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Resumo
A intervenção humana no ambiente, sob o modo capitalista de produção, é permeada por
disputas pela apropriação do patrimônio ambiental entre grupos humanos com diferentes
interesses. Nesse modelo, impactos ambientais são também sociais, políticos, éticos e
econômicos - fortalecendo a tese de que ele deve ser superado. Assim, a Educação
Ambiental (EA) crítica é um elemento-chave por enfrentar as injustiças socioambientais,
sendo a escola fundamental ao permitir a apropriação das objetivações humanas e a
realização de ações educacionais contínuas, características que permitem processos
educativos de qualidade. Nesse sentido, objetivamos discutir a descontinuidade e o
esvaziamento da dimensão educativa da EA escolar. Com dados de estudos do Grupo
de Pesquisa em Educação Ambiental (GPEA) da UNESP/Bauru/SP/Brasil, observamos
que a EA escolar tende a ser pontual, com projetos, campanhas, palestras, seminários
Nesse cenário, consideramos que a EA deve se constituir como tema nuclear no
currículo, superar o conservadorismo, ter fundamentação teórica crítica e primar pela
dimensão educativa. O avanço proposto pode gerar os elementos para elucidar a luta
pela apropriação ambiental e a dicotomia nas relações sociedade/natureza, rumo a sua
superação e à emancipação humana..
Abtract
On the capitalist mode of production, human intervention in the environment is permeated
by disputes for the appropriation of the environmental heritage among human groups
ethical and economical – straightening the thesis that we must overcome it. Therefore,
Critical Environmental Education (EE) is a key element to confront socio-environmental
and the performing of continuous educational actions (feature that brings quality to
educational processes). Thereby, we aim to discuss the discontinuity and the emptying
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of educational dimension of School EE. Taking data collected by Grupo de Pesquisa em Educação
Ambiental (GPEA) – UNESP/Bauru/SP/Brazil, we observed School EE tends to be punctual
(projects, campaigns, lectures, seminars, workshops), namely it has no continuity and is empty of
overcome conservatism, have critical theoretical framework and seek for its educational dimension.
appropriation and the dichotomy in the society/nature relations towards its overcoming and human
emancipation.
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Introdução

-

A questão ambiental alimenta discussões

-

intensas na sociedade, especialmente a

te, os problemas ambientais resultam de
-

estão relacionadas ao modelo de organi-

-

co e tecnológico, o crescimento econômico
-

Atualmente, esse sistema econômico, entodas as correntes que contribuem neste
tece de forma fragmentada e gera impaceconômicos, fato que torna complexo o
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SAVIANI

-

portantes da área no Brasil, Escola e Democracia

A Pedagogia Histórico-Crítica e
a educação ambiental crítica
SAVIANI
apresenta três correntes que englobam

“(...) a natureza humana não é dada ao ho-

as teorias pedagógicas predominantes ao

mem, mas é por ele produzida sobre a base

-

da natureza biofísica. Consequentemente, o
trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida
histórica e coletivamente pelo conjunto dos

-

homens. Assim, o objeto da educação diz
elementos culturais que precisam ser assi-

-

milados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de
outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atin-

-

-

-

SAVIANI

-

elaborado por

resu-

Nesse sentido, o autor destaca o traba-
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“O método materialista histórico-dialético é
método de interpretação da realidade, visão
de mundo e práxis. Marx buscou dar-lhe caráter material (os homens organizam-se em

-

sociedade para a produção e a reprodução
da vida) e histórico (como eles vêm se orga-

-

-

-dialética e busca explicitar a o caráter

-

-

-

de, permitindo posturas e análises sistecias para a sociedade atual com a pretenses e, desta forma, buscar transformar as

Nesse sentido, a escola tem papel fun-

ta considerar que é na prática social que
riais para sua existência e que para probledes e os conceitos que se pretende serem
assimilados pelos alunos, de fato, se con-
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-

“a continui-

-

dade é, pois, uma característica própria da
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educação”

-

cacionais é uma questão de grande relepesquisadores analisaram a questão da
-

-

ambiental na escola

-

Metodologia

ambientalistas, sendo que 31 delas atuam
-

Período de realização

Título

Autores

mentais ambientalistas no estado de São

-

FOSSALUZA, André Santa-

-

-

Educação Ambiental da UNESP, campus de Bauru.
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param da pesquisa (dentre eles duas coor-

1

-

-

-

por exemplo, nas seguintes falas de algunas escolas estaduais e municipais de

mas professoras:
“Não sou professora efetiva desta escola,

partindo da necessidade de compreen-

estou só cobrindo o lugar da professora que
saiu, não posso te responder nada sobre
essa escola, desculpa”.
“O que você quer de mim? Se for pra fazer

