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RESUMO

Esta pesquisa pauta-se na busca teórica e empírica da fundamentação e argumentação
necessárias para avaliar a política pública de Educação Ambiental brasileira, explicitar os
desafios para sua efetividade nos contextos escolares, bem como evidenciar a pertinência da
macrotendência crítica ou emancipadora como a mais adequada para a concretização dos seus
ideais. Reconhecida a contribuição da Modernidade para a crise socioambiental, foi apresentada
a Educação Ambiental como uma estratégia para o seu enfrentamento, tanto em âmbito
internacional como nacional. Constatou-se que há correspondência entre o quadro referencial
teórico-crítico produzido pelos estudiosos do campo e a política pública respectiva, contudo,
foi apontada a ausência de cursos de formação de educador ambiental como sendo o principal
desafio à efetividade dessa política na prática educativa. O estudo de caso, em relação às escolas
públicas da rede estadual de ensino médio da região metropolitana de Belo Horizonte, parceiras
do projeto socioambiental EcoDom, também demonstrou haver um distanciamento entre a
política pública de Educação Ambiental e a prática pedagógica, e a ausência de cursos de
formação específica na área. Adotada a tipologia proposta por Philippe Layrargues e Gustavo
Lima em relação às macrotendências conservacionista, pragmática ou crítica, constatou-se que
a maioria dos professores dessas escolas possuem uma visão conservadora da nova dimensão
da educação, contudo, a macrotendência crítica está em ascensão.

Palavras-chave: Política Pública. Educação Ambiental. Macrotendências.

ABSTRACT

This research aims at the theoretical and empirical debate to evaluate the public policy of
Brazilian Environmental Education, to explain the challenges to its effectiveness in school
contexts, as well as to highlight the pertinence of the critical or emancipating macro-trend as
the most adequate for the realization of their ideals. Recognizing the contribution of Modernity
to the socio-environmental crisis, Environmental Education was presented as a strategy for its
confrontation, both at the international and national levels. It was verified that there is a
correspondence between the theoretical-critical referential framework produced by
scholars and the respective public policy, however, it was pointed out the absence of training
for environmental educators as the main challenge to the effectiveness of this policy in
educational practice. The case study (in relation to the public schools of the state high school
system of the metropolitan region of Belo Horizonte, partners of the EcoDom socioenvironmental project), also showed a distance between the public policy of Environmental
Education and the pedagogical practice, and the absence of specific training in the area.
Adopting the typology proposed by Philippe Layrargues and Gustavo Lima in relation to
conservationist, pragmatic or critical macro trends, it was found that the majority of the teachers
of these schools have a conservative view of the new dimension of education, however, the
critical macro-trend is on the rise.

Keywords: Public Policy. Environmental education. Macro-trend.
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1. INTRODUÇÃO

O processo educacional é primordial ao pleno desenvolvimento do ser humano,
conferindo o caráter de dignidade que é ínsito à sua condição. Todavia, o papel da educação
não se limita a instruir e desenvolver habilidades e capacidades no educando, nem pode ser
confundida como um instrumental a serviço de uma finalidade específica que se distancie do
que é essencial, ou seja, conduzi-lo à um processo de emancipação.
A Educação Ambiental é uma nova dimensão da educação que foi pensada como
estratégia global para enfrentar a crise socioambiental surgida na Modernidade e intensificada
nos dias atuais. No início da década de 70, em Estocolmo, a comunidade internacional
reconheceu o problema ambiental e sua extensão, bem como foram pensadas estratégias de
alcance global para encará-lo, sendo a Educação Ambiental uma dessas frentes de ação. Outros
encontros e vários esforços foram sendo somados para conceber o que seria uma experiência
educativa ambientalmente orientada, resultando em sucessivas recomendações aos países
participantes. O Brasil participou desses encontros, todavia, somente iniciou a produção das
políticas públicas específicas na década de 90. Esse atraso parece ter representado um tempo
de amadurecimento interno das discussões e contribuições teóricas para o campo que vinha se
consolidando.
As críticas formuladas em relação às propostas conservadoras para a educação
ambiental ganharam importante reforço diante da afirmação do seu caráter político e da
demonstração das disputas em torno da hegemonia desse novo campo social, abrindo espaço
para a elaboração de propostas alternativas. Algumas dessas propostas têm em comum a
aproximação da educação como o pensamento crítico, com a emancipação, e compõem a
macrotendência crítica, que tem se mostrado a mais adequada para fazer face a esse novo saber.
Nesse sentido, a Educação Ambiental emancipadora volta-se para a reflexão crítica,
questionando os valores sociais instituídos, e compromete-se com o projeto político de
transformação da ordem socioeconômica e ambiental.
A presente pesquisa justifica-se na minha própria relação com a educação. Entre os
anos 1999 a 2002, fui professora e depois coordenadora pedagógica do Colégio Municipal
Elvira da Costa Pinto Dias Pires, no município de Jacobina – Bahia. A partir dos estudos no
mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável me propus ao desafio de
retornar à minha formação inicial, unindo-a ao campo do Direito. Portanto, ao unir minhas duas
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áreas de expertise, pretendo contribuir de alguma forma para as discussões na área de Educação
Ambiental.
A ideia de analisar os desafios para uma política pública de Educação Ambiental
partiu da verificação da rica produção teórica em âmbito nacional sobre as identidades dessa
nova dimensão da educação – sendo expoentes Gustavo Ferreira da Costa Lima, Isabel Cristina
de Moura Carvalho, Mauro Guimarães, Philippe Pomier Layrargues, Carlos Frederico
Loureiro, Marcos Sorrentino, cujas visões estão afinadas com a Educação Ambiental
emancipadora – e do interesse em avaliar a convergência entre essas bases teóricas e a referida
política, os obstáculos para sua efetividade na prática educativa e a defesa da macrotendência
crítica ou emancipadora como sendo a mais apta a esse novo fazer educativo.
Foram apontadas como hipóteses desse trabalho a Educação Ambiental como não
sendo neutra dada a existência de disputas ideológicas e epistemológicas em torno da sua
hegemonia, que se traduzem em projetos educacionais conservadores e progressistas; a aposta
na macrotendência crítica ou emancipadora como a que está em ascensão; o viés conservador
da política pública de Educação Ambiental nacional, seguindo as recomendações internacionais
e contrariando a contribuição teórica de diversos estudiosos da área; e, por fim, a formulação
insatisfatória da política pública respectiva e a sua inefetividade na prática educativa, resultando
em um distanciamento entre a proposta governamental e o fazer educativo ambientalmente
orientado.
Considerando que política pública é o meio utilizado pelo governo para atingir os
objetivos estabelecidos no ordenamento jurídico, o estudo da política pública de Educação
Ambiental faz-se necessário para avaliar se este objetivo foi alcançado, considerando a
capacidade do governo para implementar suas decisões. Contudo, a pesquisa em pouco
contribuiria se fosse finalizada aqui, afinal é sabido que a institucionalização de uma política
pública por meio da elaboração de uma lei não necessariamente significa que resultará em sua
efetividade. É possível que, a partir do monitoramento e avaliação da sua eficácia, seja
constatada a necessidade de retornar a algum outro estágio da política pública, descontinuá-la
totalmente ou mesmo realizar uma mudança secundária, por exemplo, produzir uma nova
política em vista de um problema decorrente. O objeto da presente dissertação, portanto, são as
políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil.
Inicialmente, foi apresentado o referencial teórico sobre a Educação Ambiental, as
suas macrotendências conservadora, pragmática e crítica – evidenciando que nesta última se
situa a educação emancipadora que é a proposta sustentada por esta dissertação –, e o referencial
legal dessa política pública. Esses referenciais possibilitaram apresentar o contexto do
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problema, caracterizado por disputas ideológicas, epistemológicas e conceituais em torno da
Educação Ambiental, bem como analisar as políticas públicas respectivas sob dois enfoques: a
convergência com as bases teóricas e sua efetividade, apontando o principal desafio à sua
implementação na prática educativa.
A partir daí, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa para investigar se há um
distanciamento ou uma aproximação entre a política pública de Educação Ambiental e a prática
pedagógica no contexto das escolas públicas da rede estadual de ensino médio da região
metropolitana de Belo Horizonte, parceiras do projeto socioambiental EcoDom. Também foi
investigado – segundo a tipologia adotada por Philippe Layrargues e Gustavo Lima em relação
às macrotendências político-pedagógicas da Educação Ambiental brasileira – o perfil
conservacionista, pragmático ou crítico dos professores daquelas escolas.
Foi adotado o método do estudo de caso para pesquisar como se dava a
implementação da política pública de Educação Ambiental no contexto das escolas pesquisadas
e a visão dos professores sobre esse campo social, sendo possível apresentar o caráter singular
dessa realidade social, bem como confrontá-la com os referenciais legal e teórico adotados.
A técnica do questionário foi utilizada como instrumento de coleta de dados, sendo
formuladas treze perguntas versando sobre a prática educativa ambientalmente orientada e a
opinião dos professores participantes em relação ao tema. O questionário foi estruturado em
três eixos: inserção formal da temática ambiental no projeto político pedagógico da escola e nas
disciplinas do currículo escolar, atentando para a abrangência de todas ou algumas destas; a
efetivação da Educação Ambiental na prática educativa, com atenção para a disciplina
lecionada pelo professor; e, por fim, a visão docente sobre essa nova dimensão da educação, a
fim de capturar, em sua fala e prática pedagógica, a macrotendência em que se situa.
Os participantes da pesquisa atuam em algumas das atuais 139 (cento e trinta e
nove) escolas da rede estadual de ensino médio que voluntariamente aderiram ao projeto
socioambiental EcoDom. Essas escolas estão situadas na capital Belo Horizonte (regiões
centro, centro sul, norte, noroeste, nordeste, oeste, Pampulha, Barreiro) e em algumas cidades
da sua região metropolitana (Ribeirão das Neves, Ibirité e Contagem). Os educadores
investigados foram inscritos no projeto socioambiental na condição de professor orientador,
sendo eles representantes da sua respectiva escola e responsáveis por montar a equipe, incluindo
alunos e outros professores que participarão ativamente das tarefas propostas pelo projeto.
Assim, por lecionarem nessas escolas, mas principalmente pelo grau de envolvimento no
projeto, optou-se por priorizar a participação deles.
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A presente dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo
foram situados o contexto do processo modernizante e suas consequências em relação ao
indivíduo e a ação social, evidenciando um espírito desnorteador, um “mal subjetivo”, que
provoca reações otimistas ou pessimistas, agregadoras ou desintegradoras, e exige um projeto
emancipatório a fim de combater o triunfo do individual sobre o social. Em seguida, foi
evidenciado que a problemática ambiental também tem suas raízes no contexto Moderno, vez
que o capitalismo impingiu um novo modo de produzir e de se relacionar com a natureza e
provocou um novo parâmetro cultural e social, que se traduz em uma verdadeira crise
civilizacional. A crise socioambiental revela-se como mais uma das fontes de desnorteamento,
sendo necessário desnaturalizar suas causas e desocultar as dimensões econômicas, política,
social que constituem o problema. Assim, foi apresentada a educação emancipadora com sendo
o caminho para desenvolver nos educandos uma postura crítica e libertadora em relação as
forças que promovem a alienação e buscam manter a ordem social e ambiental no status quo
atual.
No segundo capítulo, após realizar um breve resgate da História da Educação,
especialmente a partir da Modernidade, para situar as disputas internas e o surgimento de uma
nova dimensão, qual seja, a Educação Ambiental, foi apresentado os principais eventos
internacionais que a promoveram como uma das estratégias para o enfrentamento da crise
socioambiental, as quais se traduziram em recomendações aos países participantes, sendo o
Brasil um destes. Em seguida, delineou-se a política pública respectiva no cenário nacional,
ocasião em que foi apresentada a parceria realizada entre a Secretaria de Educação de Minas
Gerais e a organização não governamental EcoDom em vista da implementação de um projeto
socioambiental. O capítulo foi finalizado com a apresentação das macrotendências políticopedagógicas da Educação Ambiental brasileira – conservacionista, pragmática e crítica –,
conforme estudos de Philippe Layrargues e Gustavo Lima.
No terceiro e último capítulo, foi evidenciada as disputas internas no campo da
Educação Ambiental decorrente de sua essência eminentemente política. Em seguida, foi interrelacionada a política pública de Educação Ambiental e a prática pedagógica a fim de responder
se há uma aproximação ou distanciamento entre elas, se aquela é efetiva e, não o sendo, quais
são os desafios à sua concretização. Por fim, foi apresentado um estudo empírico realizado nas
escolas públicas da rede estadual de ensino médio da região metropolitana de Belo Horizonte,
parceiras do projeto EcoDom, em relação ao qual foram propostos os mesmos questionamentos.
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2. MODERNIDADE, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE

2.1 O legado da Modernidade

Em alegoria à Modernidade, Giddens evoca a imagem da humanidade conduzindo
o carro de Jagrená, o qual apresenta defeitos no projeto e conta com falhas do operador, além
de estar sujeito às consequências involuntárias do contato com outros sistemas e da atividade
humana em geral. Por isso, conclui ser tão difícil manter o carro em movimento uniforme e
gozar de uma viagem tranquila. Para Giddens (1991, p. 152), enquanto “durarem as instituições
da Modernidade, nunca seremos capazes de controlar completamente nem o caminho nem o
ritmo da viagem. E nunca seremos capazes de nos sentirmos inteiramente seguros, porque o
terreno por onde viajamos está repleto de riscos”.
O grande desafio da Modernidade é dar conta dos seus efeitos colaterais, colmatar
as diversas instâncias em prol do bem-estar das pessoas diante da potencialização dos riscos e
incertezas que geram uma complexidade para a vida individual e coletiva. Constata-se que o
sujeito Moderno rompeu com os laços tradicionais da família e da comunidade, encontrandose desencaixado e desamparado. É impossível controlar os riscos e as incertezas, mas é preciso
desviar-se de todas as formas de alienação e alcançar a emancipação, a partir da consciência e
da autonomia do pensamento e da ação.
A modernidade, como processo deflagrado a partir do Renascimento (século XV),
do Iluminismo (século XVII)1, das Revoluções Industrial e Francesa (século XVIII), inaugura
um novo paradigma para boa parte da humanidade (eixo europa-américa), na medida em que,
refutando a tradição, provoca a reinvenção da sociedade, do Estado, do indivíduo, e de suas
relações políticas, sociais, econômicas, culturais e interpessoais. A razão é o instrumento que
promove a centralidade do homem e as bases do saber moderno. Conforme ressalta Wallace
Ribeiro (1991), a cultura moderna não se estabeleceu abruptamente, foi se formando
lentamente,
a partir do fim da Idade Média e se definiu e afirmou sempre mais pelas revoluções
científicas, industrial, tecnológica e informática; pelo Renascimento, Iluminismo,
Liberalismo e Marxismo; pelas Revoluções Francesa, Americana e Soviética; pela
filosofia a partir de Descartes e pelas ciências naturais e sociais; pela ideologia
“Com o Iluminismo, o futuro – e não mais o destino inexorável – passou a ser concebido como território a ser
conquistado, o que imprimiu um dinamismo veloz e assombroso em contraste com o mundo social até então
ancorado na tradição, na comunidade, nas relações de parentesco e na religião. A construção da ordem passou a
ser concebida como tarefa humana”. (FRIDMAN, 2014, p. 256).
1
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econômica, a partir da revolução monetária, comercial-mercantil, da Idade Média até
mais da metade do século XVIII, e de sua tematização teórica, de Mandeville a Marx,
de Adam Smith a Milton Friedman; pelos sistemas sociopolíticos e econômicos de
cunho capitalista ou socialista, em todas as suas versões e modelos de concretização
histórica, nos últimos dois séculos especialmente; pela expansão colonialista e pela
pressão neocolonialista, de cunho econômico, político ou ideológico. (RIBEIRO,
1991, p. 72).

A constituição do Estado moderno surge com a missão de administrar
racionalmente os problemas da vida e modelar uma sociedade em que a felicidade estivesse ao
alcance de todos. Todavia, a complexidade estabelecida pela Modernidade gerou uma
instabilidade nas relações, nas instituições e nos saberes contemporâneos, criando uma situação
de desamparo e de crises – da subjetividade, política, ética e, também, ambiental.
A condição de desamparo pode ser abordada a partir de vários aspectos da vida
social. Optou-se por enfocá-la sob o viés da emancipação do sujeito e, para tal, propõe-se a
aproximação desta com a educação em sua dimensão ambiental, considerando a crise ambiental
como uma consequência marcante da Modernidade a ser significada no contesto
contemporâneo, pois desafia estratégias multidimensionais para a sua compreensão e
superação.
Na segunda metade do século XX, ocorreu um desapontamento com a Modernidade
e suas promessas não cumpridas, a exemplo da inalcançável felicidade, crise na democracia
representativa e a incapacidade de o mercado eliminar as desigualdades sociais, além disso
ocorreram novas transformações como a globalização, a individualização e o avanço nas
comunicações sociais. Tudo a indicar o possível fim da Modernidade e o surgimento de uma
nova era, denominada por muitos de pós-modernidade.
Os sociólogos Anthony Giddens e Zygmund Bauman estudaram as configurações
subjacentes e apontaram os desafios emergentes desse contexto2. Giddens (1991, p. 13) afirma
que “estamos alcançando um período em que as consequências da Modernidade estão se
tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes”, o que conduz à noção de pós
modernidade3. Para o autor, todavia, vivencia-se o paradigma da “Modernidade avançada” ou
“radicalizada”.

