

por meio de ações individuais, excluindo outros aspectos da vida humana. Vejamos por 

exemplo, o que dois professores falam o que entende por Educação Ambiental, enfatiza 

muito a questão do amor e do cuidado pelo ambiente. 

P1. Quando a gente fala de Educação Ambiental a gente ta se 

tratando do ambiente, estudar o ambiente de um modo geral. A 

finalidade que eu vejo da Educação Ambiental é justamente a 

gente valorizar o ambiente né, entender o ambiente, respeitar o 

ambiente, e principalmente amar também o ambiente no qual 

estamos inseridos quer seja ambiente terra de modo geral, quer 

seja na escola. 

P3. Pra mim educação ambiental, a palavra já diz né? É a 

conscientização que a gente tem que ter com o meio ambiente. 

Então educação Ambiental se resume em conscientização.  

Guimarães (2004) ressalta que as ações pedagógicas para conscientização e 

sensibilização que envolvem os educandos afetivamente não necessariamente precisam 

ser descartadas, mas precisam ser apropriadas ao contexto crítico e superar a mera 
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transmissão de conhecimentos ecologicamente corretos. o professor 3 em outro momento, 

afirmou o papel dele de professor de ciências em relação aos cuidados com o ambiente 

escolar e as árvores da escola.  

P3. tem aquela preocupação de cuidar do ambiente escolar e 

como nós temos arvores em frente da unidade, então eu como 

professora de ciências sempre tenho o cuidado de cuidar 

daquelas árvores e as plantas que alí estão. 

Nesta concepção, o cuidado com o ambiente, neste caso o ambiente escolar, acaba 

sendo atribuída apenas ao professor de ciências. A Educação Ambiental tem um caráter 

interdisciplinar e transversal, não sendo uma função apenas do professor de Ciências, mas 

sim de todos. De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 

1999) a Educação Ambiental na escola, além de estar presente em todos os níveis e 

modalidades de ensino, deve envolver todos os professores.  

Outro professor ressalta a importância comportamental através do preservacionismo: 

 P2. Educação Ambiental a gente trabalha né a questão do meio 

ambiente, mas principalmente você preparar o aluno, o nome já 

está falando, educação, educar o aluno pra uma preservação, pra 

conhecer o ambiente e preservar, então isso seria a Educação 

Ambiental. 

O mesmo ainda destaca que o livro não dá conta de educar esses alunos nesse 

contexto de Educação Ambiental, porém, ainda enfatiza a questão da preservação de 

forma individual e descontextualizada: 

P2. No currículo de ciências a gente trabalha com o meio 

ambiente, mas nos livros é muito difícil a gente trabalhar essa 

questão. A gente trabalha com água, ar, solo, mas educar o 

aluno, nos livros não traz, então a gente tem que aproveitar esses 

conteúdos pra educar esse aluno pra uma preservação que hoje 

é super importante. 

Tais conceituações de Educação Ambiental dadas por esses professores 

privilegiam somente a manutenção da beleza da natureza mostrando um cunho 

conservador e comportamental. Essa vertente conservadora da Educação Ambiental reduz 
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aspectos e dimensões que são inerentes às discussões sobre educação ambiental pois estão 

ligadas a sua origem e desenvolvimento como a dimensão social, política, econômica, 

ética e cultural. Quando os educadores ambientais aceitam as premissas do reducionismo 

da educação ambiental que ignora os intrincados processos de aprendizagem e a 

necessidade social de se mudar atitudes, habilidades e valores, são conduzidos a 

reproduzir o mesmo discurso que desde na década de 80 vem sendo veiculado pelas 

empresas e meios de comunicação, onde afirmavam que incumbiria a educação ambiental 

apenas   

o ensino de conteúdos e conhecimentos biológicos, destacadamente os de 

cunho ecológico, a transmissão de condutas ecologicamente corretas e a 

sensibilização individual para a beleza da natureza, levando-nos a mudar de 

comportamento. Esta, que aparentemente se mostra uma posição interessante, 

ignora os intrincados processos de aprendizagem e a necessidade social de se 

mudar atitudes, habilidades e valores e não apenas comportamentos 

(LOUREIRO, 2007, p. 67). 

Esses tipos de concepções predominantes limitam a possibilidade de luta dos seres 

humanos por sua emancipação (FREIRE, 2005). Lima (2004) afirma também que essas 

concepções insistem em oferecer explicações que não correspondem à complexidade do 

problema pois tendem a fragmentar a realidade ao separar:    a explicação técnica da 

explicação política; a visão ecológica da visão social; a abordagem individualista de uma 

abordagem coletivista; a percepção dos efeitos da percepção das causas e a esfera do 

consumo da esfera da produção. 

3.1.2 Concepções que Oscilam entre Educação Ambiental Conservadora e Crítica:  

A macrotendência conservacionista e a pragmática abordadas no referencial 

teórico, são expressões conservadoras uma vez que não questionam as dinâmicas sociais 

e políticas, e de seus respectivos conflitos de poder (LOUREIRO; LAYRARGUES, 

2013). Por outro lado, a macrotendência crítica, além de lutar por uma transformação da 

relação ser humano e natureza, também busca a transformação das relações sociais e 

políticas, e os valores culturais e éticos (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013). “Essa 

tendência traz então uma abordagem pedagógica que problematiza os contextos 

societários em sua interface com a natureza” (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p. 

68).  

Essa tendência também busca contextualizar e politizar o debate ambiental, 

problematizando e construído conhecimentos sobre a realidade com uma leitura de 
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mundo na medida em que elas se constituem em leituras crítico-transformadoras 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014; TREIN, 2012). 

Alguns professores apresentam falas que oscilam entre concepções conservadoras 

e crítica de Educação Ambiental. Esse dado é um tanto quanto esperançoso, pois a 

constituição de um sujeito crítico se dá em um processo em que o sujeito ainda está se 

apropriando de um novo referencial, de uma nova objetivação de educação ambiental.  

Vejamos algumas concepções de participantes que oscilam entre as duas vertentes 

de Educação ambiental. 

P4. Educação ambiental no meu contexto, não só como educador, 

mas como ser social, eu entendo que é uma educação pra nossa 

sobrevivência hoje. Hoje na verdade, Educação ambiental é 

pautada por nós professores como algo assim muito primordial, 

porque a gente ta no limite do limite [...]então educação 

ambiental hoje tem funcionado como uma ferramenta que ainda 

precisa alavancar muito pra gente conseguir melhorar e ter uma 

qualidade de vida mais satisfatória. Então, educação ambiental 

ainda está um pouco no campo da teoria, precisamos partir mais 

para ações realmente práticas. 

Visto que a Educação ambiental conservadora prioriza mais os aspectos teóricos 

de cunho ecológicos para transmitir condutas ecologicamente corretas, nesta fala, 

constatamos que ele sente a necessidade de partir mais para a prática nesse contexto da 

Educação Ambiental. Verificamos também que ele tem essa preocupação para além dos 

muros da escola, ou seja, que a sua posição dentro da escola não se distancie da sua 

conduta fora dela. 

Na fala de outro professor, identificamos a preocupação de revelar a realidade da 

situação ambiental dentro da sala de aula através da Educação Ambiental: 

P5. Na verdade eu entendo como Educação ambiental parte da 

educação que trabalha, voltada para o meio ambiente, então na 

perspectiva atual, trabalhar com educação ambiental o principal 

de se falar é justamente a situação ambiental do momento e a 

maior preocupação é justamente a degradação que está tendo. 

Então, voltado hoje pra educação ambiental, o principal tema e 
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o principal foco é justamente a situação do ambiente que ele se 

encontra e as principais abordagens é o como reverter esse 

quadro que a gente tem hoje no nosso ambiente. 

Analisando essa fala, vimos que, apesar de considerar importante uma leitura de 

mundo no seu atual estado, acaba por se expressar de maneira conservadora ao sinalizar 

que as principais abordagens ao trazer essa situação atual do ambiente, seria o como 

revertê-la, recaindo no pragmatismo que “apresenta o foco na ação, na busca de soluções 

para os problemas ambientais e na proposição de normas a serem seguidas (SILVA; 

CAMPINA, 2011, p. 33) É importante que tais abordagens não caiam no reducionismo 

operam mudanças superficiais, tecnológicas, comportamentais servindo apenas como um 

mecanismo de compensação para corrigir a ‘imperfeição’ do sistema produtivo 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014) apenas em visões naturalistas e comportamentais a fim 

de proporciona a construção de um conhecimento reflexivo e crítico para a inserção 

críticas dos educando na sociedade a fim de transformá-la.  

Vejamos em outra fala do mesmo professor em que ele relata a dificuldade de 

trabalhar com Educação ambiental pelo fato do capital estar sempre à frente dos 

interesses: 

P5. Então assim, ninguém pensa no ambiente quando o dinheiro 

ta na frente, então é essas questões que a gente tem que trabalhar 

com eles, muito pra começar amadurecer uma ideia de mudar 

esse pensamento neles. 

Nesta segunda fala de P5 já identificamos um posicionamento que podemos 

considerar crítico, pois, uma educação ambiental crítica que se constrói em oposição ás 

tendências conservadoras,  problematiza as contradições dos modelos de 

desenvolvimento e de sociedade (LAYRARGUES; LIMA, 2014) Em uma abordagem 

crítica também privilegia a dimensão política da questão ambiental e questiona o modelo 

econômico vigente (SILVA; CAMPINA, 2011).Vemos o quanto é importante estarmos 

críticos para compreender a dinâmica da sociedade e que aprender apenas processos 

ecológicos não é suficiente para o desenvolvimento de um novo paradigma social, ou 

seja, uma transformação dessa realidade que degrada cada vez mais em buscar apenas do 

ter.  
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Vejamos claramente a oscilação de concepções sobre Educação Ambiental na fala 

do professor a seguir: 

P6. Eu percebo educação ambiental como a produção do 

conhecimento, claro, se é educação então deve haver produção 

do conhecimento, que vai me dá capacidade de atitudes 

ecologicamente corretas na questão de preservação e 

conservação. Então tudo que está ligado aos problemas 

ambientais tem que está relacionado com a minha conduta 

enquanto cidadão. Eu vejo também, que a educação ambiental 

ela é muito importante para cidadania justamente porque ela 

depende da minha consciência de cidadão atuando no mundo. 

Primeiramente, o professor fala de Educação Ambiental como um meio de 

adquirimos condutas ecologicamente corretas para a preservação e conservação, o que 

caracteriza um pensamento conservador. Por essa razão, Loureiro (2006, apud SILVA; 

CAMPINA, 2011, p. 34) explica que na Educação Ambiental Crítica não cabe: 

discutir conservação sem considerar os processos sociais que levaram ao atual 

quadro de esgotamento e extinção; falar em mudanças de comportamentos sem 

pensar como cada indivíduo vive, seu contexto e suas possibilidades concretas 

de fazer escolhas; defender uma forma de pensar a natureza, ignorando como 

cada civilização, cada sociedade e cada comunidade interagiam nela e definiam 

representações sobre ela; como produziam, geravam cultura e estilos de vida e 

como isso se dá hoje. 

Por outro lado, ele articula Educação Ambiental com cidadania e consciência de 

cidadão, o que expressa exercício e movimento ativo em busca de transformação. 

Conforme apresenta Layrargues e Lima (2014) a macrotendência crítica da Educação 

Ambiental tem um forte viés sociológico e político e apresenta alguns conceitos-chave 

incluindo cidadania e participação.  Reigota (1995 apud SILVA; CAMPINA, 2011) já 

destacava que a Educação Ambiental Crítica visa além da utilização racional dos recursos 

naturais, mas basicamente a participação dos cidadãos nas discussões e decisões 

socioambientais. 