-

perguntinha de EA, já te adianto que essa
escola não faz nada”.

te a estadia nas escolas, o que contribuiu
-

como enriquecedor complemento das

semiestruturadas, apoiadas em um roteigelista, mestranda pelo programa de Biometria
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Resultados e discussão

no ambiente escolar tendem a ser ponpreender as diferentes fontes de informa-

-

-

-

os resultados obtidos em cada um dos tra-

-

-

-

-

-

de discussão e formas mais adequadas
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-

-

mesmo grupo de pessoas ou numa mes-

-

Além disso, FOSSALUZA e
-

-

ambientalistas no ambiente escolar tendem a ter caráter pontual (tal discussão foi
tal realizada pelas ONGs entrevistadas. Adaptado de FOSSALUZA e
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-

- a falta de materiais didáticos e informati-

2. Forma de atuação predominante nas ONGs
ambientalistas atuantes em escolas quanto à
continuidade das ações. Adaptado de Fossalu-

coerentes, e consequentemente a inser-

-

-

temente do que alguns estudos sobre o
e

-

-

denciam em seu estudo que, embora
propostas são elaboradas principalmente
uma compreensão limitada dessa proble-

-

-

decisão acerca das práticas a serem de-
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reféns de uma prática mecânica, sem re-

-

-

-

-

-

Concepções de educação
ambiental
aprofundada das categorias, em conjunto,
-

-

-

meira delas pauta essa dicotomia numa

sistemas de ensino(federal, estadual e mu-

ingênua-imobilista, que se preocupa fun-

ambiental de maneira integrada aos prodestas tendências dualistas podemos enmadora mostraram-nos que as fontes de
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pode fundamentar práticas tanto disciplinatórias-moralistas que orientam suas
-

-

-

-

nalistas que orientam o processo educa-

considerando que essa transmissão/asimediata sobre o ambiente, substituindo o

-

-

-

Uma segunda abordagem que tenta compretende ensinar ao sujeito comportamentencem ao mundo das coisas concretas,
-

“Uma maneira de ensinar como cuidar do
futuro do meio ambiente da reciclagem de

-

-

materiais desenvolver nas crianças comportamento ambientalmente correto”

O homem está tirando a matéria prima da
natureza, questão justa, mas o problema é

práticas concretas concebidas neste ambiente, entre outros são o foco dessas

o excesso de retiro, em especial de matéria
não renovável (o petróleo), alterando assim
o clima do planeta”.
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“A educação ambiental é orientada a utilização razoável da água, ao consumo e racionamento de energia, e manipulação do lixo.
Também é indicada a responsabilidade que

-transformadora praticamente não apare-

têm todos os professores de ciências de formarem alunos conscientes em trabalho continuo, para que de forma menos agressiva o

demonstrando ainda a necessidade de
-

planeta seja preservado.”

“Educação ambiental é a forma de conheci-

-

mento relativo a como preservar o ambiente, o que é certo e o que é errado.”
“A educação ambiental é um meio de cons-

Atividades desenvolvidas

cientizarmos os alunos para melhorar a convivência com elementos da natureza. Os
temas que se pode trabalhar com educação

-

poluição, plantar árvores nas matas ciliares,
aquecimento global, degradação ambiental,
poluição dos rios, etc. A educação ambiental se utiliza destes temas para incentivar os
alunos a terem maior responsabilidade nas

que agrupamos em sete subcategorias, a

interações com o meio ambiente.”

saber:

“Educação ambiental é estudar o ambiente
e respeitar.”

-

Assim, podemos concluir que, no que
-

de que transitam entre essas diferentes
mente as de caráter pontual (o tema traplinatório-moralista (“o que é certo e o que

-

-racionalista (estudo de problemas am-

698

ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20

A descontinuidade e o esvaziamento da dimensão educativa das ações em EA...

-

Fontes de informação

-

-

relacionaram-nas, direta ou indiretamente,
-

estudo dos temas ambientais, foram ci-

-

recolocado nosso problema de pesquisa
-

-

tantes resultados de nosso estudo para
buscar elementos que contribuam para
-
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Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

Sugestões para fontes de informação

planeta é esse?
Jornais
-

-
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-

Conclusões
tal constitua-se como tema nuclear no
forma frágil e inconsistente que essa tecompreendam a importância da dimensão
-

-

-

-

para que ambos incorporem a educa-

-

escolas tendem a ocorrer de forma desperda de sua autonomia, tornando-se su-

-
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-

tos teóricos e práticos para elucidar a luta
-

-

-

-

-

-

-

-
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