Luis Carlos Fridman (2014, p. 242) afirma que “Bauman leu e criticou os manuscritos de Modernidade e
identidade (Giddens, 2002 [1999]), e Giddens contribuiu para a forma final de Modernidade e ambivalência
(Bauman, 1999a [1991])”, como figura nos agradecimentos do livro de Bauman.
3
Para Giddens (1991), ainda que se possa perceber os contornos de uma ordem nova que é “pós moderna”, ela é
diferente do que tem sido chamado de “pós modernidade”, que ele coloca como uma possibilidade ou uma
consciência de transição para uma nova ordem social, e não uma realidade atual, mesmo porque seu entendimento
é de que ainda estamos diante da mal compreendida modernidade, em seu momento de radicalização.
2
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Em que pese tenha inicialmente aderido ao termo pós modernidade4, Bauman
(2001, p. 140) o abandonou5, lançando mão do termo “Modernidade líquida”, para dizer sobre
o fenômeno social que se especializou em dissolver as sólidas estruturas tradicionais e buscou
refazê-las em novos moldes, verdadeiramente sólidos, contudo, acabou por conduzir a uma
“época do desengajamento, da fuga fácil e da perseguição inútil”.
Segundo Giddens (1991) , a era moderna encerra um dinamismo próprio, um
processo de reflexividade que questiona e reformula o próprio ser (identidade, subjetividade) e
o fazer (práticas sociais), bem como faz emergir tendências conflitivas como o controle e a
emancipação a partir da complexidade instituída. Para o autor, são três as fontes desse
dinamismo: distanciamento tempo-espaço, mecanismos de desencaixe e reflexividade. Após
conhecê-las, restarão claras as suas consequências em face do sujeito e das suas relações sociais
e institucionais, bem como será possível apontar as formas de superação, sendo inarredável a
necessidade de um projeto emancipatório.
A padronização do tempo em escala mundial e o desvelamento e mapeamento do
espaço global facilitou a posterior globalização6 da economia7 e o enfraquecimento das
fronteiras entre os países (GIDDENS, 1991; SANTOS, 2000). Nesse sentido, Milton Santos
(2000) afirma que o espaço geográfico ganhou novos contornos, novas características e novas
definições, por isso, todo e qualquer pedaço da superfície da Terra se torna funcional às
necessidades, usos e apetites de Estados e empresas multinacionais.
Para além disso, houve um “esvaziamento do tempo”, que foi em grande parte a
pré-condição para o “esvaziamento do espaço”, cujo processos de desvalorização fomentou
relações virtuais entre ausentes, localmente distantes de qualquer interação face a face, embora
Giddens (1991) não veja nisso um problema em termos de formação de vínculo ou de

Para Ulrick Beck (2010, p. 10), existe uma confusão no uso do termo pós, que se tornou a “senha para a
desorientação que se deixa levar pela moda”. Pós Modernidade traz a ideia de que tudo aquilo que não se consegue
nomear ou uma tentativa frustrada de falar de algo como se novo fosse, mas que não o é. Prefere, assim, o uso do
termo Modernidade reflexiva para falar de uma nova configuração social, em que o processo de modernização
converte a si mesmo em tema e problema. Bruno Latour (2013, p. 15) também critica o uso do termo, que teria
surgido do ceticismo em relação ao sentido de moderno, “ainda que ele não saiba se é capaz de suceder para sempre
aos modernos”.
5
Por considerar infrutíferos os debates semânticos, conforme análise de Fridman (2014).
6
Giddens (1991, p. 76) define globalização como “a intensificação das relações sociais em escala mundial, que
ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a
muitas milhas de distância e vice-versa”.
7
Segundo Oswaldo de Rivero (2002), a globalização econômica fez emergir um poder global das empresas
transnacionais, que compõem a nova aristocracia mundial, em contraste à criação de uma miséria nacional,
decorrente do declínio de poder dos Quase-Estados-nação (nomenclatura utilizada para os países em
desenvolvimento) e de sua incapacidade de concorrer no mercado mundial e de resolver seus problemas internos.
4
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possibilidade de ação política, pois irá reconhecer no interior da dinâmica modernizante
mecanismos para tal.
A transformação local e a extensão lateral das conexões sociais através do tempo e
do espaço também propiciaram a expansão de “mecanismos de desencaixe”, ou seja, aqueles
que promovem o “deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua
reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS, 1991, p. 10). Ao
mesmo tempo em que provocam perdas de referenciais culturais os referidos mecanismos
promovem a reacomodação com base na confiança.
Giddens (1991, p. 31-38) refere-se a dois interessantes mecanismos de desencaixe:
as “fichas simbólicas”, que são “meios de intercâmbio que podem ser ‘circulados’ sem ter em
vista as características específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer
conjuntura”, a exemplo do dinheiro; e os “sistemas peritos” que se referem a “sistemas de
excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes
material e social”. As fichas simbólicas contribuem para o enfraquecimento ou mesmo fazem
desaparecer o referencial cultural e local em prol da universalização de um referencial de valor
que desconsidera outros referenciais e dimensões específicos a determinados grupos ou
pessoas.
Edgar Morin (1995) também revela os reflexos sombrios da civilização na vida e
na alma individuais, contudo, não atribui a solução aos sistemas peritos, pois constata que a
insegurança e mal-estar gerados pelo processo modernizante tem uma dimensão civilizacional,
que é coletiva e não individual. Em suas palavras:
“Ao mesmo tempo, algo ameaça nossa civilização desde dentro. A degradação das
relações pessoais, a solidão, a perda das certezas ligadas à incapacidade de assumir a
incerteza, tudo isso alimenta um mal subjetivo cada vez mais difundido. Como esse
mal das almas se oculta em nossas cavernas interiores, como ele se fixa de forma
psicossomática em insônias, dificuldades respiratórias, úlceras de estômago,
desassossegos, não se percebe sua dimensão civilizacional coletiva e vai-se consultar
o médico, o psicoterapeuta, o guru.” (MORIN, 1995, p. 89).

Todavia, diante da ameaça de desmantelamento das instituições provocadas pela
própria dinâmica da Modernidade radicalizada, Giddens (1991) acredita que os sistemas peritos
ou especializados possuem um papel fundamental na manutenção das instituições, pois eles
“condensam a fé no conhecimento e tranquilizam as pessoas pela competência e a eficácia
demonstradas em estatísticas, consolidando referências e benefícios.” (RIBEIRO, 2017, p. 16).
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Os profissionais da psicologia, da psicanálise, o coach, o expert, os livros de autoajuda8, atuam
de forma a estabilizar as instituições por meio do reestabelecimento da confiança no espírito
das pessoas e em sua capacidade própria de resolver os problemas. Assim, Giddens (1991)
confia que a destradicionalização provoca a desordem e a desacomodação, mas produz os meios
para sua superação.
A última fonte do dinamismo da Modernidade é a reflexividade, a qual “é
introduzida na própria base da reprodução do sistema, de forma que o pensamento e a ação
estão constantemente refratados entre si” (GIDDENS, 1991, p. 48). A questão aqui reporta a
própria essência do ser humano, que está sempre em contato com o fazer cotidiano, repensandoo, recriando-o, contudo, agora ele consegue romper com os limites instituídos e dinamizar a
vida. Para Giddens (1991), a reflexividade é o alicerce do dinamismo democratizante que
politiza outras esferas da vida social, com consequências sobre a variedade de exercícios de
poder. Portanto, o autor atribui à Modernidade avançada afinidades com a democracia
(FRIDMAN, 2014).
A reflexividade institucional da vida social moderna, segundo Giddens (1991, p.
49), consiste no fato de que “as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à
luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu
caráter”. Para o autor, as práticas sociais seriam aperfeiçoadas à medida que despontam novas
informações, o que não deixa de ser em parte verdadeiro, mas há de se considerar o volume de
informações novas e muitas vezes conflitantes que rapidamente aportam pelos meios de
comunicação, especialmente pela rede mundial de computadores, que também pode conduzir a
um desnorteamento. Além do mais, pode haver uma apropriação reflexiva e dinamizante do
conhecimento novo, mas nem sempre será crítica9.
Nota-se que Giddens (1991) apresenta situações conflitivas decorrentes do
dinamismo moderno: relações sociais difusas em relação ao espaço e ao tempo transformados
em sua essência e desagregação social provocada pela desreferencialização cultural, todavia,
aponta como possibilidade de refazimento dessas relações o auxílio individual dos experts e a

8

Sobre o fenômeno da literatura de autoajuda, conferir: RIBEIRO, Wallace Cabral. Giddens e Bauman: as
configurações institucionais na contemporaneidade. Revista Sem Aspas, [S.l.], p. 13-25, june 2017.
9
Para Fridman (2014, p. 243), processos reflexivos não coincidem com a “tomada de consciência política”. Isto
porque, “Apesar das mudanças proporcionadas pela “interrogação reflexiva do eu”, as pontes entre as carências,
sofrimentos e desejos da vida privada e sua expressão em demandas políticas de alcance geral são bloqueadas pela
intensa privatização da esfera pública, algo que escapa à reflexão de Giddens. As pistas fornecidas por Bauman
para o esclarecimento dessa ordem de questões parecem mais frutíferas que as projeções das motivações
auspiciosas que são encontradas na reflexão de Giddens”. Essa divergência entre os autores e evidenciada por Luis
Carlos Fridman será explorada a seguir.
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reflexividade em relação à realidade complexa e às práticas sociais por meio da informação.
Então, o sujeito inseguro e desagregado consegue reaver a confiança em si e nas instituições, e
se auto encaminhar em direção à ação política e à democracia.
A tendência conflitiva que constitui a dinâmica moderna, em Giddens (1991), situase na dualidade controle-emancipação. Ao invés de se ater à crise política, ele irá apostar nos
aspectos promissores do projeto emancipatório moderno como caminho para a emergência de
uma nova política. Bauman, por sua vez, se detém no conflito subjetividade-emancipação,
diagnosticando a crise da política e apontando soluções com base na negociação das relações
público-privadas, como caminhos para a política e o projeto emancipatório moderno
(CARVALHO, 2006). Nota-se que a emancipação é um traço comum entre os autores como
resposta à complexidade que começa na Modernidade e se estende à atualidade.
Diante das consequências advindas da Modernidade, Giddens (1991, p. 148-151),
afirma que existem quatro reações de adaptação aos riscos, que vai do pessimismo ao otimismo,
da inércia à ação, do individual ao plural. A primeira delas é a aceitação pragmática, em que o
indivíduo compreende que os riscos são reais e incontroláveis, exigindo de si uma postura
estratégica para sobrevivência, o que produz uma profunda ansiedade. Pode oscilar entre um
sentimento de pessimismo ou de esperança. Não deixa de ser uma postura individualista, cuja
ação volta-se para a autoproteção. A segunda reação é o otimismo sustentado, que “é
essencialmente a persistência das atitudes do Iluminismo, uma fé contínua na razão
providencial a despeito de quaisquer ameaças de perigo atuais”. Nesse caso, o otimismo conduz
à inércia, que é sustentada pela crença nas soluções tecnológicas. A terceira reação é a do
pessimismo cínico, que traz uma resposta humorística ou enfastiada à ansiedade provocada
pelos perigos de altas-consequências, amortecendo o seu impacto emocional. “O cinismo tira a
aspereza do pessimismo, por causa de sua natureza emocionalmente neutralizante e de seu
potencial para o humor”. O alívio emocional alcançado graças ao cinismo não corresponde a
uma ação. A última das reações é o engajamento radical, que envolve uma “atitude de
contestação prática para com as fontes percebidas de perigo”, ou seja, exige como resposta uma
mobilização “para reduzir seu impacto ou para transcendê-los”. É uma perspectiva otimista e
plural, vinculada à ação. Segundo Giddens, seu veículo principal é o movimento social.
Esta ação contestatória é a aposta do autor para reacomodar as instituições e
revolver as relações sociais. Em uma postura otimista, Giddens (1991, p. 162) defende que “As
condições de modernidade, em muitas circunstâncias, provocam ativismos ao invés de
privatismo, por causa da reflexividade inerente à Modernidade e porque há muitas
oportunidades para a organização coletiva no interior dos sistemas poliárquicos”.
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Ao analisar as reações de adaptação do sujeito no contexto da crise dos recursos
naturais, Isabel Cristina de Moura Carvalho (2006) afirma que a consciência dos riscos
Modernos pode conduzir à agregação ou desintegração dos vínculos de solidariedade social,
encolhendo a ação política no campo ambiental em detrimento de interesses privados.

A crise dos recursos naturais e a consciência dos riscos que afetam a vida das
populações e do planeta podem tanto atuar como uma força agregadora, contribuindo
para a formação do que Habermas (1995) chamou de uma comunidade de riscos
compartilhados; quanto reforçar os mesmos mecanismos de desintegração social e
ambiental que tendem a acelerar a apropriação dos bens ambientais pelos interesses
privados, degradando não apenas a base de sustentação material do planeta, mas
também as bases dos vínculos de solidariedade social. (CARVALHO, 2006, p. 310).

A visão otimista sobre o balanço da Modernidade apresentada por Giddens (1991)
é refutada por Bauman (2001, p. 123), para quem o afastamento entre espaço e tempo trouxe
consequências negativas, seja pela desvalorização do espaço, que agora pode ser percorrido à
velocidade dos sinais eletrônicos, sem perda de tempo, em contraponto ao dinamismo deste,
que pode ser manipulado e caminha para a instantaneidade do momento, isto é, “a ausência do
tempo como fator do evento e, por isso mesmo, como elemento no cálculo do valor”, um tempo
de individualização e sem consequências. Nas palavras do autor:

A Modernidade leve permitiu que um dos parceiros saísse da gaiola. A Modernidade
‘sólida’ era uma era de engajamento mútuo. A Modernidade ‘fluída’ é a época do
desengajamento, da fuga fácil e da perseguição inútil. Na Modernidade ‘líquida’
mandam os mais escapadiços, os que são livres para se mover de modo imperceptível.
(BAUMAN, 2001, p. 140).

Para Bauman (2001, p. 148), a instantaneidade do tempo muda radicalmente a
modalidade do convívio humano e mais ainda o modo como as pessoas cuidam ou não de seus
afazeres coletivos. Em busca da “escolha racional”, da “gratificação evitando as consequências”
e as responsabilidades decorrentes, as pessoas acabam por reduzir as preocupações com o
amanhã. Esse desencargo com o futuro torna o tempo presente mais leve, viver o aqui e o agora
torna-se um fascínio e um alento. E mais, a duração deixa de ser um recurso para fins de
planejamento, de metas, de escolhas, para tornar-se um risco, do imprevisto, do incontrolável,
do simples por vir.
Luis Carlos Fridman (2014, p. 265) observa que Bauman percebe um “estado
permanente de pressão para despojar o destino individual de toda interferência coletiva”. Com
ou sem a ajuda dos “sistemas peritos” de Giddens, o sujeito precisa administrar suas demandas
de forma solitária e independente, o que implica na “erosão das referências que permitiam a
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agregação dos sofrimentos privados e sua expressão em temas comuns, objeto de luta e
negociação política na esfera pública”. O acirramento da individualidade incapacita o sujeito
para a ação comunitária, esvaziando a esfera pública das questões que lhe seriam próprias,
preenchendo-a com assuntos privados. A emancipação torna-se praticamente inalcançável.
Nota-se que Bauman e Giddens discordam radicalmente quanto ao desfecho das
consequências trazidas pela Modernidade avançada, com implicações políticas igualmente
díspares, conforme observado por Luís Carlos Fridman:
Segundo Giddens, a democratização das emoções nas vivências íntimas de indivíduos
libertos das amarras tradicionais os habilita à “democratização da democracia”. Para
Bauman, o isolamento e a insegurança experimentados atualmente resultam no
esfriamento geral das relações humanas por toda a parte e assim seres tementes com
o que lhes reserva o futuro não se mostram dispostos a correr os riscos que a ação
política solicita. (FRIDMAN, 2014, p. 241).

Enquanto Giddens (1991) defende o caráter positivo da destradicionalização e da
reflexividade10 na constituição de um sujeito maduro emocionalmente e, por conseguinte,
interessado nas questões públicas, Bauman (2001) observa justamente o oposto, ou seja, as
experiências de insegurança desagregam e promovem a privatização dos problemas individuais
e coletivos, esvaziando a esfera pública dos desafios que seriam comuns. Observa-se que
Bauman operou “um deslocamento das ‘causas comuns’ para a autoafirmação do indivíduo,
cujo conjunto de tarefas está associado ao conceito de “política da vida”11, conforme ressalta
Fridman (2014, p. 260).
É pertinente ressaltar a constatação de Bauman (2001) de que vivemos a era do
desengajamento, como resultado do processo socializante de individualização instaurado pela
modernidade, cujas características marcantes são o distanciamento e a indiferença nas relações
sociais. Inseguras, as pessoas optam por não correr os riscos da ação política. Nesse contexto,
o autor diz ser necessária a reformulação do conceito de emancipação – que leve em conta os
novos medos, o processo de individualização, a administração solitária dos problemas, o
esvaziamento do espaço público, assim como o abismo entre autonomia de jure e autonomia de
facto – a fim de transformar o indivíduo apático em “cidadão interessado”12.

10

Segundo Fridman (2014), ao analisar o conjunto da obra de Giddens, pode-se afirmar que este acredita que não
apenas a destradicionalização e a reflexividade, mas também a globalização atinge a vida privada e favorece à
“democratização das emoções”.
11
“A política da vida não é uma política de oportunidades vitais, mas de estilo de vida. Ocupa-se das disputas e
das lutas sobre como devemos viver (como indivíduos e como humanidade) num mundo que era determinado pela
tradição e pela natureza e está agora submetido às decisões humanas”. (GIDDENS, 1994, p. 24).
12
O tema da emancipação no contexto da modernidade, em Bauman, e como projeto educativo, em Paulo Freire,
será aprofundado mais adiante, ainda neste capítulo.
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Mais que desengajados, constata-se como consequência do processo modernizante
e das rupturas fundantes do indivíduo e da sociedade, um desnorteamento – semelhante à
sensação caracterizadora dos momentos de transição na história – em relação ao caminho a
trilhar rumo ao futuro, uma obstrução ao processo de conscientização, de autonomia e de
emancipação. Dificuldades a serem pensadas no contexto da crise ambiental moderna e na
prática educativa ambientalmente orientada.

2.2 A complexidade da crise socioambiental e a Modernidade

Pensar a crise como categoria transepocal da Modernidade exige uma reflexão
sobre suas características axiológicas, os novos valores erigidos, suas ideias regulativas. Como
primeiro exercício de reflexão foi proposto no item anterior uma breve passagem pelos
acontecimentos que marcaram esse período, detendo-se com maior vigor na abordagem de suas
consequências, entre elas as reações dos indivíduos a partir desse contexto, além da reflexão
sobre a necessidade de um projeto emancipatório como fonte de “autossuperação possível e
consciente”13 (OLVIERA, 2016) desse processo alienante e desnorteador. Nesse momento, será
proposta a reflexão sobre a crise socioambiental, que surge no contexto Moderno e desafia
estratégias para o seu enfrentamento.
O ambiente torna-se objeto de desejo do saber no momento da tomada de
consciência de sua apropriação por outros campos do conhecimento, em seguida, deixa de ser
objeto de conhecimento e converte-se em fonte de pensamentos, de sensações e de sentidos
(LEFF, 2012). A economia e a ciência, direta e indiretamente, tomaram a natureza em seus
recônditos para conhecê-la e instrumentalizá-la em nome do progresso da humanidade. A
Modernidade, fundamentada sob os auspícios da triunfante razão técnica, da afirmação do
indivíduo e da crença no progresso, conferiu à natureza a função de subserviência.
No século XIX, observa Eric Hobsbawm (1995, p. 257), o mundo industrial se
expandia nas regiões capitalistas e socialistas e no “Terceiro Mundo” e a economia mundial
crescia a uma taxa explosiva, esse entusiasmo deixava passar despercebido um subproduto,
“embora em retrospecto ele já parecesse ameaçador: a poluição e a deterioração ecológica”. E
mais,

13

Esse é o conceito de emancipação apresentado por Márcio Luís de Oliveira (2016), que será retomado no
próximo item deste capítulo.
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Durante a Era de Ouro, isso chamou pouca atenção, a não ser de entusiastas da vida
silvestre e outros protetores de raridades humanas e naturais, porque a ideologia de
progresso dominante tinha como certo que o crescente domínio da natureza pelo
homem era a medida mesmo do avanço da humanidade. (...). Na verdade, longe de se
preocupar com o meio ambiente, parecia haver motivos de auto-satisfação, pois os
resultados da poluição do século XIX davam lugar à tecnologia e consciência
ecológica no século XX. (Hobsbawm, 1995, p. 257).