O campo da educação ambiental crítica segundo Guimarães (2004) propõe 

desvelamento das relações de poder, dos mecanismos ideológicos estruturantes da 

realidade através de processos pedagógicos que promova formação de cidadania e 

instrumentalize para uma inserção política no processo de transformação da realidade 
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socioambiental. Diante disso, é importante nos apropriarmos desse campo teóricos 

diferenciado de Educação Ambiental, para que assim, possamos propor novas práticas, 

novas posturas e principalmente novos valores para a construção de sociedades mais 

justas e que saibam exercer um papel ativo na busca de transformações socioambientais.  

 

3.2 LIMITES DE TRABALHAR EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

Olhando para o trabalho docente hoje, vemos que muitos professores que se 

pretendem críticos da sociedade em que vivemos, tão desigual e predadora dos próprios 

seres humanos e da natureza, batem de frente com algumas limitações para uma prática 

transformadora (TREIN, 2012). Vejamos a seguir que as principais limitações destacadas 

pelos professores para trabalhar a Educação Ambiental no ensino de ciências estão 

relacionadas a documentos legas e currículos. 

 

3.2.1 Documentos legais e currículo 

Uma das grandes limitações destacada por um dos professores foi a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). A Base Nacional Comum Curricular foi uma exigência dos 

organismos internacionais, da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (BRASIL, 2012) e de três das metas do Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2014-2024 (MARSIGLIA et al, 2017). É um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica (BRASIL 2017). Apenas as etapas educativas da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental são contempladas nesse documento, pois com a publicação da reforma do 

ensino médio, sinalizou-se a necessidade de uma BNCC específica e organizada para essa 

etapa educativa. 

Profissionais do ensino como professores, coordenadores, secretários de 

educação, pesquisadores e especialistas do campo educacional e membros da sociedade 

civil constituíram grupos de trabalho para produzirem a BNCC que ao longo desse 

processo, foram divulgadas três versões (FLÔR; TRÓPIA, 2018). 
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Um intenso debate sobre ente documento e suas propostas pedagógicas veio à tona 

recentemente baseado em muitas críticas e resistência, alegando que o poder público não 

deve definir aquilo que será ensinado nas salas de aula pelo Brasil. As críticas também 

permeiam a questão da padronização da educação a nível nacional em um país tão diverso 

e multicultural. Alega-se também que “o processo de sua constituição vem sendo mais 

um episódio da hegemonia dos ideais neoliberais e pós-modernos nas políticas 

curriculares nacionais [...] atendendo aos interesses da classe empresarial” (MARSIGLIA 

et al, 2017, p.118). Vejamos a crítica apontada por P2 a respeito do documento citado: 

P2. O ano passado a gente tinha mais livre arbítrio no 

planejamento porque a gente poderia introduzir esses conteúdos, 

aproveitava os conteúdos pra gente trabalhar a questão da 

educação ambiental, esse ano devido a Base (BNCC), o nome já 

está falando a Base Nacional Curricular Comum, então por ser 

uma base tem que se igual pra todo mundo, ele já traz o 

planejamento anual pronto pra gente, então a gente não tem 

como influenciar muito. 

Nota-se que P2 alega que a BNCC traz o planejamento anual pronto fazendo com 

que não tenha liberdade de elaborar e implementar suas próprias aulas de ciências. Isso 

corrobora com as considerações de Franco e Munford (2018) que esse documento 

constitui um currículo com “listas de conteúdos” que devem organizar a prática docente. 

O estabelecimento de habilidade cria condições para uma “terceirização da educação” no 

sentido de “facilitar” a pratica dos professores, sem valorizar os contextos locais 

(FRANCO; MUNFORD, 2018). 

Nesse sentido, contextualização histórica e social do conhecimento indicado como 

relevante, perderam terreno mostrando uma base com propostas pautadas em conteúdo 

memorístico (FRANCO; MUNFORD, 2018). 

Com relação a presença da Educação Ambiental, o documento a considera como 

Tema Especial e a legislação apresentada para subsidiar a abordagem da EA é a PNEA. 

Embora seja uma lei importante para a implementação da EA nas várias modalidades de 

educação, sendo a única a ser apontada no documento, acaba por ignorar outros 

documentos importantes bem como aspectos com mais densidade teórica que favoreça o 

desenvolvimento de uma EA crítica que problematize as relações sociais, dando evidencia 

a um caráter político conectado a transformação social (WUTZKI; TONSO, 2017). 
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Além disso, Wutzki e Tonso (2017) destacam em seu trabalho que em Ciências 

da Natureza, não é mencionado como os Temas Especiais se articulam com os objetivos 

de aprendizagem, demonstrando que tais temas, incluindo a Educação Ambiental não 

passam de integradores de currículo. 

Em outra fala, ela relata como se dá o desenvolvimento deste documento na sua 

prática de ensino: 

 P2. Tem a parte dos 40 por cento, mas esses 40 por cento é 

delimitado pelo município. Então se hoje eu fosse escolher esses 

40 por cento eu escolheria essa questão do meio ambiente, a 

sustentabilidade, mas o município escolheu em só falam sobre 

direitos e deveres [...]. Então para mim fica difícil eu incluir esse 

conteúdo já que eu tenho essa daí que já vem no plano eu tenho 

que fazer. 

 

Considerando a fragilidade da inserção da EA na BNCC é importante que ela 

tenha uma abordagem mais aprofundada e fundamentada em teóricos da Educação 

Ambiental crítica que problematize as ações pontuais e as visões reducionistas das 

questões ambientais. Além disso, a Abordagem de EA não proporciona grandes avanços 

na sua aproximação com o Ensino de Ciências que leve a compreensão crítica dos 

conflitos socioambientais, a desigualdade na apropriação do meio ambienta e como os 

problemas ambientais recaem de forma diferente nos diversos grupos sociais (WUTZKI; 

TONSO, 2017). 

Novamente, o documento não é coerente com as discussões atuais no campo de 

Educação em Ciências, prevalecendo “uma educação centralizada em princípios de 

gestão que estabelecem metas a serem alcançadas por estudantes e seus professores, que 

por sua vez, são regulados pelas avaliações governamentais” (FRANCO; MUNFORD, 

2018, p. 166). 

Este outro participante reclama de ter que seguir um cronograma e “obedecer” a 

uma hierarquia ou a um sistema que dita o que o professor deve fazer em sala de aula. 

P3. Na verdade, existe um cronograma a seguir, então esse é o 

limite né?! É o sistema a gente tem um sistema e a gente tem que 

seguir o sistema. A Unidade Escolar tem a sua hierarquia e isso 

tem que ser seguido. 
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Infelizmente a Base Nacional Comum Curricular confirma essa hierarquia que o 

professor 3 cita em sua fala. Silva (2017, apud FLOR; TRÓPIA, 2018) afirma que é muito 

comum que a iniciativa da base decline para tentativas de padronização do trabalho 

docente. Os mesmos autores alegam também que mesmo que houveram participações de 

diversos atores sociais, quem define as perspectivas do que se propõe para a educação é 

o grupo político à frente do MEC, impondo sua visão para fundamentar a educação 

brasileira (FLOR; TRÓPIA, 2018). 

P6. Eu vejo como limite a prática engessada da escola ainda que 

é muito conteudista, muito livresca. Então, a escola tem assim, 

algo que eu vejo até como uma questão cultural de trabalhar o 

conteúdo que o livro traz. Nas aulas de ciências é possível 

trabalhar a educação ambiental? É, mas é pontual porque a 

gente trabalha a Educação Ambiental se ela estiver no conteúdo 

do livro. [...] então assim, eu vejo a questão curricular da escola 

com muitas limitações pra trabalhar a Educação Ambiental. 

O livro é uma ótima ferramenta que auxilia o professor e o alunos no processo de 

ensino e aprendizagem. De maneira alguma deve ser excluído do processo, pois, a 

depender da realidade social de cada aluno, o livro didático é o único material utilizado 

pelos alunos.  

Atualmente, as discussões que permeiam as temáticas socioambientais se tornam 

cada vez mais presentes nos livros didáticos se formos comparar a algumas décadas atrás, 

no entanto, ainda não se pode afirmar que o livro sozinho dá conta de fazer com que 

alunos e professores façam interpretações críticas acerca dessas temáticas. Com uma 

formação bem consolidada e cada vez mais crescente da abordagem crítica da educação 

ambiental, acredito que os professores conseguiriam desenvolver a educação ambiental 

crítica nas suas aulas. No entanto, isso não será possível se restringem o poder de alguns 

agentes envolvidos na construção do currículo como por exemplo o próprio professor e 

privilegiam outros agentes que estão distantes da realidade escolar e o contexto ao qual 

estão inseridos (FRANCO; MUNFORD, 2018 
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CAPITULO 4 - OS TEMAS SOCIOAMBIENTAIS “ÁGUA, 

RECICLAGEM E AGRONEGÓCIO” E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

ARTICULADO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Os Temas socioambientais são assuntos que estão presente no nosso cotidiano 

envolvendo aspectos da sociedade às questões da natureza. Embora o seu significado seja 

esse, nem sempre eles têm sido tratados de maneira crítica nas diversas esferas socais, 

inclusive na escola. A escolha por esses três temas (água, reciclagem e agronegócio) 

partiu da necessidade que percebemos de discutir esses assuntos que são amplamente 

divulgados nas mídias, de maneira acrítica, podendo esmiuçar mais os aspectos que 

muitas vezes ficam excluídos ou cobertos. Iniciaremos pelo tema “água”. 

 

4.1 PAPEL DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA DISCUSSÃO DO TEMA ÁGUA 

O tema “Água” é muito amplo e pode ser discutida em diferentes enfoques. Está 

presente em quase todas as atividades e necessidades humanas, desde o pleno 

funcionamento do corpo humano ao uso de energia elétrica em suas casas. Entretanto, 

tem havido muito descaso quanto ao seu uso, distribuição e conservação desse recurso. 

O consumo desenfreado, os desperdício, poluição e degradação dos mananciais e 

reservatórios acrescidos pela distribuição desigual e irregular deste recurso no planeta, 

tornou-se um dos grandes problemas enfrentados pela humanidade (KIST, 2009). Além 

disso, juntamente com a poluição das águas, cresce a degradação de ecossistemas e a falta 

de qualidade de vida (KIST, 2009) 

A água é objeto de conhecimento de ciências na educação básica e é muito 

importante que a sua discussão vá além da descrição desse processo. É importante que a 

discussão no ensino de ciências sobre tal componente curricular alcance dimensões 

socioambientais, econômicas e políticas, ou seja, de maneira crítica e problematizada para 

que possa de alguma forma mobilizar os atores sociais. 

Nesta pesquisa notamos que o papel do Ensino de Ciências atribuído pelos 

professores na discussão sobre o tema água, ganha diferentes funções no contexto 

socioambiental as quais serão apresentados nas subcategorias a seguir: 
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4.1.1 Desenvolvimento de valores 

O momento de crise que enfrentamos faz parte e ao mesmo tempo requer uma profunda 

mudança cultural (AVANZI, 2004). O desenvolvimento de valores comprometidos com 

o ambiente sustentável requer mudanças culturais que estão a muito tempo enraizada na 

vida da sociedade pela lógica do mercado, das ideologias capitalistas. Ambos os 

professores abaixo consideram como papel do ensino de ciência, o desenvolvimento de 

valores para o cuidado com o meio ambiente como um todo e a água. 

P5. As discussões sobre o problema socioambiental da água iria 

começar a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, em 

seguida fazer em sala de aula uma análise crítica da situação que 

contribuísse de maneira significativa para mudanças de valores 

sobre o cuidado com o meio ambiente. 