A degradação ambiental não teria um viés negativo, pelo contrário, oportunizou
espaço para a aplicação da tecnologia e para a formação de uma consciência ecológica. Uma
inversão perversa que buscam extrair vantagens de uma situação trágica e ocultar a
responsabilidade daqueles que propunham o crescimento econômico a qualquer custo14.
Para Giddens (1991, p. 72), o industrialismo tornou-se o eixo principal da interação
entre os seres humanos e a natureza em condições de modernidade, tendo em vista que, nas
sociedades pré-modernas, “os seres humanos se viam em continuidade com a natureza. Suas
vidas estavam atadas aos movimentos e disposições da natureza”. Posteriormente, os seres
humanos passaram a viver em ambientes criados, nos quais a natureza faz parte, todavia, sujeita
à coordenação e controle daqueles.
Nesse sentido, a Modernidade promoveu uma ruptura entre a natureza e o homem.
Quando esse percebeu que, além do que extraía para sobreviver, poderia produzir e acumular
riquezas a partir da exploração de outros homens e dos recursos naturais, a natureza (matéria
prima) e o homem (a força de trabalho que é transformada em mercadoria, conforme constatou
Marx) passaram a integrar o processo produtivo, sendo instrumentalizados15. O capitalismo16
promoveu, dessa forma, a alienação do homem e a negação da natureza, fazendo emergir uma
“racionalidade antinatura que inflinge seus custos na natureza e incrementa a produção de
entropia”. (LEFF, 2012, p. 95).

14

Walter Benjamin dizia que o progresso é representado por um anjo que anda para trás e fita o olhar em seu
próprio rastro de destruição e ruína.
15
Anthony Giddens (1991) afirma que os fundadores clássicos da sociologia (Marx, Durkhein e Max Weber) não
abriram espaço para preocupações ecológicas. Contudo, Enrique Leff (2012) pontua sobre a revisão ecológica do
marxismo tradicional nos anos oitenta, incorporando a natureza nas condições sociais de produção, tendo ele
proposto a superação do capitalismo diante da crise ambiental.
16
Para Leff (2012, p. 99) essa relação entre capital e natureza revela uma contradição essencial, vez que a “a
acumulação capitalista degrada ou destrói as próprias condições do capital”, no entanto, ela é relativa, pois conduz
à privatização dos recursos naturais. Nesse sentido, pode-se afirmar que o desenvolvimento econômico é um
imperativo racional moderno, enquanto a proteção da natureza representa um entrave paradigmático, pois é a base
daquela e o seu freio, dada a sua inerente escassez (BRITO; ZUBERI; BRITO, 2018). Para Slavoj Zizek (2012, p.
11-12), “o sistema capitalista global aproxima-se de um ponto zero apocalíptico. Seus ‘quatro cavalheiros do
apocalipse’ são a crise ecológica, as consequências da revolução biogenética, os desequilíbrios do próprio sistema
(problemas de propriedade intelectual, a luta vindoura por matéria-prima, comida e água) e o crescimento
explosivo das divisões e exclusões sociais”.
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O modo de produção, que surge no contexto da Revolução Industrial, desencadeou
uma crescente poluição ambiental, o esgotamento dos recursos ambientais e uma desordem no
sistema natural que passou ameaçar a existência humana e não humana. Todavia, a
racionalidade econômica que consumia a natureza em sua linha produtiva somente foi
questionada dois séculos mais tarde, quando surgiram as denúncias ao modelo e aos limites do
crescimento econômico, presentes no relatório do Clube de Roma e em outros espaços de debate
em âmbito internacional.
Esse novo modo de produzir e de se relacionar com a natureza também promoveu
novos valores, ou seja, “parâmetros culturais (referenciais simbólicos) de expectativas
(preferências e interesses) de comportamentos que foram historicamente objetivados com o
signo da adequação/inadequação para os indivíduos e para a coletividade” (OLIVEIRA, 2016,
p. 64), os quais foram difundidos mundialmente com a globalização dos mercados e dos meios
de comunicação. Essa disseminação da cultura ocidental no mundo provocou o esmagamento
de outras culturas (GIDDENS, 1991; SANTOS, 2000; LEFF, 2012).
Para Giddens (1991), o desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua
difusão em escala mundial criaram tantas oportunidades quantos malefícios. Para o autor, em
que pese Marx, Max Weber e Durkheim, fundadores clássicos da sociologia, tenham tido alguns
insights sobre o lado sombrio da modernidade, “não chegaram a prever que o desenvolvimento
das “forças de produção” teria um potencial destrutivo de larga escala em relação ao meio
ambiente material. Preocupações ecológicas nunca tiveram muito espaço nas tradições de
pensamento incorporadas na sociologia” (GIDDENS, 1991, p. 18). Infelizmente esta
constatação não se restringe a essa área do conhecimento, e talvez por isso tenha sido mais fácil
estabelecer a relação de dominação do homem em detrimento da natureza nos campos
econômico, social e cultural.
No campo da ciência, a Revolução Científica do século XVIII impulsionou a crença
na dominação da natureza pelo homem por meio da razão e do instrumental técnico-científico
que despontava com o objetivo de facilitar essa tarefa. A crença no poder decorrente do saber,
pontuado por Francis Bacon, propiciou o discurso e o empoderamento da ciência e da
tecnologia como antídotos aos problemas da humanidade. Aliás, Milton Santos (2000) assinala
que esta afirmação é uma das fontes do poder do pensamento único, hegemônico.
Assim como o cientificismo, o tecnocentrismo buscou absolutizar o paradigma
tecnológico, produzindo a crença na sua infalibilidade, se autodeclarando possuidora de um
valor que é inadequado em nossa sociedade, pois deixa escapar a reflexão de que a inteligência
humana a precede. A tecnologia nada mais é que “a expressão da atividade humana referida a
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métodos e artefatos, ela faz parte da cultura e da maneira de viver do ser humano, porém, não
é a única dimensão dele, nem a mais fundamental” (COSTA E SILVA, 2013, p. 842). A ligação
entre Modernidade e mentalidade tecnologista se traduz, perigosamente, na forma como
interpretamos a sociedade e passamos a acreditar em uma utopia tecnológica.
Para Klinge, a mentalidade tecnologista é uma forma de se aproximar da realidade
que surgiu na modernidade. Ela não constitui um corpo definido de ideias e conceitos
e, ao colocar a racionalidade tecnológica como paradigma de aproximação da
realidade, tudo passa a ser julgado pela maneira como a tecnologia funciona. Nesse
caso, há uma extensão do modo técnico de pensar a todas as esferas da sociedade. Por
isso, a tecnologia torna-se um filtro que distorce a realidade, e a utopia tecnológica se
torna o grande horizonte pelo qual tudo se reordena, visto que a meta, agora, é refazer
o mundo à medida da racionalidade tecnológica. (COSTA E SILVA, 2013, p. 841842).

O problema surge com o encobrimento das falhas e consequências do
desenvolvimento científico e tecnológico, decorrente da ausência do pensamento crítico em
relação às suas contradições. Longe de ignorar os benefícios trazidos pela tecnologia17, impõese a necessidade de refletir sobre a natureza desse conhecimento e revelar sua face política,
enquanto projeto de poder que ignora os efeitos colaterais em desfavor do homem e da natureza.
A par do que foi dito é possível afirmar a existência de uma crise socioambiental
surgida no interior desse processo modernizante. O caráter multidimensional da Modernidade
envolve a natureza em sua trama simbólica, dificultando a compreensão dos fatores que dão
origem à crise – especialmente àquele relacionado à dinâmica econômica da sociedade
capitalista18 – e a adoção de uma saída que a privilegie. A crise ambiental, nesse contexto, é
uma crise da civilização moderna, capitalista, cuja solução passa pela compreensão da raiz das
suas contradições internas e pela construção de uma nova racionalidade que supere a estrutura
social estabelecida e os paradigmas de conhecimento instituídos (LEFF, 2012).
A natureza eminentemente Moderna da crise socioambiental evidencia a ruptura na
relação do homem com a natureza e o mascaramento das causas que lhe deram origem e das
que a aprofundam. Reconhecida como crise da razão e não como fenômeno autogestado no
interior da área ambiental, a questão não pode ser compreendida como um problema privado e,
para o seu enfrentamento, exige-se um esforço coletivo que envolve desocultar outros saberes,

17

Inclusive, é possível pensar outros usos possíveis para as técnicas atuais, com a retomada da criatividade humana
(SANTOS, 2000).
18
Sobre o tema, conferir: FALADORI, Guillermo. O Capitalismo e a crise ambiental. Revista Raízes, Ano XVIII,
nº 19, maio/99.
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outras racionalidades (não necessariamente construir uma nova racionalidade) e emancipar o
sujeito.
Como mais uma das consequências da Modernidade, a crise socioambiental
diagnosticada revela-se como mais um fator de desruptura intergeracional e de desnorteamento.
Sobram informações conflitantes e soluções pontuais, mas falta conhecimento sobre o
problema, suas causas e consequências, e não se consegue estabelecer as conexões com outros
campos do saber, por isso, faz-se necessário pensar a educação de forma a promover a
emancipação do educando, conforme será visto a seguir

2.3 Educação emancipadora

A complexidade estabelecida a partir da Modernidade dificulta o movimento de
reflexão sobre as suas inerentes contradições, especialmente, em razão do processo de
compartimentação do conhecimento e dos sutis projetos políticos de desvalorização e ocultação
de outros saberes em relação aos quais se quer evitar o confronto e o questionamento. As
proposições crescentes de visão holística, de sistematização do conhecimento, de educação
integral evidenciam a crise em relação ao pensamento e ao saber totalitários e alienantes e
provocam a abertura para que as contradições sejam pensáveis dialeticamente.
A própria noção de sustentabilidade, pensada a partir de uma racionalidade
ambiental, não encerra a fusão de duas lógicas contrárias – a ecologia e a economia – mas a
expressão de suas contradições, que superam a simplicidade homogeneizante de uma síntese e
evidenciam os custos ecológicos do capital e os conflitos entre natureza e sociedade e entre
classes sociais na apropriação daquela. As contradições não podem ser negadas, exigem serem
refletidas, argumentadas e transcendidas. Mas isso não será alcançado pelo confronto nem pelo
consenso homogeneizante, senão pela prática dialógica criativa, em que a “dialética se une à
dialógica em uma nova perspectiva, na qual a diferença e a diversidade se convertem em fonte
de criação e produção de novos mundos no encontro do outro” (LEFF, 2012, p. 123).
Esse movimento de reflexão, de transcendência e de diálogo deve ser despertado e
estimulado a partir de um processo educativo em que seja central a emancipação do educando.
Para tanto, é preciso refletir sobre ambos os processos, o educativo e o emancipatório,
promovendo sua aproximação – esse propósito é possível e oportuno no campo da Educação
Ambiental. A seguir serão explorados o estudo sobre emancipação – um tema central na
Modernidade, conforme aposta da Teoria Crítica – e o caminho que conduz ao seu
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entrelaçamento com o contexto educacional. Por fim, será apresentada uma proposta
pedagógica em que a emancipação seja fundamental ao propósito da educação.
A emancipação é um termo multifacetado e seus conceitos estão em constante
evolução. É constituída de dimensões histórica, jurídica, religiosa, humana, política, social,
socioambiental19. A origem histórica do conceito de emancipação remonta ao direito romano,
consistindo, em um primeiro momento, em ato jurídico exercido por meio da expressão da
vontade do paterfamilias, que liberta o filho da sua tutela, e, em um segundo momento, deixou
de ser um ato exclusivo do paterfamilias, demandando também a vontade do filho. No direito
germânico medieval, emancipação afastou-se do formato de ato jurídico unilateral e tornou-se
uma consequência natural conferida pelo Estado ao se atingir certa idade ou a maturidade
(casamento, independência econômica ou obtenção de posição de destaque, em grau ou
distinção) (ZERBINI, 2008, p. 19-21; BRITO, 2016, p. 18-20).
No século XVIII, o termo foi apropriado pelos meios filosóficos e políticos,
passando a significar “contra-conceito assimétrico do conceito de dominação”, concebe-se aqui
a possibilidade da autoemancipação, como ato de vontade do próprio sujeito. No contexto
Iluminista, emancipação expressa um “imperativo moral e político pautado na libertação do
homem por uma maturidade auto imposta”, aproximando-se do conceito kantiano de
esclarecimento - a potência no homem para realizar a sua liberdade20. O idealismo alemão,
contudo, manteve a antiga característica da vinculação da emancipação com o Estado, como
espaço para sua realização. Marx, no entanto, promoveu a libertação do conceito em relação ao
Estado, propondo que o sujeito se emancipe do próprio Estado, esse é auge do potencial críticonormativo da emancipação humana, enquanto “utopia e caminho de transformação política 21”
(ZERBINI, 2008, p. 19-21; BRITO, 2016, p. 18-20).
A emancipação é um conceito central na Modernidade ocidental. Foi retomada
como princípio orientador pelos estudiosos da Teoria Crítica, tanto na primeira quanto na
segunda geração, sendo posteriormente ressignificada por outros pensadores contemporâneos22.
A Teoria Crítica é oriunda do referencial teórico formulado por Karl Marx e desenvolvida pelos

Ver: BRITO, Franclim Jorge Sobral de. Emancipação Socioambiental: Por uma Teoria Crítica Ambiental. 2016.
162 f. Tese (Doutorado). PUC. Rio de Janeiro, 2016.
20
Márcio Luís de Oliveira (2016, p. 55) assevera que a emancipação é a “autosuperação possível e consciente”
pela qual o indivíduo reconhece-se como sujeito, possibilitada ou acelerada pelos processos de libertação, de
igualação e de solidarização, enfatizados a partir da Revolução Francesa.
21
A crítica e a emancipação humana são traços marcantes no conjunto da obra de Marx, pois ele acredita que “é
interpretando o mundo que se o altera. É compreendendo a crise e suas raízes em par e passo à proposição de novas
formas de ação que se baseiam as contribuições de Marx ao estudo do tema da emancipação” (ZERBINI, 2008, p.
21).
22
Jurgen Habermas, Axel Honneth, Boaventura de Souza Santos, Anthony Giddens, Zigmunt Bauman.
19
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membros da Escola de Frankfurt, compreendendo duas fases, a primeira desenvolvida por Max
Horkheimer (1937-1947) e a segunda por este e Theodor Adorno (1947). Ela “se afirma
essencialmente como teoria emancipatória – embasada em Marx – na medida em que estabelece
a relação entre poder, conhecimento e dominação, por um lado, e crítica ao positivismo
tradicional, por outro” (BRITO, 2016, p. 31).
A partir desses estudos, a emancipação deixou de ser elaborada como um fim a ser
alcançado, sendo formulada como um processo (BRITO, 2016) por meio do qual a pessoa
assume uma postura crítica, libertando-se das forças que promovem a alienação23 e a dominação
econômica, política, cultural, para obter a autoafirmação de sua condição humana. Nesse
sentido, Costas Douzinas (2009), na obra O fim dos Direitos Humanos relaciona emancipação
a direitos humanos por acreditar que ambos estão imbuídos do espírito de resistência contra a
dominação e a opressão pública e privada.
Na segunda geração da Teoria Crítica, Theodor Adorno irá relacionar a
emancipação ao processo educacional, observando que aqui também se desenvolve o saber
instrumental-fragmentado e se oculta a dimensão ética da modernidade. Adorno (1995, p. 120)
defende que a educação deve ser eminentemente crítica, só tendo “sentido unicamente como
educação dirigida a uma auto-reflexão crítica”. Para o autor, educação é o mesmo que
emancipação e, de “um certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização,
racionalidade” (ADORNO, 1995, p. 143). A educação emancipadora, nesse sentido, teria duas
dimensões que se tensionam: uma de adaptação e outra de resistência ou de distanciamento da
realidade. Isto porque
A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não
preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém ela seria igualmente
questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de well adjusteã people, pessoas
bem ajustadas, em conseqüência do que a situação existente se impõe precisamente
no que tem de pior. Nestes termos, desde o início existe no conceito de educação para
a consciência e para a racionalidade uma ambigüidade. Talvez não seja possível
superá-la no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela. (ADORNO,
1995, p. 143-144).

Adorno (1995) acredita que a educação tem de ir além da adaptação, devendo
promover um espírito de resistência, de crítica à realidade – Paulo Freire vai centrar sua
proposta educativa justamente nessa segunda dimensão. Percebe-se, em Adorno, uma defesa
radical do “resgate da dimensão emancipatória da Bildung, em tempos onde predominam
23

Assim como Marx, citado por Franclim Brito (2016), Bauman (2001) percebe que o rompimento do vínculo
com o outro conduz à perda do vínculo social, esfacelando o poder agregador necessário à emergência de ações
coletivas.
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situações que imobilizam quase que por completo suas duas faces centrais: continuidade e
temporalidade”. A primeira traz a importância de considerar a relação sequencial dos conteúdos
culturais, a segunda os vínculos temporais, a historicidade entre os objetos de estudo (ZUIN;
PUCCI; RAMOS-DE-OLIVEIRA, 2012, p. 117).
A educação emancipadora, para Adorno (1995), não é um processo de modelagem
de pessoas, nem de mera transmissão de conhecimentos – nomeada por Paulo Freire como
educação bancária. A educação deve ser integradora e promover a autonomia do aluno. Notase, pois, que o potencial crítico deste pode e deve ser alcançado no processo educacional
dirigido à emancipação, de forma que homens e mulheres conscientes do entorno que guarnece
as questões políticas, sociais, econômicas e ambientais possam tomar o seu lugar na história e
no futuro na Terra. Para tanto, o conhecimento deve ser produzido criticamente e orientado para
a emancipação, como adverte Marcos Nobre:
O conhecimento crítico se opõe a todo conhecimento que não se oriente para a
emancipação, mas não se trata simplesmente de rejeitar o conhecimento que não
dispõe da perspectiva da emancipação em sua produção; ao contrário, trata-se, para a
perspectiva crítica, de mostrar primeiramente por que esse conhecimento é parcial,
para então, buscar integrá-lo, em nova forma, ao conjunto do conhecimento crítico.
(NOBRE, 2013, p. 42).

Para Bauman (2001, p. 34), a Teoria Crítica pretendia eliminar a tendência
totalitária de uma sociedade que se supunha sobrecarregada de inclinações totalitárias e
homogeneizantes. O principal objetivo da Teoria Crítica, nesse contexto, “era a defesa da
autonomia, da liberdade de escolha e da auto-afirmação humanas, do direito de ser e
permanecer diferentes”, como fim último da emancipação.
Contemporaneamente, Bauman (2001), com amparo em Herbert Marcuse, constata
que a realidade subjacente já não é mais a mesma, assim como os inimigos, e a sociedade
capitalista aparenta ter cumprido o que prometeu. Assim, a sociedade líquida requer a
atualização do conceito de emancipação, que leve em conta os novos medos, o processo de
individualização24, a administração solitária dos problemas individuais, o encolhimento do
espaço público, a expansão quase totalizante dos problemas privados, assim como o abismo
entre autonomia de jure (declarada, assegurada legalmente ao sujeito, tal qual ocorre em relação

Para Bauman (2001, p. 40) “individualização” consiste em transformar a “identidade” humana de um “dado”
em uma “tarefa” e encarregar os atores da responsabilidade de realizar essa tarefa e das consequências (assim
como dos efeitos colaterais) de sua realização. Em outras palavras, consiste no estabelecimento de uma autonomia
de jure, independente de a autonomia de facto ter sido alcançada.
24
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à liberdade negativa) e autonomia de facto (implica em como retomar o controle sobre os meios
necessário à genuína autodeterminação pessoal).
A crítica formulada pelo autor em relação à individualização produzida socialmente
pela Modernidade “líquida” é que ela não é uma escolha e sim uma fatalidade, apenas o dever
e a responsabilidade de enfrentar os riscos e contradições é que são individualizados. E, por
causa dos processos individualizantes e privatizantes da política-vida, a consciência crítica é
crescente, porém, a adesão a ela é decrescente, desafiando os objetivos emancipatórios
enfatizados pela Teoria Crítica: autonomia, liberdade e autoafirmação. Para Bauman (2001),
haveria uma “indisposição” das pessoas para a autoemancipação.
Devermos nos emancipar, “libertar-nos da sociedade”, não era problema para
Marcuse. O que era um problema — o problema especifico para a sociedade que
“cumpre o que prometeu” — era a falta de uma “base de massas” para a libertação.
Para simplificar: poucas pessoas desejavam ser libertadas, menos ainda estavam
dispostas a agir para isso, e virtualmente ninguém tinha certeza de como a “libertação
da sociedade” poderia distinguir-se do Estado em que se encontrava. (BAUMAN,
2001, p. 23, grifos do autor)

Bauman (2001, p. 49-51) acredita que a solução está na Política com “p” maiúsculo
e sua potência capacitadora, justamente pela necessidade de preencher o esvaziado espaço
público. Para o autor a contribuição da Teoria Crítica na sociedade líquida deve ser a de
atualizar o conceito de emancipação, redirecionando-a para a transformação do indivíduo
apático em “cidadão interessado”, reconectando “as duas faces do abismo que se abriu entre a
realidade do indivíduo de jure e as perspectivas do indivíduo de facto”.
No campo da educação, a emancipação é tema primordial na teoria de Paulo Freire
(2016), tendo ele pensado uma pedagogia dialógica que permitisse a formação de cidadãos
dotados de consciência crítica e transformadores da ordem social, econômica e política injusta.
Sua prática educativo-progressista em favor da autonomia do educando está afinada com o
conceito de emancipação, adotado nesta pesquisa. Para ele a tarefa da educação não é a de
adaptação às contingências supostamente imutáveis, conforme observado por Adorno, mas de
compreendê-las para desafiar novas possibilidades de mudanças, em suas palavras:

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta no
mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada
podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou virar
“quase natural”. (...) só há uma saída para a prática educativa: adaptar o educando a
esta realidade que não pode ser mudada. O de que se precisa, por isso mesmo, e o
treino técnico indispensável à adaptação do educando, à sua sobrevivência. (FREIRE,
2016, p. 21).

31

Freire retoma a tradição filosófica da Teoria Crítica para conceber a educação como
resistência à realidade posta – uma das dimensões pontuada por Adorno, que explorou a pressão
exercida pela indústria cultural (cultura de massa), traduzida na expressão quem quiser
sobreviver tem de se adaptar ao que está dado (ZUIN; PUCCI; RAMOS-DE-OLIVEIRA, 2012)
– e ao amesquinhamento da dimensão da autonomia. A educação, para Freire (2016), não tem
de promover a adaptação, mas desafiar o que está dado, transformando a realidade. Para
Adorno (1995, p. 145), a educação “teria nesse momento de conformismo onipresente muito
mais a tarefa de fortalecer a resistência do que fortalecer a adaptação”.
A importância da resistência no processo educativo é primordial para ambos os
autores, embora Freire rechace a dimensão da adaptação, o que parece ser inafastável na
atualidade, diante de um mundo permeado pelo pluralismo cultural e pelas várias linguagens,
racionalidades e saberes que possibilitam uma formação ampla ao educando. Evita-se, dessa
forma, subjugar o aluno a uma educação deveras limitadora em relação aos diversos
conhecimentos produzidos pela humanidade e que exigem, sim, certo grau de adaptação e
continuidade, não devendo esse amoldamento ser entendido como um fim.
Para Freire (2016, p. 268), a prática educativa emancipadora é política, pois a
existência de conteúdos a serem ensinados e aprendidos “envolve o uso de métodos, de técnicas,
de materiais; implica em função do seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí
sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neutra”.
De igual modo, Adorno (1995, p. 141) defende que educação como produção de uma
consciência verdadeira é uma exigência política, pois “uma democracia com o dever de não
apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas”.
A prática educativa emancipadora, nesse sentido, tanto é um ato político, tal qual
formulado por Freire e pelas Organizações não governamentais que elaboraram o Tratado de
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global25, como é uma
exigência política no seio das sociedades democráticas. Envolve a tomada de consciência, a
reflexão crítica e a adoção de posturas ativas diante da realidade. Se no âmbito da educação
essa concepção encontra certa resistência, o mesmo não ocorre em relação à Educação
Ambiental, que já nasce impregnada do viés político que lhe foi creditado pela ecologia política.
25

O Fórum Global das Organizações Não Governamentais foi realizado, simultaneamente à reunião de chefes de
Estado ocorrida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio de Janeiro,
em 1992, contando com a participação de 15.000 profissionais atuantes na temática ambiental. Nesse evento foram
ratificados 32 tratados, dentre eles o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e
Responsabilidade Global, documento que constitui marco referencial da Educação Ambiental. Tornou-se a Carta
de Princípios da Rede Brasileira de Educação Ambiental.
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Nesse sentido, é imprescindível o resgate do poder emancipatório no processo
educacional ambientalmente orientado como forma de desvelar o emaranhado que reduz e
oculta a questão socioambiental. Ainda mais se considerar a contribuição da Modernidade para
a eclosão da crise socioambiental e para a criação de uma educação de modelagem, supressora
do potencial crítico dos educandos. A Educação Ambiental é o recorte dentro do campo da
educação através do qual será proposta uma pedagogia crítica como ferramenta para o processo
de emancipação.
No próximo capítulo serão apresentados um breve histórico da educação e a
conjuntura que oportunizou o surgimento e a institucionalização da Educação Ambiental nos
contextos internacional e nacional, evidenciando as disputas ideológicas pela hegemonia do
campo em estudo. A partir dessa análise será possível apontar as três macrotendências políticopedagógicas subjacentes à Educação Ambiental, quais sejam: conservacionista, pragmática e
crítica.
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3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.1 Histórico da Educação

Antes de apresentar os contornos da Educação Ambiental, será realizado um breve
resgate da História da Educação como forma de auxiliar a compreensão desse campo ao longo
do seu percurso temporal, especialmente a partir da Modernidade, para então adentrar na
dimensão educativa ambientalmente orientada.
A História da Educação deixa perceptível que este campo do conhecimento humano
não nasceu e nem se desenvolveu neutro ou alheio ao contexto histórico, político e social pelo
qual foi perpassando ao longo do tempo. Por isso, faz-se necessário, como pontua Neidson
Rodrigues (2001), trazer à lume os fundamentos da razão educativa. Em atenção ao recorte
histórico desta pesquisa, a análise se deterá nas pedagogias plasmadas na Modernidade até
contemporaneidade. O objetivo desta breve abordagem não é tanto explorá-las, mas refletir
sobre como a História pode auxiliar na compreensão da problemática em torno da Educação
Ambiental, provocando, como disse Dermeval Saviani (1996)26, a assunção de posturas
investigativas e reflexivas.
As Revoluções Francesa e Industrial, as ideologias emergentes, inclusive as de
cunho religioso, os sistemas políticos inaugurados, a formatação de uma novel sociedade,
baseada em novas relações sociais e trabalhistas, influenciaram decisivamente a concepção de
educação, suas finalidades e objetivos, e a formulação de inovadoras pedagogias. Para José
Misael Ferreira do Vale (2006, p. 104), a educação, como prática social, “não será
suficientemente compreendida sem que se considere a sua articulação com a prática
sociopolítica, a prática socioeconômica e a prática sociocultural de um país, nação, continente
ou da totalidade chamada mundo”.
José Misael Ferreira do Vale (2006) afirma que, até a Revolução Francesa, a
educação hegemônica é a Educação Tradicional27, que se materializou na vertente religiosa

Para Saviani (1996, p. 33) “a compreensão da trama da História só será garantida se forem levados em conta
os “dados de bastidores”, vale dizer, se se examina a base material da sociedade cuja história está sendo
reconstituída. Tal procedimento supõe um processo de investigação que não se limita àquilo que
convencionalmente é chamado de História da Educação, mas implica investigações de ordem econômica, política
e social do país em cujo seio se desenvolve o fenômeno educativo que se quer compreender, uma vez que é esse
processo de investigação que fará emergir a problemática educacional concreta.
27
Segundo Vale (2006), a pedagogia tradicional desdobrou-se, mais recentemente, na vertente tecnicista,
influenciada pelas ideias de programação da área administrativa e da “instrução programada” no ensino, de origem
skinneriana.
26
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(educação jesuítica28 e a protestante), interessada na educação escolar do povo, e a vertente
aristocrática de cunho privado, voltada para o atendimento individualizado dos filhos da elite
dominante. As duas vertentes religiosas29 resistiram à Revolução Francesa, mas a protestante
teve profunda vinculação ideológica ao capitalismo pelo fato de valorizar a riqueza e o
individualismo religioso.
A partir da Revolução Francesa outras pedagogias surgiram em oposição à
tradicional. Uma nova vertente em disputa é a representada pelas novas instituições laicas,
propondo a formação de um homem novo, “aquele que se profissionalizará na ciência,
absolutamente necessária aos processos produtivos em marcha” e que será responsável pelos
rumos da sociedade: o gentleman, o indivíduo burguês (BETTINI, 2006, p. 91). A ascensão e
consolidação da burguesia no plano político, no século XVIII, oportunizou a elaboração e
difusão de uma ideologia própria, tendo a educação ganhado protagonismo e a escola foi o local
ideal para a sua disseminação, por isso o Estado reivindicou para si a responsabilização pelas
instituições escolares (BETTINI, 2006; VALE, 2006). Eis o retrato da educação pensada
naquele momento histórico:

A educação que o século das luzes produzirá é laica, racional, científica, moral, no
sentido de atender os novos valores sociais que são criados pela burguesia, e, por outro
lado, é uma educação crítica às tradições e tudo o mais que represente o passado. A
educação também se dará fora das escolas: são as bibliotecas circulantes, as livrarias,
os cafés, os salões das casas burguesas que se abrem para receber, para ver e ser visto,
os teatros. (BETTINI, 2006, p. 93).

Rosseau30 e Locke31 perceberam o caráter mediador da educação na formação do
novo ser social – o cidadão –, para a nova ordem político-social – a sociedade burguesa – e, por
isso, defenderam a sua promoção pelo Estado. A crítica à educação burguesa, por sua vez,

28

Segundo José Misael Ferreira do Vale (2006), a Companhia de Jesus era um regimento de soldados que juraram
defender a fé com a eloquência, a persuasão, a instrução, sendo a educação uma atividade das mais importantes
em sua trajetória e legado.
29
No Brasil, o domínio da igreja católica retardou a influência do “espírito capitalista” moderno e reforçou a
dominação patriarcal, favorecendo a “emergência de uma educação aristocrática articulada à exploração da
escravatura como meio de produção de riqueza para poucos”. Com a vinda da Família Real portuguesa, a educação
passou a ser centralizada e foi priorizada a Educação Superior. Somente após a Independência, foi reconhecida a
necessidade de oferta da instrução pública primária, embora não houvesse recursos para implementá-la, portanto,
o Império deixou o legado de uma nação de iletrados (VALE, 2006, p. 121).
30
Rosseau, em sua obra Emílio ou a educação (1762) propõe o naturalismo pedagógico e a educação como forma
de conduzir o homem a tomar consciência e assumir sua condição de liberdade e igualdade, pela potencialização
do seu ser (VALE, 2006; ANDRADE, 2010).
31
Locke apresenta uma visão empirista da educação, de cunho liberal, centrada no contexto de experiência, que
privilegia a dimensão subjetiva, psicológica, na ação pedagógica. Essa orientação “será absorvida, posteriormente,
pelo Utilitarismo e pela Escola Nova na sua orientação pragmática norte-americana, principalmente com Dewey”
(VALE, 2006, p. 123-124).
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centrou-se na sua dualidade, pois era oferecida uma educação pujante aos burgueses e outra
deficitária aos trabalhadores, estabelecendo diferenças e privilégios entre eles, e atuando contra
a emancipação destes, afinal saber implicaria em ganho de poder, o que era permitido apenas
para a burguesia (VALE, 2006).
Em que pese a tentativa de desvinculação do ensino confessional e da proposta de
educação como modelagem do homem Moderno, a visão liberal da educação, que evoluiu para
a vertente “escolanovista”, positiva e empirista, assim como a tradicional, é conservadora por
não conceber a educação como prática social com poder transformador das estruturas sociais
geradoras das diferenças sociais (VALE, 2006), ou seja, a educação como condição para o
processo de emancipação, de autonomia do sujeito.
Lado outro, nos países socialistas surge uma “pedagogia social do trabalho”,
centrada no saber científico e tecnológico, com o objetivo de construção de uma nova
sociedade, trazendo o trabalho como princípio educativo e evidenciando o caráter social da
aprendizagem. Assim, sem negligenciar o aprendizado que envolve a criatividade e a resolução
de problemas, essa pedagogia propõe a finalidade (social) dos conteúdos.
Outra pedagogia que surge em reação à educação tradicional é a Escola Nova,
originada na Europa em meados do século XIX, que privilegia a construção do conhecimento
pelo sujeito intermediado por métodos ativos de aprendizagem com base em uma visão
psicológica do aluno. O conteúdo torna-se menos importante do que a escolha do método certo
que propicie o “centro de interesse” do aluno. Com base nessas ideias, Paulo Freire propôs o
rompimento com o currículo tradicional e um novo método para a alfabetização de adultos. A
Pedagogia da Liberdade proposta por Freire (2016, p. 56) irá oportunizar ao adulto “aprender e
apreender o conhecimento” selecionado a partir do seu interesse.
Para Vale (2006, p. 129), a Pedagogia Transformadora de Freire, equivocadamente,
dispensa a sistematização do conhecimento e o aprendizado do conteúdo historicamente
acumulado pela humanidade para a libertação política, o que representa um desacerto, pois a
sistematização dos conteúdos científicos são necessários à formação contemporânea, além de
correr o risco de se “‘fazer uma escola pobre para o pobre’, enquanto a elite investe em uma
educação voltada para o conteúdo, sistematizada, avançada, centrada na ideia de apropriação
particular dos diferentes instrumentos simbólicos criados pela inteligência humana”.
Foi, todavia, a educação nazifascista que atingiu “a sua força máxima em termos de
formação política e ação social” (VALE, 2006, p. 131). Essa educação era a expressão da
disciplina rígida, que exaltava o nacionalismo e o partido acima de qualquer realidade. A
ideologia do mais forte, a moralidade e o autoritarismo eram difundidos para fazer face a um
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projeto político de poder que desumanizaria os considerados impuros. Nota-se que a educação
é o meio pelo qual será difundida a ideologia que sustentará esse projeto político de poder.
Por fim, Vale (2006) traz uma vertente nascida na América do Norte, no século XX,
o pragmatismo, que articula a reflexão filosófica à prática pedagógica. Dewey, um dos seus
principais expoentes, afirmou que a educação é o “processo de reconstrução de reorganização
da experiência” que possibilitará, em um processo contínuo e progressivo, comandar o curso
das experiências futuras, ou seja, ele integra interesse e esforço na prática educativa (DEWEY
apud VALE, 2006, p. 135). Nessa visão, o processo educativo não é preparação para a vida e
nem conformidade com ela, não tendo nenhum fim além de si mesmo32.
Em que pese a predominância de uma visão pragmática e utilitária da educação nos
tempos Modernos, Neidson Rodrigues (2001, p. 241) esclarece que ela não se limitaria a um
ato intencional imposto de fora sobre uma criatura que deve ser formada como ser humano, sob
pena de ser confundida como processo de modelagem. A ação formativa compreenderia o
acionamento dos “meios intelectuais de cada educando para que ele seja capaz de assumir o
pleno uso de suas potencialidades físicas, intelectuais e morais para conduzir a continuidade de
sua própria formação”. O processo educativo se iniciaria externo ao sujeito, mas buscará
despertá-lo interiormente para tomar as rédeas e auto conduzir-se. A diretriz básica da
educação, para o autor, é a emancipação, a autonomia.
Segundo Layrargues (2002, p. 16), na década de setenta, surgiu uma concepção
crítica à educação, formulada por Roger Establet e Christian Baudelot, vista, até então, como
“aparelho ideológico de reprodução social que se encarrega de manter o status quo nas relações
assimétricas entre os grupos sociais exploradores e explorados”. Na mesma década, o filósofo
e educador George Snyders adota uma crítica de matriz marxista, afirmando que a educação
“pode ser um aparelho ideológico tanto de reprodução como de transformação social,
dependendo dos interesses e ações das forças sociais presentes na escola”, cujo espaço é
disputado por grupos conservadores e progressistas. O sociólogo Jean Baechler, por sua vez,
concebe a educação como o maior aparelho de difusão ideológica, cuja eficácia está na
promoção da mediação entre os produtores e consumidores desta. Esse embate é verificado nos
projetos pedagógicos hegemônico e contra-hegemônico, traduzidos nas correntes pedagógicas
conservadoras/liberais – pedagogia tradicional, nova e tecnicista – e progressistas – libertadora
e crítico-social dos conteúdos.

32

Essa visão foi difundida no Brasil por Anísio Spinola Teixeira, como oposição à educação confessional católica,
então hegemônica (VALE, 2006).
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Nota-se que a concepção de educação está em constante disputa, evidenciada pelas
diferentes e por vezes opostas correntes pedagógicas. Um olhar crítico sobre as diversas práticas
educativas que foram surgindo ao longo da História permite concluir pela negação de sua
neutralidade, revelando a educação como verdadeiro aparelho ideológico que pode ser utilizado
para reprodução ou para transformação social, a depender dos grupos em disputa no campo.
Essa constatação alcançada a partir da História da Educação, impõe a reflexão sobre os desafios
da Educação Ambiental nos tempos atuais, quem são as forças sociais em disputa nesse campo,
quais as propostas das diversas correntes pedagógicas e qual delas é a hegemônica.
É certo que um mundo mais complexo exige a formação de um ser humano mais
preparado, mais culto, mais crítico, mais sintonizado com os problemas sociais, políticos,
culturais e ambientais. Baseada na ideia da integralidade formativa, aspectos humanísticos,
científicos, tecnológicos, culturais e éticos devem ser contemplados na prática educativa.
Também não se pode insistir em uma educação que compartimenta o conhecimento, em um
momento no qual os problemas têm se apresentado tanto mais multidimensionais, como observa
Edgar Morin:
Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os
problemas do mundo, é necessária a reforma do pensamento. Entretanto, esta reforma
é paradigmática e, não, programática: é a questão fundamental da educação, já que se
refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento. A esse problema universal
confronta-se a educação do futuro, pois existe inadequação cada vez mais ampla,
profunda e grave entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos,
compartimentados e, de outro, as realidades ou problemas cada vez mais
multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e
planetários (MORIN, 2000, p. 35-36).

A educação contemporânea conta com velhos e novos desafios, dada a
complexidade do mundo e das relações sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais,
que vão se avolumando, exigindo um repensar sobre esse campo, e mais especificamente sobre
a Educação Ambiental, que pretende auto afirmar-se como uma dimensão bem delineada da
educação. Pensar a identidade e os desafios desse novo campo não significa reunir para ocultar
as diversidades e convergências das correntes político-pedagógicas presentes nesse espaço
concorrencial, conforme será visto a seguir. É importante considerar as especificidades de cada
uma, permitindo ao educador filiar-se criticamente à que seja mais coerente com a sua visão de
mundo e a sua prática educativa.