P7. É importante a Educação Ambiental no ensino de Ciências, 

pois contribui para a formação de novos valores e 

conhecimentos, preparando os educandos para o exercício da 

cidadania onde serão capazes de melhorar as condições de vida 

humana, pois somente com a consciência teremos atitudes de 

preservar, tornando as pessoas mais responsáveis, solidárias e 

comprometidas com o coletivo, colaborando para um planeta 

mais sustentável. 

Repare que P5 sinaliza a importância de conhecer os conhecimentos prévios dos 

alunos. Considera-se como uma iniciativa interessante conhecer primeiro o que os alunos 

sabem sobre esse assunto e a partir dessa compreensão desenvolver uma prática 

direcionada para a mudança de valores e assim, munidos de conhecimento como foi 

falado por P7, passar a exercer uma cidadania comprometida com o desenvolvimento de 

relações ser humano natureza menos predatória em busca de uma sociedade sustentável, 

mas, que, segundo Avanzi (2004), não seja uma sustentabilidade regida pelas leis do 

mercado, e sim, pelas mudanças de valores. 

 

4.1.2 Conscientizar e trabalhar consciência 

A diferença entre conscientizar e trabalhar consciência no título não foi colocado atoa. A 

colocação da palavra traz sentidos totalmente contraditórios. Ante de explicar, vejamos 

as falas abaixo: 
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P3. O ensino de Ciências pode se tornar um grande aliado na 

tarefa de conscientizar os educandos para a tomada de decisões 

[...]sobre o uso racional da água ao alertar que sem água de 

qualidade, compromete-se não só o desenvolvimento econômico-

social, mas também a qualidade de vida dos seres vivos.  

P6. As questões sobre a água devem ser discutidas em sala de 

aula de ciências de forma problematizada [...]deve-se trabalhar 

a consciência do uso racional, bem como da conservação e 

preservação dos mananciais, de forma que os estudantes 

entendam que a água é um recurso não renovável e que uma 

região que hoje não sofre com a falta desse recurso, futuramente 

pode sofrer com a sua falta, caso não haja racionalidade no uso. 

É muito frequente, projetos, discursos, aulas entre outros, se afirmar que o objetivo 

da educação ambiental é conscientizar alunos e comunidades, mas Loureiro (2007) nos 

chama a pensar qual o significado de conscientizar e explica que normalmente quando 

esse termo é usado, quer dizer “sensibilizar para o ambiente; transmitir conhecimentos; 

ensinar comportamentos adequados à preservação desconsiderando as características 

socioeconômicas e culturais do grupo com o qual se trabalha”. (LOUREIRO, 2007, p. 69) 

Loureiro (2007) também afirma que é um risco se pensar que pode levar 

consciência a quem “não tem”, um processo unidirecional, pois dá a impressão que os 

professores em uma posição acima dos alunos em conhecimento, possuem a solução e 

estão mais sensíveis com a natureza do que o restante da comunidade escolar. 

 

Muitas vezes deparam-se com comportamentos contraditórios de grupos sociais 

que se dizem sensível e reconhece a importância da preservação. “ O cerne da educação 

ambiental crítica é a problematização da realidade, de nossos valores, atitudes e 

comportamentos em práticas dialógicas” e baseado nas proposições de Paulo Freire, 

Loureiro (2007, p. 70) propõe o desenvolvimento de consciência mútua através de 

diálogo, no coletivo, em que ocorre a autoconscientização através das relações com o 

outro e com o mundo, conhecendo-o para transformá-lo. E acredito que quando P6 fala 

sobre trabalhar consciência, leva esse significado proposto por Loureiro.  

A emancipação é, para a educação ambiental crítica a finalidade primeira e última 

de todo o processo educativo, e nesse sentido o uso da expressão “conscientizar” se torna 
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inapropriado, uma vez que a emancipação é sermos autônomos nas nossas escolhas, se 

libertar das relações de dominação, expropriação, preconceito visando a transformação 

do nosso modo de vida (LOUREIRO, 2007). 

4.1.3 Refletir e mobilizar 

Um dos objetivos da educação Ambiental crítica é promover espaços educativos 

de reflexão e mobilização e intervenção sobre a realidade (GUIMARÃES, 2004). Se 

articulado ao ensino de ciências, pode ser uma ferramenta de fomento a transformação 

social. A reflexão e mobilização foi um dos papeis do ensino de ciência na opinião de 

dois professores. 

P4. O Ensino de Ciências torna-se uma ferramenta mobilizadora 

desde uma simples conversa sobre a questão da nossa água e 

conduzindo os nossos alunos a reflexões mais profundas sobre a 

gravidade do problema em destaque, para que juntamente com 

seus familiares e amigos possam levantar questionamentos e 

tentar solucioná-lo ou minimizar a gravidade do mesmo. 

P5. Tendo em vista que o ensino de ciências é uma ferramenta 

importante para refletir temas que mude a ação da sociedade, 

para analisar esse problema específico na cidade (má qualidade 

da água), um trabalho a campo seria viável, procurando o real 

motivo da qualidade da água, visitando a estação de tratamento 

e o responsável por ela. Em seguida, discutir em sala sobre os 

resultados obtidos, a partir daí será organizado uma possível 

mobilização. 

Reforço que, como foi falado pelos professores acima, conhecer profundamente a 

realidade ao qual estamos inseridos é um ponto importante para despertar reflexões e 

mobilizar os atores sociais. A Educação Ambiental Crítica propõe uma compreensão do 

real, o desvelamento de embates que estruturam a sociedade, porém, apenas o 

desvelamento não resulta em mobilização diferenciada, é preciso que a reflexão auxilie 

praticas criativas, dê elementos para uma reflexão e construção de uma nova compreensão 

de mundo em um processo que acontece nas relações com o coletivo no exercício da 

cidadania em busca de transformação socioambiental (GUIMARÃES, 2004) 
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Quintas (2004, apud FREIRE, 1976) traz que diferentes de outras espécies, 

somente os seres humanos tem a capacidade de refletir sobre sua realidade, contudo, não 

se deve deixar que as reflexões se percam em pensamentos vagos e descomprometido da 

ação transformadora da realidade condicionante. Reflexão da, e ação sobre a realidade 

caminham juntas para o ato transformador (QUINTAS, 2004). Nesse processo 

pedagógico de reflexão e mobilização (ação e movimento) falado pelos professores como 

um papel do ensino de ciências, está promovendo a formação da cidadania para a 

construção de uma nova sociedade ambientalmente sustentável. (GUIMARÃES, 2004) 

 

4.1.4 Diminuir a distância entre sala de aula e a realidade do dia a dia 

Esta última subcategoria, leva a perceber que os professores sentem a necessidade 

de ir além do conteúdo programático e levar os alunos a perceber o conteúdo no seu 

cotidiano através de atividades pedagógicas. 

P1. Diante da problemática da água, sugere-se que o ensino de 

Ciências possa vencer a transferência de conhecimentos em sala 

de aula e avançar de forma contextualizada na tentativa de 

diminuir a distância entre o cotidiano dos alunos e os conteúdos. 

P7. É preciso fazer a relação do meio ambiente com o dia a dia, 

através do ensino de ciências, procurar desenvolver através de 

atividades pedagógicas. 

Quando negamos a contextualização dos conteúdos estamos caindo no 

reducionismo da questão ambiental. Isso, na realidade do ambiente escolar, pode ser 

extremamente prejudicial na medida em que diminuem as possibilidades de discussões 

críticas, fundamentais na alfabetização científica para a formação de cidadãos, bem como 

pode mascarar os aspectos da justiça social que não deveria, mas hoje estão as margens 

dos debates sobre socioambiental (PINTO; GOVEIA; SILVA, 2015) 

Loureiro (2004) faz um apontamento que considero pertinente e intercala com as 

proposições dadas pelos professores em suas falas. Embora concorde com todos os papeis 

atribuídos pelos professores ao ensino de ciências, articulado com a Educação Ambiental, 

os discursos acabam por expressar muita facilidade como se os padrões atuais da 

sociedade fossem mudar rapidamente do plano das ideias para a prática de modo 

unidirecional.  
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Segundo Loureiro, (2004) falta complexidade nesse tipo de proposição. A 

educação é um campo social e, dependendo de como está estruturada e de qual finalidade 

cumpre na sociedade ela pode promover práticas que permitem a mudança, pela ação 

problematizadora, como também pode ser um meio de reprodução de formas excludentes, 

opressoras e dicotômicas de se viver (LOUREIRO, 2004)   

 

4.2 CONHECIMENTOS  A SEREM ABORDADOS EM UMA AULA DE CIÊNCIAS 

SOBRE ÁGUA  

Sobre a discussão do tema “Água” em aulas de ciências, os professores citaram 

alguns conhecimentos principais que não podem deixar de serem abordados. Esses 

conhecimentos foram  subcategorizados e alocados no quadro a seguir (quadro 3):  

Quadro 3- Subcategorias de conhecimentos a serem abordados em uma aula de ciências sobre água. 

4.2.1 Conhecimento 

Conceitual 

 

4.2.2 Conhecimentos 

Socioambientais e de 

caráter Políticos 

 

4.2.3 Consumo 

Sustentável 

 

4.2.4 Conhecimento 

Relacionado à 

Saúde 

 

P4. Características do 

líquido água. 

A importância da água no 

funcionamento da 

máquina humana. 

A água na manutenção da 

vida nos nossos Biomas. 

 

P5. Desastres ambientais 

causados pelo homem. 

 

Fazer uma análise sobre as 

regiões que sofre com a 

seca e das que possuem um 

grande acervo na 

agricultura. 

 

Água e crescimento 

demográfico 

 

P5. Água e sua 

importância para a 

vida: fazer uma 

análise crítica sobre 

o uso da água de 

maneira consciente. 

 

P3. Hidratação do corpo 

humano, doenças de 

veiculação hídrica e 

ações de precaução 

dessas doenças 

P6. Ciclo da água, os 

estados físicos da água, 

mudanças de estado 

físico, composição da 

água, a água no corpo 

humano e a importância 

da água para os seres 

vivos. 

 

P6. Uso consciente, 

reuso e desperdício 

da água. 

 

P7. Transmissão de 

doenças. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Nos conhecimentos socioambientais e de caráter político, o professor 05, fala 

sobre as diferenças de distribuição de água. Sobre isso, Kist (2009) nos sinaliza que um 

fator que merece destaque é o consumo humano através do abastecimento de água que 

reflete desigualdades de desenvolvimento dos estados brasileiros. A autora faz uma 

comparação entre os percentuais de rede de abastecimento de água entre os estados do 

Nordeste e Sudeste, e relata que o abastecimento no Nordeste é de apenas 58,7%, 

enquanto que no Sudeste o índice chega à 87,5%. Além disso, no Nordeste existem 

pessoas que não possuem acesso a agua potável (KIST, 2009). 

Nos conhecimentos a respeito do consumo sustentável, ambos os professores (P5 

e P6) falaram do consumo consciente, porém é importante reafirmar a depender do setor 

social, há divergências entre a quantidade de consumo de água. Em sua pesquisa, Kist 

(2009) traz que 70 a 80 % do consumo de água doce corresponde a utilização agrícola, 

que se dá em função da irrigação das grandes monoculturas, 20% para as indústrias e 

somente 6% são destinados para o consumo doméstico. Isso não quer dizer que não é 

essencial economizar água já que não somos os maiores consumidores, mas se formos 

pensar, são atitudes que não causam efeitos significativos frente a crise que se vivencia. 