3.2 A Educação Ambiental como estratégia global na defesa do meio ambiente
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A Educação Ambiental emerge dos conflitos sociais subjacentes ao movimento
ambientalista em contraponto ao modelo capitalista de produção, como uma estratégia para
chamar a atenção para os problemas ambientais em pauta na segunda metade do século XX e
como alternativa ao desconhecimento em torno deste saber até então invisibilizado. É preciso
registrar que as discussões sobre os efeitos negativos do progresso científico, a sociedade de
consumo e a ameaça à vida em decorrência dos problemas ambientais foram impulsionadas
pelos movimentos dos trabalhadores, dos hippies, das feministas, da promoção da igualdade
racial, além da contribuição de intelectuais (RAMOS, 1996), com destaque para os integrantes
do Clube de Roma33 e o seu relatório publicado, em 1972, de viés apocalíptico sobre o
esgotamento dos recursos naturais, o crescimento populacional e a irreversibilidade da
degradação ambiental.
A Educação Ambiental é introduzida no cenário internacional quando se inaugura
a discussão sobre o meio ambiente, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972. Considerada indispensável para a
formação de opinião pública e para a assunção de responsabilidades em face do meio ambiente,
a Educação Ambiental ganha papel de destaque e assume relevância internacional junto aos
países integrantes da Organização das Nações Unidas – ainda que nesse momento seja
apresentada divorciada das inerentes conexões com as questões sociais e econômicas. Nessa
ocasião, a Educação Ambiental foi oficialmente incluída em pauta com uma das estratégias
para fazer frente ao “novo” desafio da humanidade: a crise socioambiental.
Na Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, a Educação Ambiental foi
colocada como uma recomendação universal, cujo tema foi inserido no princípio 19,
ressaltando a sua indispensabilidade para o fim de respaldar as bases de uma opinião pública
informada e fixar a responsabilidade pelo meio ambiente.

Princípio 19: É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais,
dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao
setor da população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião
pública bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das
coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e
melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão humana. É igualmente
essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir para a
deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam informação de
caráter educativo sobre a necessidade de protege-lo e melhorá-lo, a fim de que o
homem possa desenvolver-se em todos os aspectos (ONU, 1972).

O Clube de Roma publicou, em 1972, o seu primeiro relatório intitulado “Os Limites do Crescimento
Econômico”, que ganhou enorme repercussão nos debates sobre o meio ambiente.
33
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A ênfase na solução dos problemas ambientais por meio da educação recaiu, em
especial, sobre as populações menos privilegiadas, vinculando-os, de certo modo, ao ambiente
social, principalmente, à pobreza. Também há referência equivocada ao comportamento
individual como causa e solução dos problemas ambientais, além da ideia de que a degradação
decorre da ignorância das pessoas. Essas visões simplistas acabaram por demonstrar
desconhecimento sobre a complexidade da crise ambiental, por apresentar soluções
equivocadas para o problema, por ocultar a contribuição decisiva do desenvolvimento
econômico para a situação atual e para sua superação, bem como por deturpar a finalidade da
Educação Ambiental, que não se resume a informar para preservar o meio ambiente físico
(RAMOS, 1996). Em síntese,
Esta tendência coincidiu com as correntes reducionistas que pretendem “ecologizar”
as ciências sociais e a educação, reduzindo a perspectiva ambiental a uma
compreensão dos equilíbrios dos sistemas naturais (ecossistemas) e,
consequentemente, soluções técnicas para os desequilíbrios introduzidos pela
atividade humana são adotadas. O que, por sua vez, leva a confundir-se educação
ambiental com o propósito de se formar uma consciência sobre a destruição do meio
físico. O homem, portanto, acaba sendo o ‘‘responsável (ou irresponsável)” pelos
desequilíbrios naturais. (RAMOS, 1996, p. 13).

Várias ações foram tomadas a partir desse encontro mundial. Foi criado o PNUMA
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) com o objetivo de organizar e veicular
informações sobre a educação, capacitação e orientação voltadas especialmente para os
responsáveis pelo gerenciamento das questões ambientais. Criou-se o PIEA (Programa
Internacional de Educação Ambiental) visando promover o intercâmbio de informações,
pesquisas, formação e elaboração de material específico para a promoção da proteção ambiental
em âmbito global. A Unesco34 ganhou um novo objetivo, o de divulgar e promover essa nova
dimensão da educação, tendo ela organizado vários Seminários, Encontros e Conferências
sobre o tema.
Segundo Elisabeth Christmann Ramos (1996), essa origem “extrapedagógica” da
Educação Ambiental favoreceu a influência ideológica da Unesco sobre seus conteúdos e fins
e tem resultado, não raras vezes, em conflito de interesses entre os países do Sul e os do Norte,

34

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) é uma agência
especializada das Nações Unidas, cuja criação remonta ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ano no qual
também foi criada a ONU. Seu objetivo é o de contribuir para a paz por meio da cooperação intelectual entre as
nações na área da educação, da ciência, da cultura e da comunicação, acompanhando e auxiliando os EstadosMembros na busca de soluções para os problemas que desaﬁam a sociedade.
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representados na ONU. A pensar na diversidade de contextos sociais, culturais e ambientais
entre os países desses dois lados já se antevê que uma proposta universal e totalizante expõe as
inconsistências e inadequações entre suas realidades.
Em seguida à Conferência de Estocolmo e atendendo à recomendação 96 do
documento ali formulado, ocorreu o Seminário Internacional de Educação Ambiental, em
Belgrado, em 1975, promovido pela Unesco. A Carta de Belgrado é considerada o primeiro
documento oficial dedicado integralmente a essa dimensão da educação (RAMOS, 1996) e
apresenta uma visão mais ampla da questão ambiental, incluindo na discussão a contribuição
do crescimento econômico desmedido e pontuando a necessidade de erradicar “as causas
básicas da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição, da exploração e dominação. Não é
mais aceitável lidar com esses problemas cruciais de uma forma fragmentária” (UNESCO,
1975). A Carta ainda concita os países signatários a reformarem seus processos e sistemas
educacionais, e a lançarem as bases para um “programa mundial de Educação Ambiental”, cuja
meta foi resumida em:
“Formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e
com os problemas associados, e que tenha conhecimento, aptidão, atitude, motivação
e compromisso para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para
os problemas existentes e para prevenir novos.” (UNESCO, 1975).

Dentre as diretrizes básicas que os Programas de Educação Ambiental devem
adotar, segundo a Carta, está o método interdisciplinar, o que importou positivamente na
abordagem da temática ambiental em todas as disciplinas do currículo, sem engessá-la em uma
disciplina própria, bem com favoreceu a uma percepção integrada e sistematizada do meio
ambiente. O Brasil adotou o método interdisciplinar ao editar a Política Nacional de Educação
Ambiental.
Em mais um avanço na sua institucionalização internacional, foi realizada em
Tbilisi, em 1977, a Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental,
organizada pela UNESCO em colaboração com o PNUMA. Nessa ocasião foram elaborados
princípios, estratégias e ações orientadoras para o campo, os quais se tornaram referência na
área. Finalmente, foi reconhecido como propósito fundamental da Educação Ambiental a
compreensão das “interdependências econômicas, políticas e ecológicas do mundo
Moderno”35. Todavia, a visão sobre aquela ainda resultou estreita, aquém de sua finalidade, vez
que a aposta de maior envergadura foi a pedagogia de resolução de problemas ambientais.

35

Recomendação nº 1, itens “c” e “d” (UNESCO, 1977).
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f. Com esse propósito, cabe à educação ambiental dar os conhecimentos necessários
para interpretar os fenômenos complexos que configuram o meio ambiente; fomentar
os valores éticos, econômicos e estéticos que constituem a base de uma autodisciplina,
que favoreçam o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a
preservação e melhoria desse meio ambiente, assim como uma ampla gama de
habilidades práticas necessárias à concepção e aplicação de soluções eficazes aos
problemas ambientais (UNESCO, 1977).

O enfoque interdisciplinar da Educação Ambiental – “aproveitando o conteúdo
especifico de cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e equilibrada”36
– foi reforçado, assim como seu caráter ético (UNESCO, 1977). E, ainda, entre os princípios
básicos, foi destacada a “necessidade de desenvolver o senso crítico”37 (UNESCO, 1977), sendo
esta uma das funções primordiais da educação e, com mais razão, no campo ambiental.
A Educação Ambiental, conforme formulado na Declaração de Tbilisi é um
“processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, objetivando o
desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender
e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos”
(UNESCO, 1977). Relacionada com a prática de tomada de decisões e a ética, a nova dimensão
da educação desponta como uma aposta global para a mudança de atitude frente aos novos
desafios.
Embora grande parte dos países que participaram da Conferência de Tbilisi tenham
se empenhado em desenvolver seus programas de Educação Ambiental, as propostas suscitaram
respostas muito diferentes em dimensão e profundidade, o que se deveu ao fato de terem sido
formalizadas por meio de recomendações (RAMOS, 1996). O Brasil, por exemplo, só veio a
institucionalizá-la dez anos depois, quando o Plenário do Conselho Federal de Educação (MEC)
aprovou, por unanimidade, o parecer 226/87 sobre a inclusão da Educação Ambiental entre os
conteúdos curriculares do 1º e 2º graus (RAMOS, 1996). Todavia, desde a instituição da Política
Nacional do Meio Ambiente, por meio da Lei nº 6938/81, a Educação Ambiental38 já constava
entre seus princípios. A trajetória brasileira, entretanto, será abordada após apresentação do
panorama internacional.
Em 1987, realizou-se o Congresso Internacional de Educação e Formação, também
organizado pela Unesco e Pnuma, em Moscou, no qual foram avaliados os avanços desde
Tbilisi. Nessa ocasião foram reafirmados os princípios de Educação Ambiental, foi assinalada
Recomendação nº 2, Princípios básicos, item “c” (UNESCO, 1977).
Recomendação nº 2, Princípios básicos, item “i” (UNESCO, 1977).
38
Artigo 2º, X, da Lei nº 6938/81: “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.” (BRASIL, 1981).
36
37
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a importância e necessidade da pesquisa e da formação específica, bem como foram traçadas
estratégias para ações no campo da educação para a década de 90.
Um dos aspectos priorizados nesse congresso, diante da não elucidação dos
problemas de ordem conceitual e metodológico nas propostas de Educação Ambiental desde
Tbilisi, foi a preocupação com o fazer educativo ambientalmente orientado, por isso, os
envolvidos foram concitados a se esforçarem em pesquisa e experimentação voltadas para a
formulação de conceitos fundamentais de uma cultura ecológica, de padrões de uma ética
ambiental, além de elaborarem metodologias específicas para todos os grupos sociais
(UNESCO, 1987).
A Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada
no Rio de Janeiro, em 1992, abordou com protagonismo o tema do desenvolvimento
sustentável, cujo conceito nesta ocasião foi melhor definido39, embora tenha sido incialmente
apresentado pela Comissão Bruntland, em 1987, por meio do Relatório Nosso Futuro Comum.
Em que pese a vinculação entre meio ambiente, desenvolvimento econômico e Educação
Ambiental já estivesse estabelecida desde Tbilisi, a reorientação do ensino para o
desenvolvimento sustentável constou na Agenda 21 como uma das estratégias para alcançá-lo.
O capítulo 36 da Agenda 21 estabeleceu três objetivos a serem atingidos por meio
da Educação Ambiental, quais sejam: a reorientação do ensino para o desenvolvimento
sustentável, o aumento da consciência pública e a promoção do treinamento40, bem como
reafirmou os princípios fundamentais das recomendações de Tbilisi. Além de ter preferido a
expressão ensino ao invés de educação, o foco passou a ser o desenvolvimento sustentável,
conforme pontuado pela ONU (1992): “O ensino tem fundamental importância na promoção
do desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do povo para abordar questões
de meio ambiente e desenvolvimento”.

Princípio 3 da Declaração do Rio de Janeiro - “O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a
permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das
gerações presentes e futuras”. (ONU, 1992).
40
O ensino, inclusive o ensino formal, a conscientização pública e o treinamento devem ser reconhecidos como
um processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente suas potencialidades. O
ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade
do povo para abordar questões de meio ambiente e desenvolvimento. Ainda que o ensino deve ser incorporado
como parte essencial do aprendizado. Tanto o ensino formal como o informal são indispensáveis para modificar a
atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e
abordá-los. O ensino é também fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas
e comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a participação pública
efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino sobre o meio ambiente e desenvolvimento deve abordar
a dinâmica do desenvolvimento do meio físico/biológico e do sócio econômico e do desenvolvimento humano
(que pode incluir o espiritual) deve integrar-se em todas as disciplinas e empregar métodos formais e meios
efetivos de comunicação. (ONU, 1992).
39
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Nesse contexto, nota-se uma tendência à instrumentalização da educação a serviço
do desenvolvimento sustentável, em outras palavras, acredita-se que o processo de
transformação do atual modelo de desenvolvimento capitalista para um sustentável pode
ocorrer pela mudança de mentalidade, atitudes, valores e comportamentos por meio da
Educação Ambiental (RAMOS, 1996). A educação não pode ser reduzida a uma finalidade,
tendo em vista o seu multifacetado e integral propósito de formação humana para a
emancipação.
Paralelamente, o Fórum das Organizações não Governamentais pactuou o Tratado
de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global41,
expressando os compromissos da sociedade civil com essa nova dimensão da educação e com
o meio ambiente, afirmando que aquela não é neutra, mas ideológica. É um ato político. Notase, o escancaramento do caráter político desse novo campo educacional, cuja afirmação
encontra ressonância entre diversos educadores ambientais, conforme será visto
oportunamente.
Por ocasião do Fórum Mundial de Educação realizado em Incheon, na Coreia do
Sul, em 2015, foi assumido o compromisso da comunidade de educação em relação aos 17
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Princípios da Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global:
A educação é um direito de todos; somos todos aprendizes e educadores.
A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus
modos formal, não-formal e informal, promovendo a transformação e a construção da sociedade.
A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar cidadãos com consciência local e
planetária, que respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania das nações.
A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político.
A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza
e o universo de forma interdisciplinar.
A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se
de estratégias democráticas e da interação entre as culturas.
A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva
sistêmica, em seu contexto social e histórico. Aspectos primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio
ambiente, tais como população, saúde, paz, direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e fauna,
devem ser abordados dessa maneira. (...)
A educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter cada
oportunidade em experiências educativas de sociedades sustentáveis.
A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais
compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos
seres humanos. (FÓRUM GLOBAL DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, 1992).
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)42 que formam a Agenda 203043. Foi
reconhecido o papel da educação44 como instrumento para alavancar e alcançar aqueles
objetivos, notadamente o de número 4, que busca “Assegurar a educação inclusiva e equitativa
e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, cuja
meta 4.7 destaca especificamente a educação para o desenvolvimento sustentável, in verbis:

4.7 garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias
para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da
educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência,
cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura
para o desenvolvimento sustentável. (ONU, 2015).

Ao longo dos eventos internacionais que lançaram a Educação Ambiental como
uma das estratégias para enfrentar a crise socioambiental, nota-se que a proposta surge
pretensamente neutra, dissociada de outras dimensões a elas relacionadas, como a econômica,
cultural, social. Em seguida, por força das disputas internas, aquelas dimensões foram sendo
incorporadas (por exemplo, em Belgrado e Tbilisi).
Embora em Tbilisi tenha sido apontada a necessidade de desenvolver o senso
crítico, nesse encontro a aposta de maior envergadura foi a pedagogia de resolução de
problemas, o que indica a opção por soluções pontuais. Por força do Tratado de Educação
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Os 17 objetivos e 167 metas globais visam a estimular ações de desenvolvimento sustentável entre 2015 e 2030,
com foco em cinco princípios iniciados com a letra “P”, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria, sendo estes
os objetivos: 1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 2 Acabar com a fome, alcançar
a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 3 Assegurar uma vida saudável
e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 4 Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 5 Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos; 7 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para
todos; 8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todos; 9 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação; 10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 11 Tornar as cidades
e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 12 Assegurar padrões de produção e
de consumo sustentáveis; 13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; 14
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável; 15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade; 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 17
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. (ONU,
2015).
43
A Agenda de Desenvolvimento Sustentável reflete os novos desafios de desenvolvimento e está ligada ao
resultado da Rio+20 – a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – que foi realizada em 2012,
no Rio de Janeiro.
44
A educação está incluída, ainda, em objetivos relacionados à saúde, crescimento e emprego, consumo
sustentável e produção, bem como à mudança climática.
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Ambiental para Sociedades Sustentáveis (1992), o foco no desenvolvimento do senso crítico
ganhou destaque: “A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador,
em qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal, não-formal e informal, promovendo a
transformação e a construção da sociedade”. Por fim, nota-se que, a partir da Conferência Rio92, foi iniciado um processo inglório de substituição da Educação Ambiental pela educação
para o desenvolvimento sustentável, reduzindo a educação a uma finalidade específica.

3.3 Políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil

Política pública é o meio utilizado pelo Estado para alcançar objetivos estabelecidos
no ordenamento jurídico, contudo, é um fenômeno complexo, em especial, pela carga de
subjetividade trazida pelos atores políticos (indivíduos e organizações que atuam interna e
externamente no Estado), evidenciando conflitos de interesses presentes na própria sociedade,
o que afetará as políticas e decisões adotadas.
Existem muitos conceitos de política pública, mas, de acordo com Howett, Ramesh
e Perl (2013), o apresentado por Jenkins é o mais útil na medida em que complementa a
definição apresentada por Thomas Dye45. Política pública para aquele autor é um processo46
dinâmico orientado para o alcance de objetivos, cujo conteúdo compreende a seleção destes e
dos meios para sua obtenção, além de considerar a capacidade do governo para implementar
suas decisões. Sobre outras definições, é pertinente a lição de Celina Souza:
Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. Mead
(1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à
luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do
governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio:
política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou
através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a
definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”.3 A
definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê,
por quê e que diferença faz. (SOUZA, 2006, p. 24).

Para Dye o agente primário da política pública é um governo, excluindo a
possibilidade de indivíduos, organizações não governamentais (ONGs), grupos de interesse e
“tudo o que um governo decide fazer ou deixar de fazer”. (DYE apud HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p.
8).
46
“como um conjunto de estágios inter-relacionados através dos quais os temas políticos (policy issues) e as
deliberações fluam de uma forma mais ou menos sequencial desde os “insumos” (problemas) até os “produtos”
(políticas)”, contudo, o ciclo político-administrativo vai além, “estendendo-se também às atividades de
monitoramento e avaliação, tão logo os produtos apareçam”. (HOWETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 12-13).
45
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outros produzirem política pública. Howett, Ramesh e Perl (2013) concordam com Dye, ao
argumento que, embora aqueles segmentos possam influenciar as decisões políticas dos
governos, apenas estes podem tomar decisões oficiais e fazê-las cumprir. Ressalvam, no
entanto, a possibilidade de implementação por organizações não governamentais.
Nada obstante, os autores pontuam a possibilidade, durante a fase de formulação,
de adoção de algumas ferramentas políticas, como a reorganização governamental, sendo
exemplo a parceria público-privadas (PPP). Essas parcerias oficializadas podem ser utilizadas
para aumentar a capacidade do governo a partir da inclusão de atores do setor privado, em geral
organizações não governamentais, delegando-lhes tarefas governamentais menores em
contrapartida receberão fundos. Em vez disso, os governos podem criar as condições para que
essas organizações operem em base voluntária, ou simplesmente decida não se envolver de
forma que elas operem diante de sua inação. Nesses casos, as organizações civis atuarão na fase
da implementação (HOWETT; RAMESH; PERL, 2013).
Sobre o tema, em 2014, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)47
analisou a percepção de gestores federais sobre a cooperação com organizações não
governamentais (ONGs) nas políticas públicas federais, buscando sistematizar os motivos que
estimulam essa parceria, as vantagens e desvantagens da implementação por meio de ONGs em
face da burocracia pública. O resultado da pesquisa demonstrou que os gestores ressaltaram as
vantagens dessas novas formas de articulação, tendo em vista o potencial das organizações civis
em comparação à burocracia pública, bem como as formas originais ou efetivas de elas
conduzirem as políticas, sem contar o engajamento que proporcionam.
A grande atenção em relação aos resultados dessa pesquisa foi a constatação de que,
para além da implementação, é clara a relevância atribuída pelos gestores à atuação das ONGs
nos estágios de concepção e formulação das políticas públicas. Nota-se que, diferente do que
defendem Howett, Ramesh e Perl, há possibilidade de atores não governamentais formularem
uma política pública específica em cooperação com o Estado, especialmente pelo fato de
contarem com especialistas na área em que operam. Todavia, a pesquisa ressalta que elas não
devem ocupar o lugar do Estado, mas atuar apenas de forma complementar.
Aliás, uma das críticas que se faz em relação à concentração no papel dos governos
no processo de construção da política pública é que se exclui a possibilidade de cooperação
entre os governos e outras instituições e grupos sociais. Nesse sentido, Celina Souza (2006), p.
27) reconhece que “outros segmentos que não os governos se envolvem na formulação de
47

Para acesso à pesquisa, conferir: LOPEZ, Felix Garcia; ABREU, Rafael. A participação das ONGs nas políticas
públicas: o ponto de vista de gestores federais. Brasília, 2014.
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políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os movimentos sociais, cada qual com
maior ou menor influência a depender do tipo de política formulada e das coalizões que
integram o governo”.
Para melhor entender os papéis desempenhados pelos atores, instituições e ideias
ao longo do processo da política pública, é preciso compreender que existem cinco estágios da
política pública: montagem da agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e
avaliação. Primeiro, identifica-se o processo pelo qual os problemas chegam ao conhecimento
dos governos, em seguida, são propostas opções de ações para solucionar o problema, então,
uma ação ou não ação é escolhida e, a partir daquela, adota-se um modo de proceder com o fim
de implementar a política, sem descuidar da monitoração dos resultados e eventual necessidade
de recondução dos problemas e/ou das soluções político-administrativas.
Em cada ciclo haverá a participação ampliada da sociedade ou a restrição à agentes
estatais. Assim, nos estágios da montagem da agenda e da avaliação da política é admitida a
participação irrestrita dos sujeitos envolvidos – “o universo da política pública48”. Os estágios
da formulação e da implementação comportam apenas um subconjunto desse universo: “o
subsistema da política”, “composto somente por aqueles atores que têm suficiente
conhecimento de uma área problemática ou domínio sobre os recursos em jogo”. Por fim, o
estágio mais restritivo é o da tomada de decisão, pois o número de atores “se restringe a apenas
o subconjunto do subsistema político-administrativo composto pelos tomadores de decisões
governamentais oficiais, isto é, os funcionários eleitos, juízes ou burocratas”. (HOWETT;
RAMESH; PERL, 2013, p. 15).
A compreensão do processo de construção da política pública e o reconhecimento
de que atores, grupos de interesse e organizações não estatais participam e influenciam na sua
dinâmica, retirando o seu caráter de neutralidade, permitirá avaliar se o Brasil produziu bemsucedidas políticas públicas de Educação Ambiental. Nesse sentido, torna-se relevante
considerar a produção teórica dos estudiosos do campo, bem como apresentar o panorama geral
dessas políticas.
Em meio à intensificação dos debates e recomendações internacionais em torno da
Educação Ambiental, o Brasil, conforme dito antes, tardiamente começou a refletir e
institucionalizá-la. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, no Capítulo VI, abordou o
tema meio ambiente e estabeleceu como incumbência do Poder Público, a fim de assegurar a

O universo da política pública “abarca todos os possíveis atores e instituições internacionais, estatais e sociais
que, direta ou indiretamente, afetam uma área específica da política pública” (HOWETT; RAMESH; PERL, 2013,
p. 91-92).
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efetividade deste direito, a promoção da “educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (artigo 225, § 1º, VI).
Antes, porém, com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, através da
Lei nº 6938/81, foi estabelecido com um de seus princípios a Educação Ambiental em todos os
níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação
ativa na defesa do meio ambiente (artigo 2º, X).
Todavia, foi a Conferência do Rio, em 1992, que impulsionou um avanço
significativo na trajetória da Educação Ambiental. A princípio, a Comissão Interministerial que
tratava da preparação da Conferência a considerou como um dos principais instrumentos da
política ambiental brasileira, instituindo, no âmbito do Poder Executivo, o Grupo de Trabalho
de Educação Ambiental do MEC – que posteriormente se transformou na Coordenação Geral
de Educação Ambiental49 –, e a Divisão de Educação Ambiental do IBAMA, ambas
representaram o marco inicial para a institucionalização dessa política pública na esfera do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (LEITE, 2015).
Em 1994, como resultado dos compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência
do Rio, o Executivo Federal criou o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA),
envolvendo os Ministérios do Meio Ambiente, da Educação, da Cultura e da Ciência e
Tecnologia. Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a integração equilibrada
das múltiplas dimensões da sustentabilidade – ambiental, social, ética, cultural, econômica,
espacial e política – ao desenvolvimento do país. Assume também as quatro diretrizes do
Ministério do Meio Ambiente: transversalidade, fortalecimento do Sisnama, sustentabilidade e
participação e controle social, por intermédio da geração e disponibilização de informações que
permitam a participação social na discussão, formulação, implementação, fiscalização e
avaliação das políticas ambientais.
A Lei nº 9394 de 1996 instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB),
regulamentando o sistema educacional, público e privado, desde a educação básica (educação
infantil, ensino fundamental e médio) ao ensino superior. Na redação anterior do artigo 26, §
7º, havia a previsão de inclusão compulsória nos currículos do ensino fundamental e médio da
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A Coordenação-Geral de Educação Ambiental (CGEA) vincula-se à Diretoria de Educação Integral, Direitos
Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da
Educação (Secad/MEC). Integra, juntamente com o Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente, o Órgão Gestor da PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99 e Decreto
4.281/02). Atuando junto aos sistemas de ensino e instituições de ensino superior, a Secad/MEC apoia ações e
projetos de educação ambiental que fortaleçam a PNEA e o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA),
em sintonia com os princípios e diretrizes do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e
Responsabilidade Global, da Carta da Terra, da Carta das Responsabilidades Humanas e da Agenda 21.
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Educação Ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Contudo, a Medida
Provisória nº 746 de 2016 e posteriormente a Lei nº 13.415 de 2017 tornaram facultativa a
integralização curricular com a inclusão de projetos e pesquisas envolvendo temas transversais,
o que representou um retrocesso legal.
Em 1997, foram instituídos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
aportando subsídios para apoiar as escolas na elaboração dos projetos pedagógicos, e inserindo
temas urgentes e atuais, dentre eles o meio ambiente, para serem discutidos como temas
transversais, permeando toda a prática educacional. A orientação é no sentido de considerar não
apenas aspectos físicos e biológicos em sua abordagem, mas, “principalmente, os modos de
interação do ser humano com a natureza, por meio de suas relações sociais, do trabalho, da
ciência, da arte e da tecnologia”. Os PCNs reconhecem a existência de uma crise ambiental
que se confunde com o questionamento do próprio modelo civilizatório atual e enfatiza a
urgência da implantação de um trabalho de Educação Ambiental que contemple as questões da
vida cotidiana do cidadão e discuta algumas visões polêmicas sobre essa temática.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) foi adotada por meio da Resolução nº
2/2012 e, diferente dos PCNs, contemplam normas obrigatórias, assegurando a formação básica
com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)50. Em relação à Educação
Ambiental, as DCNs a destacou como uma das dimensões da educação, focando em uma
proposta filosófica, social e ética. Além disso, foi reconhecido o papel transformador e
emancipatório da Educação Ambiental, a qual se constitui em elemento estruturante que
demarca um campo político de valores e práticas, em resumo,

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da
prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em
sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa
atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética
ambiental (artigo 2°). (BRASIL, 2013).

A Educação e a Política Nacional de Educação Ambiental foram finalmente
instituídas no contexto nacional por meio da Lei nº 9795/99, conceituando aquela em sentido
plural, como “processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente” (artigo 1º). Nota-se que o conceito em muito se assemelha ao de Tbilisi, mas
O artigo 35-A, § 1º, da LDB, propõe que “A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26,
definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada
a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural” (BRASIL, 1996).
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inclui a coletividade. Embora seja reconhecido o caráter essencial e permanente da educação,
foi excluída a possibilidade de sua implantação como disciplina específica no currículo de
ensino (artigo 10o, parágrafo primeiro), fato que coloca em discussão sua real efetivação na
prática educativa.
Sobre o tema, o Senado Federal propôs o Projeto de Lei nº 221, em 2015, visando
alterar a Lei nº 9795/99, para incluir como objetivo fundamental da Educação Ambiental o
estímulo a ações que promovam o uso sustentável dos recursos naturais e aquela como
disciplina específica no ensino fundamental e médio, bem como para alterar a Lei nº 9394/96,
que fixa as diretrizes e bases da educação, a fim de tornar a Educação Ambiental disciplina
obrigatória. O projeto ainda está em tramitação.
Os princípios básicos e os objetivos fundamentais da Educação Ambiental
contemplam um rol abrangente, destacando-se o pluralismo de ideias, a vinculação entre ética
e educação, a permanente avaliação crítica, a abordagem inter, multi e transdisciplinar, além da
articulação das questões ambientais em seus níveis local, regional, nacional e global (artigos 4º
e 5º da Lei nº 9795/99).
A Política Nacional de Educação Ambiental, de forma abrangente, envolveu em
sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente (Sisnama), instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os
órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações
não governamentais com atuação na área (artigo 7o). A coordenação ficou a cargo de um Órgão
Gestor criado por meio do Decreto nº 4281/02.
A capacitação de recursos humanos, o desenvolvimento de estudos, pesquisas e
experimentações, a produção e divulgação de material educativo e o acompanhamento e
avaliação foram previstas como linhas de atuação inter-relacionadas a serem adotadas em
atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental e desenvolvidas na educação
(artigo 8º, I, II, III e IV). Especificamente sobre a capacitação de recursos humanos, a lei
estabelece a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos
educadores de todos os níveis e modalidades de ensino (artigo 8º, § 2º, I).
Por fim, a referida Política Nacional reconhece que a Educação Ambiental é
componente essencial da educação e deve ser desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal (artigos
2º e 10º).
O Decreto nº 4281 de 2002 regulamentou a Lei nº 9795/99, criando o Órgão Gestor
dessa política pública a ser dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da
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Educação. O decreto recomenda, na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e
modalidades de ensino, a referência aos Parâmetros e às Diretrizes Curriculares Nacionais, a
integração da Educação Ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente;
e a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores (artigo 5º, I e
II).
Para Marcos Sorrentino et al (2005), a criação das instâncias de execução –
Coordenação Geral de Educação Ambiental, no Ministério da Educação, e Diretoria de
Educação Ambiental, no Ministério do Meio Ambiente –, representou uma atuação quantitativa
e qualitativa do estado, vez que se destinou à incrementar a qualidade da educação pública, em
relação àquele, e à criar uma função estatal nova, em relação a este. Segundo os autores, as
políticas públicas do Órgão Gestor da educação ambiental incluiu as três modalidades básicas:
a intervenção direta, a regulamentação e o contratualismo. Eles explicam que:
O MEC e o MMA em seus respectivos setores de educação ambiental, pautados pelo
ProNEA — Programa Nacional de Educação Ambiental — estão implantando
programas e projetos junto às redes públicas de ensino, unidades de conservação,
prefeituras municipais, empresas, sindicatos, movimentos sociais, organizações da
sociedade civil, consórcios e comitês de bacia hidrográfica, assentamentos de reforma
agrária, dentre outros parceiros. (SORRENTINO et al, 2005, p. 290).

Os autores afirmam ainda que as políticas públicas adotas pelo Órgão Gestor podem
ser entendidas sob a perspectiva do contratualismo e regidas pelo princípio da subsidiariedade,
tendo em vista que o “Estado assume o estímulo, o subsídio e o certificado de parcerias entre
instituições formadoras, que já têm por função precípua a formação de educadores ou que
podem passar a assumir tal função, de modo a garantir um processo continuado de formação de
educadores ambientais” (SORRENTINO et al, 2005, p. 296). Mesmo porque, eles afirmam que
o Estado não teria condições de desenvolver programas de formação por intervenção direta e,
se o fizesse seria contraditório com o reconhecimento de que a educação ambiental deve ser
desenvolvida em diálogo com os educadores e instituições de cada região.
Lado outro, os autores afirmam que algumas modalidades de ação do MEC se
enquadram mais na perspectiva da intervenção direta, incidindo principalmente sobre a
educação pública, que possui toda a sua estrutura como política realizada diretamente pelo
Estado. (SORRENTINO et al, 2005).
A Educação Ambiental foi ainda contemplada como uma das estratégias na Política
Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9433 de 1997), conforme previsto no artigo 3º da
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Resolução nº 98/2009 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos51, bem como na Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12305 de 2010, artigo 8º, VIII). A promoção dessa nova
dimensão da educação nas referidas políticas demonstra a crença no seu potencial para o
enfrentamento da crise em todas as suas frentes de ação.
O panorama da Educação Ambiental no Brasil e no mundo deixa claro a
importância crescente que lhe foi dada e aponta para a necessidade de compreendermos mais e
melhor essa dimensão da educação, tal como foi enfatizado no encontro de Moscou. As
discussões em âmbito nacional são ricas e em muito contribuem para esse aprofundamento,
muito embora seja necessário registrar que a institucionalização interna ocorreu em um período
muito curto – praticamente entre os anos de 1992 a 1999.
Layrargues (2004), ao apresentar a obra Identidades da Educação Ambiental
Brasileira, pontuou que essa designação atribui “uma qualidade especial que define uma classe
de características que juntas, permitem o reconhecimento de sua identidade, diante de uma
Educação que antes não era ambiental”. O autor também reconhece o protagonismo do Brasil
em relação ao aprofundamento e avanço nas discussões sobre o tema, inclusive atribuindo
novos nomes para designar especificidades identitárias desse fazer educativo, por exemplo:
ecopedagogia, educação ambiental crítica, emancipatória ou transformadora, educação no
processo de gestão ambiental, alfabetização ecológica.
Isabel Cristina de Moura Carvalho (2004, p. 17), autora de um artigo na mesma
obra, diz que “o adjetivo ambiental foi ganhando valor substantivo no caso da Educação
Ambiental uma qualidade que não pode ser facilmente descartada sem o prejuízo da identidade
do que hoje reconhecemos como educação ambiental”. Guimarães (2007) também concorda
que a expressão ambiental apenas qualifica um processo mais amplo que é o educacional.
Loureiro (2004) aposta na aproximação de um novo paradigma na educação, já que a Educação
Ambiental questiona sua teoria e prática.
As críticas à tentativa de tipificação da prática educativa ambientalmente orientada,
que a questiona como uma dimensão a partir e para além da educação, são inconsistentes. A
educação em nada perderá ao revelar suas identidades, pois não haverá fragmentação, pelo
contrário, a prática educativa será enriquecida a partir dos debates e contribuições em torno
desse novo saber.
Artigo 3º Constituem-se como orientadores dos programas de educação ambiental, desenvolvimento de
capacidades, mobilização social e de disseminação da informação para a GIRH, os princípios e fundamentos
contidos na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9795, de 1999), na Política Nacional de Recursos
Hídricos e os complementares definidos por essa resolução (...)”. (BRASIL, 2009).
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Ademais, o movimento atual de enfatizar uma nova dimensão da educação se
coloca contra a tendência tradicional de tudo reunir em grandes narrativas (LAYRARGUES;
LIMA, 2004), que servem para encobertar e invisibilizar os diferentes saberes, racionalidades,
diferenças e particularidades, empobrecendo a aprendizagem e a prática educativa, e
minimizando o poder transformador da educação. Neste intuito, é pertinente sair do campo da
suposta neutralidade e adentrar nos meandros das forças ideológicas que disputam a hegemonia
desse campo, conforme será explorado no próximo item. Antes, porém, será apresentado o
projeto EcoDom.

3.3.1 A articulação entre o Estado de Minas Gerais e a organização não governamental
EcoDom na implementação da política pública de Educação Ambiental
A Política Nacional de Educação Ambiental prevê em seu artigo 16 que “Os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de sua
jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os
princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental” (BRASIL, 1999). Nesse
intuito, a Lei nº 15.441 de 2005, regulamentando o inciso I, § 1º, do artigo 214 da Constituição
Estadual de Minas Gerais52 seguiu a visão daquela política, estabelecendo, em seu artigo 1º, a
essencialidade dessa nova dimensão, que deve ser desenvolvida de forma permanente e
articulada com os demais conteúdos, em todos os níveis e modalidades do processo educativo.
A referida lei dispõe sobre a conformidade dos programas, estudos e atividades de
Educação Ambiental com os parâmetros e as diretrizes curriculares nacionais. Propõe que a
capacitação de professores seja “voltada para o domínio de conhecimentos específicos e para a
identificação dos vínculos entre as disciplinas curriculares e a temática do meio ambiente”, bem
como determina a “adequação dos programas vigentes de formação continuada de educadores,
visando incorporar a dimensão ambiental em todas as áreas” (artigo 4º, III e IV). (MINAS
GERAIS, 2005).
No artigo 5º e respectivo § 2º da mencionada lei há previsão de obrigatoriedade
dessa capacitação, bem como a fixa a competência do Poder Executivo, através da Secretaria
Artigo 214 – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo
para as gerações presentes e futuras. (BRASIL, 1988).
§ 1º – Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe ao Estado, entre outras atribuições:
I – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar, na forma da lei, as informações
necessárias à conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (MINAS GERAIS, 1989).
52
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de Estado de Educação, quanto ao oferecimento de cursos e outros meios necessários para a
formação complementar dos professores em Educação Ambiental. Para o cumprimento dessa
obrigação estatal foi autorizada a cooperação com instituições parceiras, governamentais, nãogovernamentais e de ensino superior, conforme se extrai da leitura do dispositivo legal:
Artigo 7º - Poderão participar dos programas, estudos e atividades de educação
ambiental instituições parceiras, governamentais, não-governamentais e de ensino
superior, sem ônus para o poder público.
Parágrafo único - A participação das instituições a que se refere o caput deste artigo
será formalizada por meio de termo de cooperação com a escola estadual, ouvido o
colegiado escolar. (MINAS GERAIS, 2005).