A autora também analisou que além do consumo, as necessidades de água entre 

as populações são desiguais, bem como a disponibilidade. Em relação a consumo médio 

anual, quando maior a renda, maior o consumo de água (KIST, 2009). Percebe-se então, 

que essas discussões deixam a margem as desigualdades sociais com relação ao acesso 

ao que a natureza dispões. Isso reforça o caráter de Educação ambiental como um campo 

de disputa que se revela em caráter contraditório, diversificado e conflitivo (LOUREIRO; 

LIMA, 2012). 

Essas propostas de abordagem do tema socioambiental “água” articulando 

Educação Ambiental Crítica e Ensino de Ciências divididas em conhecimentos 

predomínio de propostas de educação ambiental dentro da perspectiva do “capitalismo 

verde”.  

Segundo Loureiro e Lima (2012): 

essa perspectiva, em linhas gerais, defende um “uso mais racional” dos 

recursos naturais (sem refletir e buscar romper com as relações econômicas de 

mercado e o processo de acumulação de riqueza material), com ênfase nos 

aspectos comportamentais, técnicogerenciais e éticos da relação humana com 

a natureza dita não humana. Seu caráter instrumental e de aplicação imediata 

na vida de cada indivíduo torna-se um poderoso meio de reprodução ampliada 
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de ideologias compatibilistas entre sustentabilidade e capitalismo que veicula 

(LOUREIRO; LIMA, 2012, p. 291). 

Por esse motivo, defendemos a abordagem desses temas baseado na Educação 

Ambiental na sua vertente Crítica, que ao se aproximar dos aspectos sociais, históricos, 

políticos e econômicos que compõem as realidades, compreendemos como a sociedade 

se estrutura e contribui para traçar meios de lutas para a transformação da realidade. 

 

4.3 TÓPICOS  A SEREM ABORDADOS EM UMA AULA DE CIÊNCIAS SOBRE 

“RECICLAGEM” 

Segundo Layrargues (2002) os ambientalistas apontam que a questão do lixo já 

tida como um dos mais graves problemas ambientais urbanos tendo-se tornado alvo de 

diversos programas de educação ambiental nas escolas brasileiras e objeto de proposições 

técnicas para o seu enfrentamento. A reciclagem, como uma das principais formas de 

enfrentamento para a redução de lixo produzido pela sociedade, é o processo pelo qual os 

resíduos sólidos perdem suas propriedades físicas iniciais dando origem a outro produto.  

É um assunto corrente no nosso dia a dia e comumente confundido com reaproveitamento.  

Apesar da complexidade do tema, muitos programas de educação ambiental na 

escola são implementados de modo reducionista (LAYRARGUES, 2002), ignora-se 

aspectos intricados a este assunto, como e extração de matéria prima para a fabricação 

desses produtos, o modo de produção, o consumo exagerado, desperdício, destinação dos 

resíduos e de como todo esse processo afeta o meio ambiente. 

Na discussão desse tema em uma aula de ciências, os professores citaram alguns 

aspectos que podem ser abordados e qual a opinião deles sobre esse tipo de manejo do 

lixo quanto a sua funcionalidade, consequências e potencial. Os principais aspectos 

citados que poderiam ser abordados em uma aula de ciências foram: 

 

4.3.1 Coleta seletiva (P7, P5, P3, P4, P1 e P6); 

A coleta seletiva foi unanimidade entre os professores como sendo um dos 

aspectos citados em uma aula de ciências. Layrargues (2002) explica que muitos 

programas de educação ambiental na escola que tem o tema lixo como alvo de discussão, 

desenvolve-se apenas a coleta seletiva. O debate sobre coleta seletiva surge como uma 
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alternativa para a coleta convencional que causa a saturação dos depósitos de lixo que vai 

se avolumando tornando-se a destinação final desse lixo (LAYRARGUES, 2002). Essa é 

a realidade de muitos municípios, e Ibirataia-BA não se encontra fora dela. 

Por outro lado, o foco na coleta seletiva acaba tornando uma discussão 

reducionista por excluir uma reflexão crítica e abrangente no que dizem respeito aos 

valores culturais da sociedade de consumo, do modo de produção capitalista e aspectos 

políticos econômicos da questão do lixo. Esse reducionismo com o foco apenas na coleta 

seletiva do lixo é uma tendência de Educação Ambiental Pragmática que está inserido na 

metodologia da resolução de problemas e não dedica esforço para uma análise do 

significado ideológico da reciclagem e suas implicações, tornando-a uma atividade-fim 

(LAYRARGUES, 2002). 

É uma tendência que se dedica a promoção de comportamentos a nível domiciliar 

como separar o lixo do que com a mudança de valores culturais que sustentam o estilo de 

produção e consumo da sociedade moderna e assim, evadindo-se de uma discussão 

política (LAYRARGUES, 2002). 

 

4.3.2. Consumo e desperdício 

Apenas dois professores citaram a abordagem desse tópico em uma aula de 

ciências, que considero primordial ser discutido, pois muitas vezes enaltecem a 

reciclagem como a solução do problema do lixo, porém pouco se fala do consumismo e 

no quanto esse hábito intensifica a produção do lixo. É importante salientar que a 

reciclagem não irá neutralizar o habito de consumo exagerado ou equilibrar essa situação, 

como podemos ver na fala de um dos professores:  

 

P1. Podemos destacar também que o maior impacto da 

reciclagem é convencer que está “tudo bem” em desperdiçar já 

que estamos compensando na reciclagem. Ela encoraja o 

consumo, em vez de apontar formas de reduzir o mesmo.  

P3. Ações como diminuir os desperdícios e minimizar a 

quantidade de resíduos sólidos consumindo menos e reutilizar 

mais. 
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Existem duas matrizes discursivas sobre a questão ambiental apontada por 

Carvalho (1991 apud LAYRARGUES, 2002). Um é o discurso ecológico oficial, 

pronunciado pelo ambientalismo governamental que se encarrega de manter os valores 

culturais da sociedade baseado na lógica do mercado e representante da ideologia 

hegemônica com missão de cristaliza-la. O outro é o discurso ecológico alternativo, 

pronunciado pelo ambientalismo original que carrega uma ideologia contra hegemônica, 

incumbido de discutir valores que vão de contra a ordem social instituída. 

O discurso ecológico alternativo considera a questão do lixo um problema de 

ordem cultural. A partir desse posicionamento que vem à tona o consumismo como um 

dos alvos da crítica à sociedade moderna. O consumismo passou a ser entendido 

culturalmente como sinônimo de bem-estar, porém, ele tem trazido uma série de 

problemas socioambientais e não pode mais ser confundido com felicidade 

(LAYRARGUES, 2002). 

Para “fugir” da culpa do risco ambiental que o consumismo gera, cria-se 

mecanismos de compensação que garantem o controle desse risco que se traduz por 

reciclabilidade que leva a pensar que já que a reciclagem vai controlar a ameaça ao meio 

ambiente, pode-se então manter o padrão de consumo convencional (LAYRARGUES, 

2002). 

O autor citado acima afirma que “trata-se de uma falsa segurança, que significa a 

alienação da realidade, a qual cumpre a função de gerar a sensação de que um 

comportamento ambientalmente correto - a reciclagem - contribuirá para a resolução de 

um problema, quando, na verdade, camufla a crítica ao consumismo e, além de tudo, 

reforça as estratégias de concentração de renda” (LAYRARGUES, 2002, p. 6). 

Por esse motivo, concordo com os professores que citaram consumismo e o 

desperdício com abordagem imprescindível em uma aula de ciências, pois é um dos 

tópicos que podem revelar (desde que não seja uma abordagem alienante e 

comportamentalista) essa falsa salvação que é atribuída a reciclagem para tranquilizar as 

nossas consciências ao continuar o padrão cultural do consumismo como falso sinônimo 

de bem-estar. 

Essa subcategoria sobre consumo e desperdício, tem total relação com a próxima 

categoria que fala sobre produção e destinação do lixo, afinal está tudo interligado em um 
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processo sistematizado em que a reciclagem tendem a manter além do padrão de consumo 

instituído, a permanência das estratégias de produção e descartabilidade através da 

obsolescência planejada permitindo a manutenção do caráter expansionista do 

capitalismo (LAYRARGUES, 2002). 

 

4.3.3 Produção e destino do lixo 

Para Layrargues (2002), a reciclagem pode ser sim a linha que uni produção e 

consumo e descarte, mas é também um processo que aliena as pessoas ao consumismo 

tranquilo e porta de entrada para a concentração de renda. O termo “obsolescência 

planejada” citado na discussão anterior é uma realidade já a alguns anos. A sociedade 

consome bens que cada vez mais se tornam funcionalmente inúteis logo após saírem das 

fábricas, o que leva as pessoas a consumirem mais.  

Durning (1992, apud LAYRARGUES, 2002, p. 3) “ressalta que os 

eletrodomésticos fabricados em 1950 eram muito mais resistentes do que os produzidos 

atualmente: eram fabricados para durar e não quebravam com facilidade; caso se 

quebrassem, seu conserto era economicamente viável, o que atualmente não é mais 

verdadeiro”. Dois participantes citaram a importância de abordar o mecanismo de 

produção e destino do lixo em sua aula. 

P05. Em uma aula de ciências, primeiramente deveria ser feito 

uma análise global em relação a produção de lixo. Em seguida, 

após pesquisa, seria feita uma análise crítica em relação à cidade 

de Ibirataia. Discussões seriam feitas com o objetivo de analisar 

a situação ambiental com o excesso de lixo. 

P01. O objetivo é eliminar a maior quantidade possível de 

resíduos ainda na fonte de geração. 

O participante 7(P7) apenas citou como um tópico a ser abordado. 

Vejamos que o participante P05 destaca fazer um estudo a nível global e local. 

Considero um ponto muito positivo, pois é importante que os alunos conheçam a 

realidade ao qual estão inseridos e juntos desenvolvam reflexões críticas, conhecimentos 

e ações em prol da transformação dessa realidade. É importante tomar cuidado para que 

essas intervenções não caiam no pragmatismo e que haja o desenvolvimento de 

consciência política e valores que contribuirão para a participação desses agentes na 

sociedade.  
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Além do consumismo, obsolescência planejada, na minha opinião, é uma das fontes 

de geração de resíduos citada pelo participante P01. O tempo de utilidade do produto se 

torna cada vez menor, além disso, a moda e a propaganda provoca a impressão de que 

seu produto já está ultrapassado do ponto de vista funcional e simbólico sendo assim 

descartados (LAYRARGUES, 2002). Isso nada mais é do que elementos vitais para o 

modo de produção capitalista. 

 Exploramos, extraímos, desmatamos e tiramos recursos da natureza tão 

rapidamente que estamos destruindo a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo 

de vida. Embora coloco na terceira pessoa, a degradação causada ao meio ambiente não 

é igual a todos. No processo de extração de recursos, fabricação de materiais, consumo e 

descarte, existem pessoas que lucram mais em relação as outras. É importante termos 

noção de classes. Será que esses recursos extraídos da natureza e a produção de materiais 

são distribuídos de igual forma para todos? A resposta é não.  

Pessoas são retiradas de suas terras, trabalhadores se encontram em péssimas 

condições de trabalho, muitas vezes expostos a tóxicos durante a fabricação de produtos 

sem ter ao menos acesso a saúde de qualidade. É um processo de destruição humana e 

ambiental e a Educação Ambiental Crítica contribui para que desenvolvamos esta 

consciência de classe e lutemos para que haja justiça social e não a concentração de 

riquezas nas mãos de quem já tem muito. 

 

4.3.4  Política dos R’s: (P1, P6 e P7); 

A política dos R`s foi citada por três participantes. É importante ressaltar que 

nenhum deles desenvolveram de que forma seria a abordagem dessa política, mas de 

acordo com o discurso ecológico alternativo, que segue uma ideologia contra 

hegemônica, em uma sequência lógica a ser seguida, a redução do consumo viria como 

prioridade e logo em seguida a reutilização deve ser priorizada sobre a reciclagem pois 

ambas (redução e reutilização) criticam o consumismo (LAYRARGUES, 2002). 

Uma segunda interpretação vinda do discurso ecológico oficial representados pela 

ideologia hegemônica, não ver sentido em propor uma redução do consumo, mas sim o 

consumo insustentável. Então, na interpretação do discurso ecológico oficial, o problema 
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não é cultural (consumismo), mas, técnico, que pode ser resolvido com a reciclagem para 

se tornar consumo sustentável (LAYRARGUES, 2002). 

Segundo Layrargues (2002) a redução e a reutilização sem dúvida são estratégias 

mais eficientes, pois, demandam menos energia e poluição que é gerada na reciclagem. 

Sendo assim, a pedagogia dos 3R`s recomendada pelo discurso ecológico oficial se torna 

uma prática comportamentalista ao invés de reflexiva, conferindo máxima importância a 

reciclagem em detrimento da redução do consumo e da reutilização (LAYRARGUES, 

2002). 

A justificativa do discurso ecológico oficial é que a reciclagem possibilita o 

aumento da vida útil dos materiais como a geração de empregos e a proteção ambiental, 

assim, estimula-se, através da educação, a geração de comportamentos ecologicamente 

corretos diante do lixo através da correta disposição dos resíduos sólidos, que facilitam 

sua seletividade e posterior reciclagem (LAYRARGUES, 2002). Isso não modifica os 

valores culturais consumistas vigentes, portanto, suprime o teor crítico que é a redução 

do consumo exagerado, configurando-se em uma estratégia chamada “conservadorismo 

dinâmico” (GUIMARÃES, 1995 apud LAYRARGUES, 2002) que para o discurso 

ecológico alternativo é uma estratégia anestésica, pois há uma que de ingenuidade na 

visão dos grupos sociais dessa vertente em acreditar na reciclagem como uma conquista 

e não percebem a anulação do poder crítico da ideologia contra hegemônica.  

 

4.3.5 Limpeza do ambiente escolar 

Outro aspecto destacado por dois participantes para essa aula foi a limpeza do 

ambiente escolar: 

P3. Melhorar o processo de limpeza no ambiente escolar. 

P5. Uma ação que poderia ser feita com essa temática é a 

separação do lixo do ambiente escolar, incluindo o da sala de 

aula.  

É uma pauta que sem dúvida é importante, pois ter um olhar de cuidado com o 

ambiente escolar pode leva-los a um olhar diferenciado fora dela também. Porém, uma 

sugestão é assumir um compromisso pedagógico crítico. Layrargues (2002, p. 20) afirma 

que:  
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enquanto a educação ambiental, continuar aceitando o papel de disseminadora 

do discurso oficial e enfatizando a reciclagem, sem discutir as causas da 

questão do lixo em suas dimensões política, econômica, social e cultural e, 

sobretudo, persistir na neutralidade ideológica, omitindo-se na criação de 

demandas por políticas públicas voltadas para o enfrentamento concomitante 

dos problemas ambientais e da injustiça social, será refém dos interesses 

alheios à transformação social (LAYRARGUES, 2002, p.20). 

  

Mesmo com toda essa discussão, pode até ficar parecendo que a reciclagem é a 

“bruxa malvada” de todo esse processo, mas é importante ressaltar que a reciclagem 

cumpre historicamente no Brasil uma relevante função social, na medida em que gera 

uma oportunidade única na geração de renda para os catadores no mercado informal.  De 

acordo com alguns participantes, a reciclagem não é a única solução para os resíduos 

sólidos, mas tem um papel importante na redução dos mesmos: 

 P7. Acredito que não iria solucionar os problemas, mas iria 

minimizar os resíduos gerados.  

P6. Se a reciclagem não resolve todo o problema da produção e 

descarte do lixo sólido, não se pode negar que ela reduz o 

impacto ambiental porque diminui a produção de lixo e a 

extração de recursos naturais.  

P4. Algumas outras nações têm dados importantes e bastante 

significados nessa questão. No nosso Brasil deveríamos [...] 

intensificar as nossas ações nesse sentido. Penso que solucionar 

ainda está um pouco distante, mas podemos melhorar o nosso 

problema com a produção descontrolada de lixo pelos nossos 

habitantes.  

 O que foi discutido aqui gira em torno de desenvolver a compreensão de que o ato 

de reciclar ainda tem um significado muito pequeno em relação da melhoria da situação 

socioambiental (LAYRARGUES, 2002). Que ela não necessariamente precisa ser 

abandonada, mas adaptada a um discurso crítico em que aspectos como modo de 

produção capitalista, consumismo, obsolescência planejada entre outros aspectos sejam 

discutidos para o desenvolvimento de novos valores frente a sociedade. 
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4.4 OS PROFESSORES E SUAS OPINIÕES SOBRE O TEMA SOCIOAMBIENTAL 

“AGRONEGÓCIO”  

O atual modelo de desenvolvimento caracterizado como hegemônico tem sido 

criticado como principal ameaça à sustentabilidade ambiental e de saúde, associados à 

crueldades sociais que tornam territórios e populações vulneráveis pelos seus modos de 

produção e consumo baseados no crescimento e na globalização na economia mundial 

(PORTO; SOARES, 2012) 

Os processos agrícolas de produção e consumo de alimentos entre outros 

materiais, em termos de desenvolvimento econômico, com sua intensa utilização de 

recursos naturais e inúmeras consequências à segurança química e alimentar, é um grande 

exemplo de causadores de impactos sobre os ecossistemas de maneira geral e sobre 

moradores e trabalhadores de áreas afetadas, o que leva a estabelecer inter-relações entre 

saúde e meio ambiente de maneiras mais complexas (PORTO; SOARES, 2012).  

 O agronegócio atualmente vem sendo divulgado em meios de comunicação   

nacional como algo que traz somente benefícios a partir da construção da imagem de que 

o setor é o grande responsável pela geração de empregos, investimentos, lucros, pela 

produção de alimentos que chegam a nossa mesa entre outros materiais de utilidades 

desde vestimentas ao combustível para se locomover com os automóveis. 

Para Porto e Soares (2012) é importante salientar que o processo associado às 

monoculturas e ao agronegócio que traz o aumento da produtividade agrícola e maior 

capacidade de oferta de alimentos no mundo e no Brasil, é o mesmo que tem sido 

responsável por inúmeros impactos socioambientais tais como: desemprego e migração 

campo-cidade, caos urbano, concentração de terras, renda e poder político dos grandes 

produtores além de não assegurar a segurança alimentar. 

 Como podemos observar, assim como nos temas socioambientais anteriores, o 

agronegócio não é diferente em possuir os seus pós e contra e que muitas vezes não é 

divulgado pelas mídias bem como no ambiente escolar. Devido a isso, Considero 

importante a análise feita de como os professores compreendem tal tema e destacam 

informações ocultas do que está sendo divulgado. Esse tema abre possibilidades para 

discutir vários aspectos e considero que os professores foram bem críticos em destacar a 

realidade camuflada pelos benefícios do agronegócio descrito nas subcategorias abaixo.  
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4.4.1 Insumos Químicos e Transgenia  

A “Revolução Verde” é considerada como a entrada do capitalismo no campo ou 

a produção agrária hegemônica e foi marcada pelo crescimento do uso de insumos 

químicos (agrotóxicos e fertilizantes) somados a outras ferramentas tecnológicas e a 

consolidação de uma agricultura de exportação (ABRASCO, 2012) 

Um dos pontos citados por dois professores foi a utilização do agrotóxico e suas 

consequências para a saúde humana. 

P6. Toda cultura intensiva usa grandes quantidade de 

agrotóxico, o que degrada o ambiente e a saúde do consumidor 

devido o uso de produtos químicos para produzir safras cada vez 

maiores.  

P7. Impactos dos agrotóxicos a saúde humana e meio ambiente. 

Segundo Kissmann (1996, apud PORTO; SOARES, 2012) a eficiência desse 

modelo de agricultura era avaliada principalmente pela quantidade de pessoas que o 

agricultor poderia alimentar além de si mesmo. No entanto, esse discurso de alta 

produtividade foi sendo utilizado para mascarar os impactos que os agrotóxicos causavam 

à saúde dos trabalhadores rurais do ponto de vista negativo (PORTO; SOARES, 2012).  

Com relação à década passada, atualmente, os efeitos nocivos causados pelos 

agrotóxicos à saúde humana e ao meio ambiente são mais notáveis, isso somado aos atuais 

tímidos ganhos da produtividade com o uso de agrotóxicos torna esse assunto possível de 

ser debatido abertamente trazendo visibilidade aos impactos socioambientais 

possibilitando também discutir a transição para modelos ambientalmente mais justos 

(PORTO; SOARES, 2012). 

Como foi dito anteriormente, os trabalhadores rurais e suas famílias são os 

principais afetados. Isso porque, dentre outras coisas, a precariedade dos mecanismos de 

vigilância a saúde pelo uso inadequado ou até mesmo a falta de equipamento de proteção 

coletiva e individual (ABRASCO, 2012). Essa toxidade se agrava mais anda porque o 

níveo socioeconômico e culturais dos trabalhadores rurais são precários, tornando amplo 

sua vulnerabilidade frente aos agrotóxicos (ABRASCO, 2012).  

Embora os equipamentos de proteção não sejam eficazes, o não uso ou o uso 

inadequado é ainda pior e contribui para o aumento de intoxicações crônicas que por sua 
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vez tem crescido muito em países em desenvolvimento até mesmo evoluindo para óbito, 

assim como os acidentes de trabalho (ABRASCO, 2012) 

Se mantida a tendência atual dominante do uso de agrotóxicos, nesse ritmo 

estamos caminhando para uma sociedade insana, consumidora de veneno, que ao ser 

destinados pelo modelo técnico científico dominante para eliminar pragas, acaba 

contaminando alimentos e a biodiversidade (CARVALHO, 2012, apud ABRASCO, 

2012). 

Apenas o participante 01, além de falar sobre os riscos dos agrotóxicos, também 

citou a produção de sementes transgênicas, mas não explicou nenhum benefício ou 

riscos.  

P01. A propaganda não apresenta os impactos ambientais e as 

implicações para a saúde humana com o alto consumo de 

agrotóxico com princípios ativos e a produção de sementes 

transgênicas. 

 
Na tecnologia da transgenia são inseridos genes de uma espécie em outra para que 

aquela espécie que recebeu o gene tenha características diferentes da convencional como 

mais resistente a doenças, pragas, agrotóxicos e mudanças climáticas, aumentando assim, 

a produtividade. Para Nodari (2010, apud ABRASCO, 2012) na agricultura, essa 

tecnologia traz impactos sociais, ambientais, econômicos e culturais. Em primeiro lugar, 

os produtores que quiserem reproduzir essa semente, serão obrigados a pagar royalties a 

cada compra de semente, isso aumenta os custos da produção; segundo, como são 

resistentes a agrotóxicos e pesticidas, o consumo de Organismos geneticamente 

modificados (OGMs) aumenta ainda mais o consumo de agrotóxicos, ou seja, o 

agroquímico faz parte do pacote tecnológico; em terceiro e último lugar, para Nodari 

(2001, apud ABRASCO, 2012) com a polinização natural, pode haver a disseminação de 

sementes geneticamente modificadas para outras plantações (ABRASCO, 2012) 

 

Nesse sentido, são vários impactos socioambientais que o modelo hegemônico do 

agronegócio gera e que muitas vezes são pagos pela sociedade. Ainda não se afirma com 

precisão as consequências à saúde humana com relação aos alimentos transgênicos, mas 

de fato, doenças e mortes poderiam ser evitados sem o uso dos agrotóxicos. 
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Porto e Soares (2012) afirmam que há inúmeros estudos que associam o uso de 

agrotóxicos e seus efeitos nocivos à saúde humana como problemas oculares, no sistema 

respiratório, neurológico, cardiovascular, problemas gastrointestinais e até mesmo 

relacionados a alguns tipos de cânceres. 