A partir desse permissivo legal, a Secretaria de Educação do Estado de Minas
Gerais formalizou, em 13 de dezembro de 2017, um termo de cooperação (SEEMG
N.62.1.0073/2017) com a organização não governamental EcoDom para fins de
desenvolvimento de um projeto socioambiental nas escolas públicas estaduais da região
metropolitana de Belo Horizonte.
O Movimento Socioambiental EcoDom é uma organização civil apoiada pela
Escola de Engenharia/EMGE e pela Escola Superior Dom Helder Câmara, por meio de seus
Programas de Pós-graduação – Doutorado e Mestrado em Direito Ambiental – e de sua
mantenedora, a Fundação Movimento Direito e Cidadania /MDC. O EcoDom atua em defesa
do meio ambiente, promovendo atividades socioeducativas junto a escolas de ensino médio da
rede pública estadual localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir da
constatação, entre outros, de “inexistência de projetos governamentais voltados para a
Educação Ambiental sobre a sustentabilidade ambiental”53.
O compromisso fundamental do Movimento EcoDom é o de “promover o processo
de conscientização, com vistas a provocar a mudança comportamental dos atores sociais
envolvidos, objetivando a redução no consumo de água, energia, papel, geração de resíduos, e
promoção de alimentação saudável”54 . Para tanto, é proposta a elaboração de ideias e projetos
de iniciativa dos próprios estudantes, professores e diretores das escolas parceiras, promovendo
o envolvimento destes estudantes, docentes de universidades e pessoas das comunidades
próximas às escolas. Os projetos podem versar sobre a redução no consumo de água, de energia
elétrica, de resíduos sólidos, reciclagem, conservação de áreas verdes dentro das escolas, entre
outros.
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Fonte: Diretrizes Gerais das atividades do Movimento EcoDom.
Idem.
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A metodologia de trabalho se inicia com o levantamento de dados, elaboração de
planilhas e gráficos, e produção de relatórios que possibilitem análises e estudos relacionados
à realidade de cada escola. A partir desse diagnóstico inicial, o Movimento EcoDom auxilia as
equipes na elaboração do seu projeto de educação socioambiental, por meio de oficinas de
formação, além do acompanhamento in loco pelos agentes nucleadores para assessorar a
execução das ações propostas. O projeto socioambiental pode incluir a realização de palestras,
mostras, oficinas, seminários, apresentações artísticas e musicais, entre outras ações
relacionadas a questões socioambientais.
A metodologia da Pegada Ambiental foi adaptada e desenvolvida pelo Grupo de
Iniciação Científica, liderado pelo professor Dr. José Cláudio Junqueira, para aferir o consumo
de água e energia, a geração de resíduos, a alimentação saudável e o conforto ambiental nas
escolas, além do grau de inserção de temas ambientais nos conteúdos programáticos
desenvolvidos na prática educativa. Em relação a esse último critério, consta da questão 10
inserida na ficha diagnóstico 2019: “informar quais disciplinas abordam temas ambientais
(indicando-os) e iniciativas para que sejam abordados em todas”. Essa questão interessa em
especial ao tema explorado na presente pesquisa de campo, conforme será visto.
Como os dados de 2019 serão levantados durante o transcorrer do ano em curso,
optou-se por analisar o relatório geral da Pegada Ambiental referente ao ano de 2018. Foi
observado que 73 escolas participaram do projeto e responderam que o tema ambiental é tratado
nas disciplinas Biologia (95,9%), Geografia (94,5%), Química (56,2%), Sociologia (43,8%),
Português (41,1%), Física (38,4%), História (35,6%) e Matemática (16,9%). Constata-se que
há concentração na inserção da temática ambiental em relação às áreas de Biologia e Geografia,
sendo que outras disciplinas como Artes, Filosofia, Ciências, nem apareceram no ranque. Esse
panorama será confrontado com os resultados do trabalho de campo apresentado no quarto
capítulo.

3.4 Disputas e macrotendências em Educação Ambiental

Conforme dito anteriormente, ideologias sempre estiveram presentes no contexto
educacional, conferindo propostas político-pedagógicas diversas e até opostas ao longo do
tempo. E porque a Educação Ambiental é educação (LOUREIRO, 2012) e tem caráter político
há disputas em torno de sua hegemonia, sendo necessário reconhecer os grupos e as posições
conceituais em enfrentamento a fim de visibilizar as possíveis identidades daquela e que
fundamentarão a práxis docente.
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A ecologia política surge como um novo pensamento, uma crítica transformadora
da sociedade produtivista55 moderna a fim de superar a visão romântica da natureza e a
cosmovisão cartesiana e determinista, e como ação política em busca de sentido e radicalidade
democrática, como condição necessária para um projeto emancipador (MARCELLESI, 2008).
A contribuição da ecologia política para o movimento ambientalista foi a de imprimir um viés
social e político ao debate ambiental, até então puramente ecológico.
Dessa forma, a Educação Ambiental nutriu-se do campo ambientalista, já
impregnado dessa discussão, e das disputas próprias do campo educacional, o que permitiu a
fluência de propostas políticas, pedagógicas e epistemológicas diversificadas, que apontam para
transformação ou conservação da ordem socioeconômica. A análise dessa dinâmica, segundo
Layrargues e Lima (2014), representa o substrato do qual emergem as macrotendências
político-pedagógicas a serem agora estudadas.
A partir do reconhecimento de que a Educação Ambiental é um campo
concorrencial, Layrargues e Lima (2014) propõem uma interpretação diferenciadora,
apontando três macrotendências político-pedagógicas: conservacionista, pragmática e crítica.
Essa diferenciação atende ao escopo desse trabalho que busca, por meio da investigação e
reflexão, conhecer as novas pedagogias aplicadas a essa dimensão da educação.

3.4.1 Educação Ambiental conservacionista

Após o período de reconhecimento e inauguração, seguiu-se a consolidação da
Educação Ambiental no contexto brasileiro, oportunizando debates e a compreensão da
complexidade e da pluralidade que envolve os saberes desse campo social. Não há consenso
sobre a data em que essa nova dimensão da educação começou a ser discutida no cenário
nacional, sendo certo que alguns autores apontam a década de 80 e outros a de 90
(LAYRARGUES, 2014; LIMA, 2004), embora o seu marco internacional remonte à década de
70.
Várias foram as propostas de Educação Ambiental, revelando desde logo a “busca
por uma hegemonia interpretativa e política” desse campo multifacetado (LAYRARGUES;
LIMA, 2014). Todavia, no momento inicial, é possível perceber que as concepções de Educação
Ambiental tendiam para um saber e uma prática conservacionista, ou seja,
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Florent Marcellesi (2008) destaca o conceito de produtivismo como sendo um sistema evolutivo e coerente que
nasce da interpretação de três lógicas principais: a busca prioritária do crescimento, a eficácia econômica e a
racionalidade instrumental que implica em múltiplos efeitos sobre as estruturas sociais e a vida cotidiana.
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uma prática educativa que tinha como horizonte o despertar de uma nova sensibilidade
humana para com a natureza, desenvolvendo a lógica do “conhecer para amar, amar
para preservar”, orientada pela conscientização “ecológica” e tendo por base a ciência
ecológica. (LAYRARGUES; LIMA, 2014).

Conquanto a educação tenha sido idealizada como a salvação para a problemática
ambiental, então reconhecida e pautada oficialmente, foi-lhe atribuída uma função aquém do
seu potencial, voltada apenas para a sensibilização e conscientização. Talvez em razão de a
institucionalização da Educação Ambiental ter ocorrido prioritariamente por meio do sistema
ambiental e não do educacional (LAYRARGUES; LIMA, 2014). Talvez por ter sido
intencional o objetivo de superficializar o enfrentamento da questão e ocultar as bases do
problema – o desenvolvimento econômico e social disseminado pelo capitalismo e o paradigma
da Modernidade –, mantendo-os inalterados. Fato é que a concepção politicamente
conservadora da Educação Ambiental reflete uma visão de mundo que busca manter a ordem
social estabelecida, bem como homogeneizar o entendimento sobre esta (GUIMARÃES, 2007).
Para Loureiro (2004) o que marcou a Educação Ambiental como convencional, no
Brasil, foi a sua entrada institucional pelas secretarias e órgãos governamentais ambientais, e a
apropriação feita pelas expressivas organizações conservacionistas. Além do mais, ela foi
introduzida em terras nacionais no contexto da ditadura militar, que dissociava o ambiental do
educativo/político, favorecendo a proliferação dos discursos ingênuos e naturalistas e a prática
focada na sensibilização. Outro fator apontado por Layrargues e Lima (2014) foi a
predominância absoluta de cientistas naturais em detrimento de profissionais das ciências
humanas e sociais nas discussões sobre o tema.
A Educação Ambiental tradicional, segundo Loureiro (2004), está centrada no
indivíduo, que deverá alcançar a condição de ser integral e harmônico, com base na relação
ideal com a natureza e com os outros. O ato educativo reduz-se à mudança de comportamento
compatíveis com um padrão determinado e idealizado de relações corretas com a natureza,
reproduzindo o dualismo natureza-cultura, de forma a reencontrar a essência pura e esquecida
daquela em meio ao processo de objetivação do ser humano na história. A partir dessas
premissas, o autor sintetiza a visão conservacionista da Educação Ambiental nas seguintes
características:
 Educação entendida enfaticamente em sua dimensão individual, baseada em
vivências práticas de sensibilização, com a secundarização ou baixa compreensão
de que a relação do eu com o mundo se dá́ por múltiplas mediações sociais; 
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 Educação como ato comportamental pouco articulado à ação coletiva e à
problematização e transformação da realidade de vida, despolitizando a práxis
educativa. Como conseqüência, parte-se da crença ingênua e idealista de que as
mudanças das condições objetivas se dão pelo desdobramento das mudanças
individuais, faltando complexidade no entendimento das relações constituintes do
ser; 
 Biologização do que é social pela diluição da nossa especificidade, simultaneamente
biológica e social na totalidade natural, ignorando-se, assim, que tais relações se
dão, atualmente com predomínio do capitalismo e seu padrão não só poluente mas
explorador, economicamente, da maioria das espécies. O Homo sapiens fica
reduzido a um organismo biológico, associal e a-histórico. O resultado prático é a
responsabilização pela degradação posta em um ser humano genérico, idealizado,
fora da história, descontextualizado socialmente. Por exemplo, isso fica evidente
quando ouvimos os recorrentes discursos de que a humanidade é responsável pela
degradação planetária, sem que se situem os grupos sociais, o modo como estamos
organizados e produzimos, numa fala que, pela ausência de concretude, fica sem
efeito prático na mudança das relações sociais que conformam o atual modo de ser
na natureza. (LOUREIRO, 2004, p. 80-81).

As abordagens individualistas e comportamentalistas, segundo Lima (2004, p. 88),
expressam sua “parcialidade quando restringem a compreensão dos problemas socioambientais
– e de suas respostas – à “ignorância humana” sobre a dinâmica dos ecossistemas e aos
comportamentos e atitudes individuais ecologicamente incorretas que daí decorrem”. Ignoram
a complexidade da crise ambiental e centram as respostas no ensino de ecologia e na mudança
dos comportamentos individuais. Para Layrargues e Lima (2014, p. 30) a macrotendência
conservacionista é uma tendência bem consolidada, vinculando a Educação Ambiental à “pauta
verde”, e
se expressa por meio das correntes conservacionista, comportamentalista, da
Alfabetização Ecológica, do autoconhecimento e de atividades de senso-percepção ao
ar livre, vincula-se aos princípios da ecologia, na valorização da dimensão afetiva em
relação à natureza e na mudança do comportamento individual em relação ao
ambiente baseada no pleito por uma mudança cultural que relativize o
antropocentrismo. É uma tendência histórica, forte e bem consolidada entre seus
expoentes, atualizada sob as expressões que vinculam Educação Ambiental à “pauta
verde”, como biodiversidade, unidades de conservação, determinados biomas,
ecoturismo e experiências agroecológicas. (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 30).

Tais correntes são identificadas como conservacionistas por adotarem uma postura
que não vai além da transmissão de conhecimentos, nem questiona a realidade conformadora
dos problemas ambientais. Apontam para mudanças culturais que, apesar de relevantes,
dificilmente serão concretizadas sem que também se modifiquem as bases econômicas e
políticas da sociedade (LAYRARGUES; LIMA, 2014), ou seja, sem transformação
multidimensional não haverá avanços significativos. Além disso, reduzem a complexidade do
fenômeno ambiental a uma mera questão de inovação tecnológica.
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A macrotendência conservacionista, segundo esses autores, a partir da proposta de
resolução de problemas sugerida em Tbilisi, tem perdido a hegemonia no campo da Educação
Ambiental. Na verdade, fala-se em um certo dinamismo dessa visão, para atualizar-se e manterse com alternativa viável, na atualidade, transformando-se na macrotendência pragmática.
Contudo, seguindo a metodologia de Layrargues e Lima, será feita uma abordagem desta
considerando sua autonomia.

3.4.2 Educação Ambiental pragmática

A proposta conservacionista, na tentativa de se reinventar para se amoldar às novas
demandas da sociedade, formulou um novo projeto educacional voltado para a resolução de
problemas, como o lixo urbano e industrial, a coleta seletiva, a reciclagem de resíduos, entre
outros. Tal foi a repercussão dessa nova metodologia que alguns autores a veem como uma
nova e diferenciada macrotendência da Educação Ambiental.
No início dos anos 90, educadores insatisfeitos com a proposta conservadora para
a Educação Ambiental, iniciaram o debate sobre um projeto alternativo que rompesse com a
abordagem puramente comportamental e de sensibilização individual e que incluísse a
problematização das questões socioeconômicas, culturais e políticas presentes na origem e
constituição da crise ambiental. Porém, em meio a essa efervescência renovadora, ainda no
decorrer dos anos 90, “ocorreu um crescente estímulo internacional à metodologia da resolução
de problemas ambientais locais nas atividades em Educação Ambiental56, que veio
acompanhada pelo discurso da responsabilização individual na questão ambiental”
(LAYRARGUES; LIMA, 2014).
Essa influência direcionou a prática ambiental para o foco da resolução e não para
a problematização da questão ambiental, ou seja, o viés conservador foi mantido, mas com uma
nova metodologia. O estímulo à mudança comportamental nos hábitos de consumo, tornandoo mais sustentável, demonstra que a perspectiva pragmática é uma derivação dinamizada da
tradicional proposta conservadora, que adquiriu autonomia. Em outras palavras:
Alisando a recomendação resultante da Conferência de Tbilisi, que sugeriu a resolução de problemas locais
como estratégia metodológica para a Educação Ambiental, Layrargues (1999) afirma que ela pode ser abordada
de duas maneiras: como tema-gerador e como atividade-fim. Sobre a atividade-fim Gustavo Ferreira Lima (2004,
p. 100) aduz que tal abordagem “prioriza a compreensão técnica do problema, o foco sobre o efeito e uma ação de
tipo corretiva e produz um resultado reducionista, reformista e despolitizador já que dilui a responsabilidade social
sobre o problema, a abordagem do tema–gerador enfatiza uma visão multidimensional do problema que integra a
crítica, o foco sobre a causa, a ação preventiva e a dialogicidade entre educador e educando. Neste caso, o resultado
produzido tende a estimular uma compreensão complexa, politizadora e transformadora dos problemas
socioambientais”.
56
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A macrotendência pragmática representa uma derivação evolutiva da macrotendência
conservacionista, na medida em que é sua adaptação ao novo contexto social,
econômico e tecnológico e que têm em comum a omissão dos processos de
desigualdade e injustiça social. Ambas são comportamentalistas e individualistas, mas
a forma conservacionista é uma versão mais ingênua e enviesada de grupos mais
ligados às ciências naturais [...]. Agora, esse conservacionismo precisava se adequar
às mudanças tecnológicas e econômicas e às pressões do mercado por mudanças
“cosméticas” dentro da ordem. (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 32).

Os autores pontuam que a macrotendência pragmática da Educação Ambiental se
afasta da dimensão puramente conservacionista na medida em que não propõe o contato com
os ambientes naturais e se “aproxima da esfera da produção e do consumo, embora voltada
exclusivamente aos recursos ambientais sem qualquer relação com a dimensão social e
econômica” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 32). Essa macrotendência abrange,
sobretudo, as correntes da Educação para o Desenvolvimento Sustentável e para o
Consumo Sustentável, é expressão do ambientalismo de resultados, do pragmatismo
contemporâneo e do ecologismo de mercado que decorrem da hegemonia neoliberal
instituída mundialmente desde a década de 1980 e no contexto brasileiro desde o
governo Collor de Mello nos anos 1990. Caracterizam esse cenário pragmático a
dominância da lógica do mercado sobre as outras esferas sociais, a ideologia do
consumo como principal utopia, a preocupação com a produção crescente de resíduos
sólidos, a revolução tecnológica como última fronteira do progresso e a inspiração
privatista que se evidencia em termos como economia e consumo verde,
responsabilidade socioambiental, certificações, mecanismos de desenvolvimento
limpo e ecoeficiência produtiva. (2014, p. 30-31).

As propostas que imprimem uma finalidade específica à Educação Ambiental –
como é o caso da educação para a cidadania, para a sustentabilidade ou para o desenvolvimento
sustentável – têm sido rechaçadas por educadores, a exemplo de Jickling (1992), ao argumento
de que essas propostas supõem um instrumentalismo que contraria o espírito da educação
enquanto prática da liberdade.
Gustavo Lima (2004) assinala que as perspectivas que priorizam os problemas da
esfera do consumo – destino do lixo, economia de energia, reciclagem – em detrimento dos
problemas da produção promovem o reducionismo da questão ambiental, pois desconsideram
a importância estratégica da esfera da produção, ponto de origem de todo processo industrial
no qual se decide o que, quanto e como produzir e dilui a responsabilidade social sobre o
problema ambiental. Para o autor, a produção e o consumo formam um ciclo indissociável,
requerendo uma abordagem dialógica ampla, e não parcial, da contribuição de ambos para a
eclosão da crise ambiental.
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Todavia, a abordagem integrada da produção e do consumo na sociedade moderna
não será suficiente, se não incluir na discussão a problematização referente às questões
econômicas, políticas e sociais que fomentam a crise. Não se pode deixar à margem o
questionamento sobre a desigualdade na distribuição dos custos e benefícios dos processos de
desenvolvimento, nem é viável formular uma resposta paliativa, tal qual um mecanismo de
compensação para corrigir as “imperfeições” do sistema, como afirmam Layrargues e Lima
(2014).
A visão pragmática aplicada à Educação Ambiental apresenta duas características
complementares, segundo Layrargues e Lima (2014, p. 32). A primeira, está em omitir-se no
enfrentamento dos fatores que estão na base da crise ambiental, cuja postura advém da crença
na “neutralidade da ciência e resulta em uma percepção superficial e despolitizada das relações
sociais e de suas interações com o ambiente”.
A segunda, diz respeito à busca de soluções práticas que tragam resultados
orientados a um futuro sustentável, “embora dentro de um limite que não ultrapasse as fronteiras
do realismo político, do economicamente viável, da conservação do status quo”
(LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 32). Nesse viés é a proposta de substituição da Educação
Ambiental pela Educação para o Desenvolvimento Sustentável, não sendo sem razão as críticas,
as quais podem ser assim resumidas:
a ambiguidade e as contradições que caracterizam a proposta de desenvolvimento
sustentável; a impositividade e baixa participação com que a proposta da Unesco foi
construída; a percepção de que a educação deve promover a liberdade e a autonomia
dos indivíduos, e não definir um fim particular, qualquer que seja ele; a resistência ao
esvaziamento de traços identitários e históricos da Educação Ambiental que a
vinculam as lutas democráticas e aos ideais de emancipação humana; as diferenças
dos contextos sócio-educativos entre os países dos hemisférios Norte e Sul e a suspeita
de que a proposta foi motivada por interesses desenvolvimentistas ligados a
hegemonia neoliberal (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 32).