Como alternativa para estimular a produção de alimentos saudáveis podem ser a 

implementação de políticas públicas para esse fim, bem como uma base ecológica para o 

sistema agrícola que promova e/ou mantenha a qualidade do solo com seus ciclos e 

atividades biológicas, a preservação da biodiversidade bem como à saúde humana. No 

entanto, para isso é necessário a administração de conhecimentos agronômicos e 

biológicos (PORTO; SOARES, 2012). 

 

 

4.4.2 Desmatamento e Degradação dos recursos naturais 

Segundo o dossiê da ABRASCO (2012) já existem evidencias empíricas que os 

processos produtivos capitalistas ligados ao agronegócio configuram um estilo de dupla 

super-exploração. Essa dupla super-exploração se caracteriza pelo: i) trabalho, seja pela 

imposição de jornadas excessivas de trabalho para com os trabalhadores rurais, ou manejo 

inadequado e não instruído de materiais agrotóxicos nocivos; e ii) dos recursos naturais 

com o aumento de queimadas, desmatamento, emissão de dióxido de carbono na 

atmosfera e contaminação forte pelos agrotóxicos. 

 Um dos principais pontos destacados pelos professores foram o desmatamento e 

a degradação de recursos como solo, água e ar. 

P3. O desmatamento é a primeira consequência dessa atividade 

assim como a degradação do solo. O desenvolvimento extensivo 

da agricultura tem causado a degradação do solo que acaba se 

tornando improdutivo ao longo do tempo, gerando problemas 

ambientais e econômicos tais como: esgotamento dos nutrientes 

compactação, erosão, desertificação, esgotamento dos 

mananciais contaminação do solo, ar e água. 

P4. O desmatamento de grandes áreas de florestas para o 

desenvolvimento da agricultura. O alto consumo e desperdício de 

água na produção agrícola. Cada vez maiores áreas são 
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desmatadas para que se aumente os grandes campos agrícolas e 

com isso se destruindo nascentes e mananciais de água existente 

que trazem outros problemas locais. 

P7. Por trás de tanto avanço, não mostrado que esse crescimento 

econômico do país está trazendo implicações a má conservação 

e do uso sustentável dos recursos naturais (desmatamento, 

poluição e degradação ambiental) 

P5. Toda atividade humana, principalmente de caráter 

industrial, tem efeito ambiental. Há décadas, industrias liberam 

ao meio ambiente gases tóxicos que contribuem no desequilíbrio 

na terra, além das poluições de rios que é proveniente de resíduos 

de várias indústrias. 

A maior parte dos desmatamentos é para abrir caminho para a agricultura 

comercial e como consequências temos a perda de várias florestas tropicais do mundo 

somado a perda da biodiversidade de animais e plantas. Além disso, sabe-se que o 

desmatamento interfere significativamente nos níveis de chuva de várias regiões. 

Em relação ao solo, água e ar, o aumento da produtividade propagada pelo efeito 

do uso de agrotóxico muito serviu para mascarar os efeitos da degradação desses recursos 

em função da mecanização pesada e do próprio uso desses insumos na agricultura 

moderna (PORTO; SOARES 2012). 

Os agrotóxicos, além de trazer dados nocivos para a população que consome e 

para trabalhadores que manipulam, ele degrada os nutrientes do solo que contribuem para 

sua fertilidade e responsável pelo desenvolvimento das plantas. Além de destruir pragas, 

que é o seu objetivo principal, também interfere nas relações entre as espécies interferindo 

no crescimento, desenvolvimento, reprodução, comportamentos, na diversidade das 

espécies. 

 

4.4.3 Distribuição desigual 

Uma das questões de extrema importância a nível socioambiental e que envolve a 

discussão de consciência de classe, e é omitido nas divulgações sobre o agronegócio, é 
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distribuição desigual dos produtos advindos da natureza bem como dos investimentos que 

se fazem nessa área. Apenas um dos participantes mencionou a ausência de discussões 

sobre esse assunto nas publicidades do agronegócio.   

P6. A produção agrícola em grande escala, geralmente é 

destinada para exportação, mas não deixam transparecer o 

destino da produção. Mostram orgulhosamente a produção de 

alimentos, mas não fala nada sobre a distribuição da produção. 

Apesar das safras recordes, a apropriação não é democrática, 

pois o problema da fome ainda existe não só no Brasil, como em 

todo o mundo. 

A falta de discussão sobre divisão de classes é uma forma de retirar das pessoas a 

compreensão de sua realidade, o que leva a tomar atitudes políticas que negligencia os 

seus direitos como cidadão. É o reducionismo instaurado nas mídias e muitas vezes nas 

escolas. Por esse motivo, embora apenas um dos participantes tenha tocado nesse assunto, 

o trouxe como subcategoria porque é de compreensão necessária. 

Pelo que se propaga sobre as falsas soluções técnicas oferecidas pelo agronegócio 

e a disponibilidade existente de alimento, a fome no mundo já não deveria fazer parte da 

realidade nas proporções existentes (ABRASCO, 2012). A fome e a pobreza extrema não 

têm resoluções técnicas e sim políticas, e exige enfrentamento nas causas profundas, as 

quais se encontram na lógica do mercado e do sistema capitalista de grandes empresas e 

corporações do agronegócio (ABRASCO, 2012) 

 
Nessa realidade de lutas cotidianas, tensões sociais, estão os dois lados da moeda 

marcado por discursos dissonantes. De um lado a promessa nunca cumprida de que a vida 

vai melhorar para as populações locais e globais, de outro a realidade vivida pelas 

populações que pagam cotidianamente o preço da busca interminável pelo progresso 

(ABRASCO, 2012) e ambos os lados  evidenciam as contradições do modelo de 

desenvolvimento capitalista, cartesiano e antropocêntrico que visa, acima de tudo e de 

todos, a concentração de renda nas mais de grandes corporações e empresas do 

agronegócio. 

Algumas pesquisas realizadas mostram que a educação vem sendo negligenciada 

no que diz respeito ao entendimento dos riscos que o agronegócio traz para o meio 
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socioambiental, ou até mesmo à mudanças de valores. Andrade (et al, 2015) mostra em 

seu trabalho que os conhecimentos prévios dos estudantes de um curso profissionalizante 

em Agropecuária estão impregnados pelo raciocínio ético antropocêntrico e suas posturas 

explicitam crença nos mitos cientificistas. Isso porque, os estudantes de forma geral, 

embora reconheçam os malefícios trazidos pelos agrotóxicos à saúde humana e ao meio 

ambiente, são a favor do uso desse agroquímico por ainda estarem envolvidos pelos 

benefícios propagandístico da garantia de produções em maior escala e do lucro como um 

dos fatores que justificam o uso do produto.   

Lamosa e Loureiro (2014) desenvolveram um estudo de caso sobre o projeto de 

educação ambiental, denominado “Agronegócio na Escola”, desenvolvido pela ABAG 

(Associação Brasileira do Agronegócio) constituída por representantes dos segmentos 

produtivos que compõem o agronegócio brasileiro em redes municipais e na rede estadual 

de educação de São Paulo há mais de dez anos. 

Ao longo de duas décadas, a associação criou um braço pedagógico que tem a 

responsabilidade “por formar os dirigentes de seus associados, difundir seus interesses e 

valorizar a imagem do agronegócio no país, defendido enquanto meio mais moderno de 

desenvolvimento econômico no campo” (LAMOSA; LOUREIRO, 2014, p. 534).  

Com esses objetivos, o programa “Agronegócio na escola” ao fechar acordo com 

as Secretarias de Educação, garantem formação de professores, material didático e 

projetos educacionais, elementos indispensáveis à qualidade da escola pública. No 

entanto, o que se observou com a entrada de entidade privada nas escolas públicas é a 

predominância de uma pedagogia empresarial como ferramenta poderosa na conformação 

da hegemonia do agronegócio no país (LAMOSA; LOUREIRO, 2014). O ensino passa a 

ser mediado por ideologias de desenvolvimento sustentável capitalista “sem mediações 

críticas e historicidade na análise do modo de produção e suas implicações sobre o mundo 

do trabalho e o metabolismo sociedade-natureza” (LAMOSA; LOUREIRO, 2014, p. 

536). 

Além disso, esse estudo revelou que esse projeto reforça as ideologias 

hegemônicas ao renovar as teses de proletarização e desprofissionalização docente 

considerados como intelectuais tradicionais, ao utilizarem a escola pública e a educação 

ambiental como espaço e instrumento de difusão da classe dominante brasileira 

(LAMOSA; LOUREIRO, 2014). O que se entende é que a Educação Ambiental nesse 
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projeto tem um caráter de manter a hegemonia, o modo de produção e consumo 

capitalistas se caracterizando como conservador. 

Em vista disso, sugere-se discussões mais amplas sobre o tema na no Ensino de 

Ciências, de modo a desenvolver pensamento crítico. Batendo na mesma tecla, para o 

desenvolvimento de pensamentos crítico de cidadão que lutem pelas causas 

socioambientais, pela justiça social e a transformação da sociedade através da educação, 

investimentos em formação inicial e continuada de professores nesse seguimento é de 

extrema importância. 

Acredito que com isso, possamos alcançar os anseios de Porto e Soares (2012) por 

acreditar ser fundamental que a sociedade se mobilize para pressionar a mudança de 

paradigmas de produção hegemônica para o agroecológico através da atuação de 

movimentos sociais ligados à reforma agrária, à segurança química e aos pequenos 

produtores, à segurança alimentar, além de grupos ambientalistas, de defesa de 

consumidores e da saúde pública, dentre outros. Isso pode acarretar em diminuição da 

degradação de recursos naturais com práticas mais integradas a natureza promovendo 

pouco impacto socioambiental. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi fundamentada nos principais teóricos da Educação Ambiental 

Crítica, do Ensino de Ciência para Cidadania e educação transformadora e emancipadora 

por acreditarmos que um ensino de qualidade, verdadeiramente crítico que é responsável 

pela formação de agentes transformadores da realidade de uma sociedade cada vez mais 

predatória e dominante não se dá pela transmissão de conteúdos descontextualizados e 

ahistóricos. 

Um dos nossos objetivos específicos desta pesquisa foi identificar os limites de 

trabalhar a Educação Ambiental Crítica no Ensino de Ciências. Não tínhamos a intensão 

de discutir aspectos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas ela veio à tona 

no discurso de um dos professores como um limite de implementar a Educação Ambiental 

em suas práticas pedagógicas.  

Sem dúvida foi um episódio interessante pois nos permitiu conhecer mais os 

objetivos da base e as críticas tecidas nas análises feitas por outros pesquisadores. Tais 

críticas fazem todo sentido, pois ao padronizar o ensino, estabelecendo o que os 

professores devem ensinar e para que ensinar, diminui a autonomia dos mesmos e nega 

aos alunos a oportunidade de conhecimento de sua própria realidade 

Ao longo da pesquisa foi possível identificar também que as concepções que 

caracterizam uma Educação Ambiental Crítica ainda se encontram muito diluída do 

discurso dos professores e a predominância ainda é de uma educação ambiental 

conservacionista.  

Quanto ao desenvolvimento dos temas socioambientais no Ensino de Ciências, 

considero que os professores propõem boas estratégias e conhecimentos importantes para 

a implementação dos temas. No entanto, o que predomina é o hibridismo. É difícil 

encontrar conhecimentos e estratégias para articular o ensino de ciências com os temas 

socioambientais envolvidos de concepções “puras”, ou seja, que esses conhecimentos e 

estratégias estão influenciadas pelas macrotendências de educação ambiental, diluídos em 

aspectos conservacionistas, pragmáticos e críticos.  
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Isso nos levou a considerar a necessidade de investimentos maiores na formação 

continuada de professores que garantam a conformação de uma didática que analise as 

questões socioambientais com um viés crítico e primem pela construção de uma sociedade 

ambientalmente mais justa de um país cada vez mais predatório, antropocêntrico que ao 

invés de investirem em políticas públicas de emancipação das pessoas, preferem 

padronizar um ensino conteudista, memorístico que ignora o viés sociológico.  

A dissertação não esgotou as investigações sobre todas as particularidades 

pertinentes ao tema, as quais abre uma janela para que outras pesquisas na área 

pesquisada, e aprofundamento dos resultados como por exemplo reflexões sobre 

processos de formação continuada, a escola como um espaço de formação e a questão 

curricular apontada como limitadora por alguns participantes são interessantes objetos 

que podem ser exploradas em outras pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

REFERENCIAS: 

ABRASCO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA. Agrotóxicos: 

saúde, ambiente e sustentabilidade. 2012. Disponível em: < 

http://greco.ppgi.ufrj.br/DossieVirtual>. Acesso em: 15 dez. 2018.  

ALARCÃO, I. Escola reflexiva e nova racionalidade. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

ALBUQUERQUE, M. C. A. A Educação Ambiental na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA): Concepções dos Educadores e a Influência em suas Práticas Pedagógicas. 

2014. Dissertação (Mestrado) Programa Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente, 

Centro Universitário Plinio Leite, 2014). 

ANDRADE M. A.S.; ALMEIDA R. O.; CONRADO D. M.; NUNES-NETO, N. 

Alfabetização científica e tecnológica, abordagens CTS e CTSA e Educação de Ciências 

Agrotóxicos e relações CTSA: conhecimentos e atitudes de estudantes de um curso 

profissionalizante em Agropecuária. In: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 

em Ciências – X ENPEC, 2015, Águas de Lindóia. Anais Eletrônicos, Águas de Lindóia, 

2015. 

ARAÚJO, A. F. Concepções e Ações Docentes ee Educação Ambiental, 

Sustentabilidade e Complexidade no Contexto Escolar. 2016. 133 f. Tese (Doutorado) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, 2016.  

AVANZI, R. M. Ecopedagogia. In: LAYRARGUES P. P. (coord.). Identidades da 

educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, p. 35-49, 2004. 

BAROLLI, E.; VILLANI, A.  A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NO 

BRASIL COMO CAMPO DE DISPUTAS. Revista Exitus. Santarém, v. 5, n. p. 72 – 90 

Jan./Jun.2015  

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. 1. ed. Portugal: Porto Editora, 1994.  

BRASIL, Lei nº 9.394/06, de 20 de dezembro de 1996.Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial do Distrito Federal, Brasília, 21 abr. 1996. 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

______. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Brasília: Diário Oficial da União. 1996. 

_____. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.  



86 
 

______. Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Programa Nacional 

de Educação Ambiental. Brasília: MMA e MEC, 2005. 3ª Ed. 102p. 

______, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

ciências. Brasília: MEC/ SEF, 1998. 

 

______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional comum 

curricular. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/a-area-de-ciencias-da-

natureza >. Acesso em: Abr. 2018. 

______. Lei Nº 9.795 de 27 de abril de 1999.Dispõe sobre a educação ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial do 

Distrito Federal, Brasília, 28 abr. 1999.  

______. IBGE. Estimativa da População, 2016. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291290&search=bahia|ibir

ataia> Acesso em: 13 jul. 2016. 

______. IBGE. Área da unidade territorial (Km2), 2016. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291290&search=bahia|ibir

ataia> Acesso em: 13 jul. 2016. 

CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do ensino de ciências. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

CHASSOT, A. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. 3. ed. Ijuí: 

Unijuí, 2003. 

DINIZ-PEREIRA, J.M. Da Racionalidade Técnica à Racionalidade Crítica: Formação 

Docente e Transformação Social. Revista de Educação e Sociedade, Naviraí, v.01, n.01, 

p. 34-42, jan-jun, 2014. 

FIGUEIRA, M. R. Interfaces entre Educação Ambiental crítica e Ensino de Ciências: 

produções e ressignificações curriculares de professores participantes de um projeto 

de extensão. 2017. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-graduação em Educação, 

Universidade Federal Fluminense, 2017. 

FILHO, B. F. G. Concepções e Práticas da Educação Ambiental no Ensino 

Fundamental II Das Escolas Estaduais De Jaboticabal-SP. 2015. 88 f. Dissertação 

(Mestrado) Programa: Sustentabilidade na Gestão Ambiental, Universidade Federal de 

São Carlos, 2015 

FLÔR, C.C.C.; TRÓPIA, G.  Um olhar para o discurso da Base Nacional Comum 

Curricular em funcionamento na área de ciências da natureza.  Horizontes, v. 36, n. 1, p. 

158-170, jan./abr. 2018 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291290&search=bahia|ibirataia
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291290&search=bahia|ibirataia
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291290&search=bahia|ibirataia
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291290&search=bahia|ibirataia


87 
 

FRANCO, L. G. MUNFORD, D. Reflexões sobre a Base Nacional Comum Curricular: 

Um olhar da área de Ciências da Natureza. Horizontes, v. 36, n. 1, p. 158-170, jan - abr. 

2018 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 46. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

______. Política e Educação. 5. ed. São Paulo, Cortez, 2001. 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GALVÃO, C. B. As representações sociais de professores sobre educação ambiental 

e os projetos relacionados à Conferência Nacional Infanto juvenil pelo Meio 

Ambiente. 2015. 121 f. Programa de Pós-graduação em Educação Para a Ciência e a 

Matemática, Universidade Estadual De Maringá, 2015. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GIROUX, H. A. Os professores como Intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. 1. ed. São Paulo: Artmed, 1997. 

GOMES, H. P. R.  Conceitos e Práticas em Escolas Públicas de Pau Dos Ferros. 2016. 

89 f. Dissertação (Mestrado) Programa De Pós-Graduação Em Ensino (PPGE): Curso De 

Mestrado Acadêmico Em Ensino (CMAE), Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), 2016. 

GOMES, R. A. A Prática Docente dos Professores de Ciências com a Educação 

Ambiental no Ensino Fundamental II. 2015. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-

graduação em Ensino das Ciências, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2015. 

GUIMARÃES, S. S. M.; INFORSATO, E. C. A Percepção Do Professor De Biologia E 

A Sua Formação: A Educação Ambiental Em Questão. Ciência & Educação, v. 18, n. 3, 

p. 737-754, 2012. 

GUIMARÃES, M. Educação ambiental: participação para além dos muros da escola. In: 

MELLO, S. S.; TRAJBER, R. (Coord.). Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas 

em educação ambiental na escola. Brasília: UNESCO, p. 85-93, 2007. 

______. Por uma Educação Ambiental Crítica na Sociedade Atual. Revista Margens 

Interdisciplinar, Abaetetuba, [S.l.], v. 7, n. 9, p. 11-22, maio 2016. Disponível em:< 

http://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/view/2767 >. Acesso em: 21 

de nov. 2017. 

KIST, A. C. T. A água numa Perspectiva Crítica da Educação Ambiental: Uma 

análise a partir da III conferencia Nacional infanto-juvenil pelo meio ambiente. 

2009. 93 f. Monografia (Especialização) Especialização em Educação Ambiental: Centro 

de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria. 2009  

http://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/view/2767


88 
 

KRASILCHIK, M., MARANDINO, M. Ensino de Ciências e Cidadania. 2. ed. São 

Paulo: Moderna. 2007. 

LAMOSA, R. ;LOUREIRO C. F. B. Agronegócio e educação ambiental: uma análise 

crítica. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. Rio de Janeiro, v.22, n. 83, p. 533-554, abr./jun. 

2014 

LAYRARGUES, P. P.; LIMA, G. F. C. As Macrotendências Político-Pedagógicas da 

Educação Ambiental Brasileira. Ambiente & Sociedade, São Paulo. v. 17, n. 1. p. 23-40 

jan-mar. 2014 

______, P. P. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem de lata de 

alumínio e suas implicações para a educação ambiental. In: LOUREIRO, C. F. B.; 

LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. Educação ambiental: repensando o espaço da 

cidadania. São Paulo: Cortez, 2002. 

LIMA, G.F.C. Educação, emancipação e sustentabilidade: em defesa de uma pedagogia 

libertadora para a educação ambiental. In: LAYRARGUES P. P. (coord.). Identidades 

da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, p. 85-111, 

2004. 

LIPAI, E. M.; LAYRARGUES, P.P.; PEDRO, V.V. Educação Ambiental: ta na lei. In: 

MELLO, S. S.; TRAJBER, R. (Coord.). Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas 

em educação ambiental na escola. Brasília: UNESCO, p.23-32, 2007. 

 

LOUREIRO C. F.; LAYRARGUES, P. P. Ecologia Política, Justiça e Educação 

Ambiental Crítica: Perspectivas de Aliança Contra-Hegemônica. Trab. Educ. Saúde. 

Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 53-71, jan-abr. 2013 

LOUREIRO, C. F.; LIMA, M. J. G. S. A Hegemonia do Discurso Empresarial de 

Sustentabilidade nos Projetos de Educação Ambiental no Contexto Escolar: Nova 

Estratégia do Capital.  Revista Contemporânea de Educação, Rio de Janeiro.  n. 14, p. 

289 – 303, ago-dez. 2012. 

LOUREIRO, C.F. Educação Ambiental Crítica: contribuições e desafios. In: MELLO, S. 

S.; TRAJBER, R. (Coord.). Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação 

ambiental na escola. Brasília: UNESCO, p.65-71, 2007. 

______. Educação Ambiental Transformadora. In: LAYRARGUES P. P. (coord.). 

Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 

p. 65-84, 2004. 

______. Sustentabilidade e educação: um olhar da ecologia política. São Paulo: Cortez, 

2012. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 
(Reimpressão). São Paulo: EPU, 2012.  



89 
 

LUZ, W. C. Uma Reflexão Colaborativa Sobre Representações Sociais Da Educação 

Ambiental. 2016. 105 f. Programa de Pós-graduação em Multiunidades em Ensino de 

Ciências e Matemática, Universidade Estadual de Campinas, 2016. 

MARSIGLIA, A. C. G. et al. A Base Nacional Comum Curricular: Um Novo Episódio 

de Esvaziamento da Escola no Brasil. Germinal: Marxismo e Educação em Debate. 

Salvador, v. 9, n. 1, p. 107-121, abr. 2017. 

MORAES, R. GALIAZZI, M. C. Análise Textual Discursiva. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2011. 

PIAN, M. C. D. O Ensino De Ciência E Cidadania. Em Aberto, Brasília, v. 11, n. 55, p. 

49-56, jul.-set. 1992. 

PRAIA, J. F. Contributo para uma leitura possível de um percurso profissional. In: 

CARVALHO, A. F.; CACHAPUZ, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. (orgs.). O Ensino de 

Ciências como compromisso científico e social: os caminhos que percorremos. São 

Paulo: Cortez, p. 53-74, 2012. 

PINTO, V. F.; GOVEIA, L. A.; SILVA, M. F. F. Educação Ambiental e Educação em 

Ciências: Educação Ambiental Crítica através de uma Aula de Campo sobre Recursos 

Hídricos. In: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC. 

2015, Águas de Lindóia. Anais Eletrônicos. Águas de Lindóia, 2015. 

PORTO M. F. SOARES W. L. Modelo de desenvolvimento, agrotóxicos e saúde: um 

panorama da realidade agrícola brasileira e propostas para uma agenda de pesquisa 

inovadora. Rev. bras. Saúde ocup, São Paulo, 37 (125): 17-50, 2012 

QUINTAS, J. S. Educação No Processo De Gestão Ambiental: Uma Proposta De 

Educação Ambiental Transformadora E Emancipatória In: LAYRARGUES P. P. 

(coord.). Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio 

Ambiente, p. 113-140, 2004. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

ROCHA, A. G. Formação continuada para uma educação ambiental crítica: 

concepções de professores do ensino fundamental do município do Rio de Janeiro. 

2016. 155 f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Ensino em 

Biociências e Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, 2016.  

 

ROCON N. P. A Educação Ambiental nos discursos de professores da rede pública 

do Estado do Espírito Santo. 2017. Dissertação (Mestrado) programa de Pós-graduação 

em Ensino Na Educação Básica, Universidade Federal do Espírito Santo, 2017. 

 

RODRIGUES, A. C. Justiça Ambiental e Conflito Socioambiental na Prática Escolar 

Docente: Significando Possibilidades e Limites. 2014. 179 f. Tese (Doutorado) 

Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Saúde, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, 2014. 



90 
 

 

 

SANTOS, L. L. C. P.; DINIZ‑PEREIRA, J. E.  Tentativas de Padronização do Currículo 

e da Formação de Professores no Brasil. Cad. Cedes. Campinas, v. 36, n. 100, p. 281-

300, set.-dez. 2016. 

SILVA, R. L.F.; CAMPINA, N. N. Concepções de educação ambiental na mídia e em 

práticas escolares: contribuições de uma tipologia. Pesquisa em Educação Ambiental. 

São Paulo, v. 6, n. 1, p. 29-46. 2011. 

SILVA, V. M. Sentidos sobre temáticas socioambientais nos discursos de professores 

de Ciências e Biologia. 2017. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

2017. 

TEIXEIRA, C.; TORALES, M. A. A questão ambiental e a formação de professores para 

a educação básica: um olhar sobre as licenciaturas. Educar em Revista, Curitiba, Edição 

Especial n. 3/2014, p. 127-144, 2014.  

TORRES, J. R.; FERRARI, N. ; MAESTRELLI S. R. P. Educação Ambiental crítico-

transformadora no contexto escolar: teoria e prática freiriana. In: Educação Ambiental: 

dialogando com Paulo Freire. São Paulo: Cortez. P. 13-80, 2014. 

TREIN, E. S. A Educação Ambiental Crítica: crítica de que? Revista Contemporânea 

de Educação. Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, ago-dez. 2012 

VIÉGAS, A.; GUIMARÃES, M. Crianças e educação ambiental na escola: associação 

necessária para um mundo melhor?. Revista Brasileira de Educação Ambiental. 

Brasília, v.:il., n. 0, p.59-62, 2004. 

WUTZKI, N. C.; TONSO S. A Educação Ambiental e a 2ª versão preliminar da Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC): uma reflexão sobre a área de Ciências da Natureza. 

In: XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC, 2017, 

Florianópolis. Anais Eletrônicos. Florianópolis, 2017. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “A 

ABORDAGEM DE TEMAS SOCIOAMBIENTAIS COMO FORMA DE 

ARTICULAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E ENSINO DE 

CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL” que tem como pesquisador (a) responsável a mestranda Cauane 

Rocha Santos. Neste estudo pretendemos analisar como os professores compreendem a 

articulação entre o Ensino de Ciências e a Educação Ambiental Crítica por meio da 

abordagem de temas socioambientais. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é que a abordagem de temas socioambientais 

no ensino de Ciências é uma forma de articulá-la com a Educação Ambiental Crítica e 

pode contribuir para despertar nos alunos, sujeitos sociais inseridos em um cotidiano, um 

pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade socioambiental que afetam sua vida de 

forma ativa e corresponsável. Para este estudo adotamos os seguintes procedimentos: 

Uma entrevista semiestruturada com gravação de áudio seguida de um questionário com 

questões abertas proposta por escrito. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido (a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. 

Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não causará qualquer 

punição ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a 

sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em 

nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo de desconforto frente a alguma 

pergunta da entrevista e/ou questionário. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 

compensação ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa. Os benefícios deste estudo são a oportunidade de participação na expressão e/ou 

criação de ideias e desenvolvimento de um pensamento crítico que contribua para o 

ensino de ciências da instituição. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período 
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de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se 

impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador 

responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________fui informado (a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a decisão 

de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi 

uma cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

 

 

Jequié, ____ de ______________ de 20__ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: CAUANE ROCHA SANTOS 

ENDEREÇO: AV. ILTON LOPES LEAL, 63 

FONE: (73) 99152-8870/ E-MAIL: CAUANER.S@GMAIL.COM 

 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

 

 

 

 
 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador(a) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) participante 
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APÊNDICE 2 

 

Questionário de Identificação (caracterização) do Participante 

Nome: 

_____________________________________________________________________ 

Telefone para contato:___________________________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________________ 

Idade:__________________________________ 

Formação: Curso:______________________________________________________ 

Instituição:____________________________________________________________ 

Já realizou cursos de aperfeiçoamento ou pós-graduação? 

___________________________ 

Em caso de resposta afirmativa descreva qual curso e qual/quais a(s) intistuição (ões) 

promotora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em qual cidade você reside? 

_____________________________________________________________________ 

Há quanto tempo atua no magistério? 

______________________________________________________________ 

Há quanto tempo atua nesta escola? 

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

1. O que você entende por Educação Ambiental? 

2. Existe alguma iniciativa relacionada à Educação Ambiental na escola em que você 

atua? Como é trabalhada? 

3. Na sua opinião, quais os limites e possibilidades de trazer o contexto socioambiental 

nas as discussões dentro da sala de aula?  

4. Você faz o uso desse contexto socioambiental? Como é selecionado esses 

temas/conteúdos?  

5. Qual ou quais documento (s) pautam a sua prática pedagógica? Esse ou esses 

documentos, na sua opinião, contemplam a abordagem de temas socioambientais nas 

aulas de ciências?  

6. Analisando tudo que foi falado durante a entrevista. Como educador e educando devem 

se inserir na realidade dentro da escola e fora dela no contexto da EA? 
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APRENDICE 4 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Os resultados 

obtidos serão utilizados apenas para fins académicos. Não existem respostas certas ou erradas. Por isso lhe 

solicitamos que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões.  

Obrigado pela sua colaboração. 

Para responder as questões de números 1 e 2 considere as matérias 1 e 2 e observe as imagens 1 e 2 a 

baixo que está relacionado com diversas situações da água. Leia e observe atentamente. 

Matéria 1- Situação da água de Ibirataia no ano de 2017. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte:http://ipiauonline.com.br/ibirataia-verador-pede-solucao-para-ma-qualidade-da-agua-distribuida-

pela-embasa/ editado pelo pesquisador 

 

 

 

http://ipiauonline.com.br/ibirataia-verador-pede-solucao-para-ma-qualidade-da-agua-distribuida-pela-embasa/
http://ipiauonline.com.br/ibirataia-verador-pede-solucao-para-ma-qualidade-da-agua-distribuida-pela-embasa/
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Matéria 2- Realidade de moradores depois do rompimento da barragem em Mariana (MG). 

 

Pela 3ª vez, Samarco é condenada a pagar moradores do ES por 

causa da lama 

Rayder Bragon Colaboração para o UOL, em Belo Horizonte 23/06/2016 20h11 

.  

A mineradora Samarco foi condenada pela Justiça a indenizar 

moradores da cidade de Colatina, no Estado do Espirito Santo, 

em razão dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem 

de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em novembro do ano 

passado.  

O juiz Diego Franco de Santanna condenou a empresa indenizar 

15 moradores da cidade em R$ 2 mil cada um deles a título de 

reparação. Os autores das ações afirmaram que, após a chegada 

da lama na região, eles "têm convivido com privações 

relacionadas ao consumo de água". Eles ainda afirmaram que a 

economia local foi afetada com o desastre. 

Fonte: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2016/06/23/pela-3-vez-samarco-e-condenada-a-pagar-moradores-do-es-por-causa-da-

lama.htm editado pelo pesquisador 

 

 

Imagem 1: Distribuição de água em duas situações. 

       

Fonte:  https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-PT  

Imagem 2. Situação de plantas e animais depois do rompimento depois do rompimento da 

barragem em Mariana (MG). 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/06/23/pela-3-vez-samarco-e-condenada-a-pagar-moradores-do-es-por-causa-da-lama.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/06/23/pela-3-vez-samarco-e-condenada-a-pagar-moradores-do-es-por-causa-da-lama.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/06/23/pela-3-vez-samarco-e-condenada-a-pagar-moradores-do-es-por-causa-da-lama.htm
https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-PT
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Fonte: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2015/11/13/rio-

doce-precisa-de-acoes-para-garantir-sobrevida-e-tera-danos-por-decadas.htm#fotoNav=132  

 

1. Frente a esse problema socioambiental com a água, que vivenciamos em Ibirataia (matéria 

1), e todos os outros expressos nas imagens, qual foi ou qual deveria ser o papel 

desenvolvido pelo ensino, sobretudo o de Ciências, pensando em uma discussão crítica que 

possa de alguma forma mobilizar os atores sociais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2015/11/13/rio-doce-precisa-de-acoes-para-garantir-sobrevida-e-tera-danos-por-decadas.htm#fotoNav=132
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2015/11/13/rio-doce-precisa-de-acoes-para-garantir-sobrevida-e-tera-danos-por-decadas.htm#fotoNav=132
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Supondo que você possa utilizar alguma dessas imagens ou matérias em uma aula de 

ciências, apresente as possíveis temáticas que podem ser abordadas.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. A imagem a seguir foi retirada do vídeo “Agro é tudo”. Após analisa-la, responda a 

pergunta seguinte. 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=VENm5PbXhZ0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VENm5PbXhZ0
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a. A propaganda “Agro: a indústria riqueza do Brasil” tenta divulgar o agronegócio como 

algo que traz somente benefícios, a partir da construção da imagem de que o setor é o 

grande responsável pela geração de empregos e pela produção dos alimentos que 

chagam à nossa mesa. Você considera que há fatos ausentes na propaganda a respeito 

do agronegócio?  Quais destacariam e por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. Diante das informações que não foram contidas na imagem do vídeo, convido você a 

argumentar sobre os possíveis caminhos que possa promover mudanças dessa atual 

realidade não revelada do agronegócio. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Leia a tirinha e responda as perguntas a baixo. 

 

 

Fonte: http://sereconsciente.blogspot.com.br/2012/08/energias-renovaveis-charges.html  

 

a. A reciclagem é um tema corrente em nosso dia a dia e encarada como o melhor meio para 

a redução no uso dos recursos naturais e frente a exagerada produção de lixo pela 

sociedade. Se você for discutir sobre reciclagem na sua aula de Ciências, quais aspectos 

podem ser abordados nesta aula? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

http://sereconsciente.blogspot.com.br/2012/08/energias-renovaveis-charges.html
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. Você acha mesmo que a reciclagem tem todo esse potencial de solucionar os problemas 

com os resíduos sólidos? Justifique sua resposta. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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