As críticas parecem acertadas, tendo em vista as contradições internas à própria
proposta de desenvolvimento sustentável – consistente na tentativa de conciliar dimensões
conflitantes como a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico –, e a
aposta daquele como finalidade da Educação Ambiental, ao invés da educação como uma das
estratégias para o enfrentamento da problemática ambiental, passando pela promoção da
autonomia e emancipação do sujeito.
Por fim, Layrargues e Gustavo Lima (2014, p. 31) afirmam que a macrotendência
pragmática, dado o consolidado contexto neoliberal que a impulsiona, é a hegemônica
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atualmente nesse campo social, “produzindo novos e polêmicos sentidos identitários”. Todavia,
não é a única alternativa à visão conservacionista, conforme será visto a seguir.
A Educação Ambiental crítica é uma macrotendência elaborada como autêntica
opção às correntes político-pedagógicas tradicionais, apontando novas estratégias de
abordagem da questão ambiental. E, conforme dito, diferente do que acontece nas disputas no
campo da educação, nessa nova dimensão há menos resistência quanto à sua essência política.
Além disso, há maior adesão dos educadores que estão pensando as bases teóricas e
metodológicas dessa nova dimensão da educação, o que a posiciona em franca ascensão.

3.4.3 Educação Ambiental crítica

A Educação Ambiental crítica surge como opção política pedagógica a disputar
espaço nesse campo, colocando-se em oposição às correntes que desprezam a análise das
múltiplas dimensões da crise socioambiental e excluem do debate fatores indispensáveis à
compreensão do problema. É encarada como uma crítica ao reducionismo das propostas
conservacionistas e pragmáticas. Além disso, essa nova visão oportuniza a compreensão
politizada dos problemas ambientais, abordando os motivos políticos, econômicos, culturais e
sociais que os originam, e a conexão entre eles.
Para Gustavo Ferreira Lima (2004, p. 89-90), assim como a crise ambiental é
política, porque envolve disputas e conflitos entre grupos heterogêneos pelo “controle, gestão
e apropriação dos recursos naturais”, também a Educação Ambiental é uma prática política,
porque “implica sempre na escolha entre possibilidades pedagógicas que podem se orientar,
tanto para a mudança quanto para a conservação da ordem social”.
Isabel Cristina de Moura Carvalho (2004) também encara a Educação Ambiental
como uma exigência ético-política, reconhecendo as disputas pelo poder internas ao campo e a
necessidade de promover o cuidado para com o outro e para com a natureza. Delineiam-se,
pois, novas racionalidades em torno de uma cultura política ambiental, tal como se extrai dos
princípios do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis.
A proposta da Educação Ambiental crítica se apoia nos ideais democráticos e
emancipatórios do pensamento crítico voltado à educação, que inspirou a educação popular, no
Brasil, e convocou a educação a assumir a “mediação na construção social de conhecimentos
implicados na vida do sujeito” (CARVALHO, 2004, p. 18). A prática educativa encara a
formação do sujeito como ser individual e social, historicamente situado, recusando
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a crença individualista de que mudança social se dá pela soma das mudanças
individuais: quando cada um fizer a sua parte. Mas recusa também a contrapartida
dessa dicotomia que subsume a subjetividade num sistema social genérico e
despersonalizado que deve mudar primeiro para depois dar lugar as transformações
no mundo da vida dos grupos e pessoas. (CARVALHO, 2004, p. 20).

Lima (2004, p. 91) encara o processo educativo como um processo libertador, por
meio do qual se oferecem “subsídios para que os aprendizes resgatem e exerçam sua autonomia
pensando por si próprios e realizando livremente as escolhas que julguem mais adequadas às
suas vidas e necessidades individuais e sociais”. Nem processo de sensibilização, nem de
resolução de problemas, mas uma educação integral, que retire o aluno do lugar comum e o
convide a pensar por si só o mundo em suas múltiplas conexões, para além do que lhe é
apresentado, e o desafie a fazer as suas próprias escolhas, considerando a sua relação com o
outro e com a natureza.
Paulo Freire (2016), um dos fundadores do pensamento crítico na educação
brasileira, insiste na defesa da educação como formação de sujeitos sociais emancipados,
protagonistas de sua própria história. Para ele educar é libertar o homem do determinismo,
passando a reconhecer o papel da História, por isso, a educação é vista como possibilidade de
transformação da sociedade ao invés de simples adaptação. Encara o homem como ser
autônomo, enquanto vocação ontológica de “ser mais” e que está associada à capacidade de
transformar o mundo.
Segundo Gustavo Ferreira Lima (2004), a pedagogia freireana, ao propor uma
educação libertadora, traz uma rica contribuição teórica e metodológica para a prática da
educação ambiental emancipatória, pois busca despertar a consciência crítica do educando, foca
na interação relacional entre os indivíduos no mundo, faz referência à importância do diálogo
no processo de ensino-aprendizagem, à historicidade dos homens, da cultura e dos processos
sociais, à reflexidade e à criatividade como ingredientes indispensáveis à libertação, e à
promoção do homem e do educando como sujeitos vocacionados à transformação/libertação
das relações de dominação. Para o autor, essa pedagogia problematizadora é perfeitamente
aplicável à natureza dos problemas socioambientais e já vem sendo posta em prática por
educadores ambientais preocupados em desenvolver uma consciência e ação críticas sobre essa
realidade.
A macrotendência crítica evidencia pontos de intersecção com a Teoria Crítica
voltada para a educação e com a pedagogia freiriana, na medida em que se apoia, segundo
Layrargues e Lima (2004, p. 33), “com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que
proporcionam a dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação do Capital,
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buscando o enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental”. A
autonomia, a emancipação e a transformação social são conceitos-chave dessa visão.
Além da investida política, a Educação Ambiental Crítica, segundo Layrargues e
Lima (2004, p. 33), dialoga com o pensamento da complexidade, ao constatar que a crise
ambiental não comporta solução reducionista, ao contrário, trata-se de tema que exige uma
abordagem multidimensional e integrada das questões que o envolve, incluindo a subjetividade
do indivíduo. Daí eles apontarem o recente reconhecimento por parte de setores desse
pensamento que “os reducionismos são empobrecedores, inclusive os sociologismos e
politicismos” e a necessidade de “incorporação das questões culturais, individuais e subjetivas
que emergem com as transformações das sociedades contemporâneas, a ressignificação da
noção de política, a politização da vida cotidiana e da esfera privada”.
A Educação Ambiental traz em si a inquietação que é própria do campo da
Educação em relação aos desafios atuais. A par de existirem variadas propostas pedagógicas
apostando em modelos eficientes, ideais ou acertados na construção de uma prática educativa
de sucesso, é certo que a sociedade, o sujeito, e os problemas contemporâneos estão em
constante mudança, escapando muitas vezes a apreensões conceituais e unilaterais. A Educação
Ambiental Crítica também corre o risco de cair no reducionismo e nas falsas dualidades
presentes nas outras macrotendências. Todavia, parece ser a visão mais acertada por propor a
ampla abordagem dos fatores que estão na base da crise ambiental e a promoção da
emancipação do educando como a finalidade essencial do processo educativo.
Por fim, vale dizer que a educação é um valioso caminho para promover
transformações na sociedade e no próprio educando. Contudo, concorda-se com Loureiro
(2004) e Gustavo Ferreira Lima (2004) que ela não deve ser pensada de forma idealizada como
“salvação” do mundo, ignorando-se as demais determinações sociais que envolve a todos, afinal
trata-se de um subsistema condicionado pelo macro sistema social. É possível, através dela,
reproduzir formas excludentes, opressoras e dicotômicas de se viver ou renovar os rumos
sociais e culturais de uma determinada sociedade, mas é preciso ter em conta os seus limites,
para não cair em um discurso vazio.
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4. DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
4.1 Disputas internas no campo da Educação Ambiental

Entre os desafios implementados pela dinâmica modernizante está a crise
socioambiental, que é civilizatória, pois provém dos novos padrões culturais modelados nesse
período e que, segundo Bauman, não nos oferece escolhas, senão fatalidades. A confluência de
diversos fatores, especialmente do capitalismo globalizado, incrementou e complexificou a
crise, revelando uma rede de conexões desruptivas em que grupos sociais conflitam em torno
das responsabilidades, se compartilhada ou diferenciadas, e das formas como enfrentar os
desafios presentes e futuros. É um quadro de intensas disputas. Aliás, o fio que conduziu o
presente estudo até aqui foi a ênfase nas disputas ideológicas e políticas nos campos
educacional, ambiental e da Educação Ambiental. Sob esse enfoque, as disputas serão melhor
exploradas nesse último campo.
A ingenuidade inicial no trato da questão ambiental agradou ao setor produtivo e
econômico, que não se sentia questionado ou ameaçado quanto ao modo de produção capitalista
nem aos objetivos de crescimento a qualquer custo. Por isso, foi assertivo para esse setor
encampar o discurso que pulverizava a responsabilidade pela degradação ambiental e retirava
do centro do debate a racionalidade econômica capitalista como propulsora do problema. A
aproximação da ecologia política com o movimento ambientalista imprimiu um viés social e
político ao debate, que até então se limitava a aspectos puramente ecológicos, passando a
questionar as bases do problema ambiental.
Ao pensar a educação como estratégia para responder aos desafios da crise
ambiental, restaram conjugados dois campos sociais, o educacional e o ambientalista,
conferindo relativa autonomia à Educação Ambiental em relação a este último
(LAYRARGUES; LIMA, 2004), assim como reduziu as resistências no campo pedagógico, tão
presentes na área da educação. Com o reconhecimento de uma nova dimensão da educação –
Educação Ambiental – foi oportunizada uma nova ação formativa, um específico fazer
ambiental.
Estas disputas também acontecem em relação à Educação Ambiental, que se
enquadra no conceito de campo social (LAYRARGUES; LIMA, 2004), considerado um espaço
de enfrentamentos e disputas em torno da hegemonia por um grupo de pessoas em vista de suas
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posições conceituais e políticos sobre valores, bens culturais e regras de funcionamento a serem
reconhecidos e partilhados pelos demais integrantes desse universo social. Em outras palavras,

um Campo Social é um espaço relativamente autônomo de forças e posições sociais,
dotado de regras próprias e dedicado à produção e reprodução de bens culturais,
representações e formas de perceber a realidade. Reúne um conjunto de indivíduos e
instituições que estabelecem entre si relações de poder e concorrência pela hegemonia
simbólica e material desse universo, fundada na conquista e domínio do capital
simbólico legitimado e reconhecido por todos os que dele participam. Por ser um
espaço concorrencial, o campo pressupõe relações internas assimétricas derivadas da
desigual distribuição de poder entre os grupos dominantes e dominados. Os
dominantes são os que definem o capital social legítimo do campo - objeto de disputa
entre seus participantes - e, portanto, as regras do jogo. Tendem à ortodoxia e
desenvolvem estratégias de conservação; enquanto os dominados tendem à
heterodoxia e ao uso de estratégias de subversão da ordem. (LAYRARGUES; LIMA,
2014, p. 23-24).

Compreender a Educação Ambiental como campo social, segundo os autores,
permite perceber os atores sociais e as instituições envolvidas e em disputa no espaço
concorrencial; conhecer a concepção de realidade de cada um; identificar a posição deles no
conjunto de relações de dominação e subordinação; e como os grupos sociais lidam com as
estratégias ideológicas de conservação ou de subversão de suas posições.
Nesse sentido, Layrargues e Lima (2014) constatam que, embora os grupos sociais
compartilhem e estejam acordes em relação a um núcleo comum de valores e normas sobre a
Educação Ambiental, o mesmo não se pode dizer em relação às propostas políticas, pedagógicas
e epistemológicas utilizadas para abordar as questões ambientais. Isto porque, os grupos
disputam a hegemonia do campo e enquanto uns tendem à conservação outros à transformação
das relações sociais e destas com o ambiente. A análise dessa dinâmica, segundo os autores,
representa o substrato do qual emergem as macrotendências político-pedagógicas vistas no
capítulo anterior.
Nesse contexto, a Educação Ambiental foi sendo modificada ao longo do tempo,
recusando a carapuça da neutralidade. Se encarar a educação como ato político encontra
resistência no campo pedagógico, o mesmo não ocorre em relação a essa nova dimensão,
conforme ressaltado no capítulo anterior. Talvez, por isso, alguns autores afirmem que a
inserção do adjetivo “ambiental” à educação foi uma estratégia para demarcar a diferença
elementar entre ambas, já que esta seria apolítica e não sustentável, enquanto aquela seria o
contrário (GUIMARÃES, 2004; TREIN, 2008). Em suma, a

Educação ambiental é uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza na
própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas tendências
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pedagógicas e do ambientalismo, que têm no “ambiente” e na “natureza” categorias
centrais e identitárias. Neste posicionamento, a adjetivação “ambiental” se justifica
tão somente à medida que serve para destacar dimensões “esquecidas” historicamente
pelo fazer educativo, no que se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para
revelar ou denunciar as dicotomias da Modernidade capitalista e do paradigma
analítico-linear, não-dialético, que separa: atividade econômica, ou outra, da
totalidade social; sociedade e natureza; mente e corpo; matéria e espírito, razão e
emoção etc. (TREIN, 2008).

A Educação Ambiental tem a incumbência de expor as contradições que estão na
raiz do modo de produção capitalista e nos projetos societários em disputa, bem como de
incentivar a participação social na forma de uma ação política (TREIN, 2008). Isto porque, o
trilhar do saber ambiental, como afirma Enrique Leff (2012, p. 119) “vai se constituindo no
encontro de saberes forjado por diversas matrizes de racionalidade-identidade-significadosentido que respondem a diferentes visões de mundo, imaginários, códigos de linguagem,
interesses e estratégias de poder pela apropriação social da natureza”.
Nesse caminhar, é possível afirmar que o saber ambiental é vocacionado à
criticidade, ou pelo menos à rebeldia, não admitindo rótulos, nem almejando tornar-se
disciplina autônoma, mas perpassar pelos outros saberes como linha e agulha que vão
costurando sentidos, significados e posturas diante da realidade socioambiental.
A Educação Ambiental não se propõe a ser mais uma disciplina, porque ela já nasce
voltada para a criticidade, a atitude, a cidadania e a emancipação, características e valores a
serem aflorados nos educandos por todos os professores, independente da disciplina que
lecione. A proposta é de promoção do ensino e aprendizagem de forma interdisciplinar,
integrada, rechaçando o conhecimento fragmentado, compartimentado. A Educação Ambiental
é, sem dúvida, um poderoso instrumento de transformação da sociedade e de renovação da
educação tradicional.
Como política pública, a Educação Ambiental está presente no cenário nacional,
conforme se verifica da sua política nacional, dos PCNs e DCNs, dos programas
interdisciplinares que reúnem os Ministérios do Meio Ambiente e da Educação, além de estar
presente nas Política Nacional de Recursos Hídricos e de Resíduos Sólidos. Contudo, é preciso
investigar se ela corresponde ao referencial teórico produzido pelos estudiosos do campo e se
é efetivo na prática pedagógica.

4.2 A política pública de Educação Ambiental e a prática pedagógica: distanciamento ou
aproximação?
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O conjunto das políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil se iniciou com
o mandamento constitucional que determinou sua promoção em todos os níveis de ensino, foi
acelerada em razão dos preparativos para a Conferência Rio-92, solidificou-se com a publicação
da Lei nº 9795/99, que instituiu a Educação e a Política Nacional respectiva (PNEA), e
corporificou-se com sua inclusão nos Parâmetros e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, além
da menção feita pela LDB (embora tenha sido retirada a obrigatoriedade posteriormente, o que
representou um retrocesso legal).
A abertura para essa nova dimensão da educação não ficou restrita a esse setor,
tendo sido eleita com um dos principais instrumentos da política ambiental brasileira,
encontrando ressonância no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, além dos Ministérios da
Cultura e da Ciência e Tecnologia, esses últimos estão incluídos no Programa Nacional de
Educação Ambiental (PRONEA). Essa expansão é indicativa da potencialidade dessa nova
dimensão no enfrentamento dos desafios socioambientais dos tempos atuais e futuros.
A análise desses instrumentos legais, regulamentadores e orientadores indicam que
a construção da política pública de Educação Ambiental brasileira apoiou-se em uma
perspectiva progressista, crítica e emancipatória, convergindo com o referencial teórico
produzido por grande parte dos estudiosos do campo – Gustavo Ferreira da Costa Lima, Isabel
Cristina de Moura Carvalho, Mauro Guimarães, Philippe Pomier Layrargues, Carlos Frederico
Loureiro, Marcos Sorrentino –, cujos posicionamentos foram trabalhados ao longo desse
trabalho.
Todavia, a partir da análise de algumas pesquisas de campo, constata-se que a
Educação Ambiental dificilmente é inserida no conteúdo escolar, sendo possível apontar os
seguintes motivos: ausência de material didático específico, não envolvimento dos pais e da
continuidade, descompromisso da escola, dificuldade apresentada pelos professores em
trabalhar temas interdisciplinares e a não oferta de cursos de formação específica, sendo este o
principal obstáculo apontado (FERNANDES NETO, 2012; LIMA; LOUREIRO, 2013; MELO;
TRAJBER, 2007; TAGLIEBER, 2007; MARTINS; SCHNETZLER, 2018).
José Erno Taglieber (2007), em pesquisa afim, constatou que as instituições de
Educação Infantil e Ensino Fundamental têm encontrado dificuldades para incluir esta temática
em seus currículos. As escolas limitam-se a promover eventos pontuais, como limpeza de rios
e de praias na semana do meio ambiente, coleta seletiva e reciclagem do lixo, solenidades no
dia da árvore, entre outros. No entanto, deixam de discutir, por exemplo, o modelo econômico
e a questão da redução e consumo.
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Em recente pesquisa realizada por José Pedro Martins e Roseli Schnetzler (2018)
foram evidenciadas diversas dificuldades enfrentadas pelos professores, como apego ao
currículo oficial, práticas pedagógicas tradicionais engessadas em relação à abordagem de
forma pontual e sequencial dos conteúdos oficiais, dificuldade em relacionar o tema com
dimensões econômicas, políticas e culturais, tratamento estrito da temática escolhida,
limitando-se a atividades pontuais, entre outras.
Ao final da pesquisa, os autores apontaram para a necessidade de implementação
de políticas públicas efetivas, permanentes e contínuas destinadas a etapa de formação de
professores, tendo a investigação-ação57 e a Parceria Colaborativa58 entre escola e universidade
como eixo teórico-metodológico estratégico e a Educação Ambiental crítica como referencial
do processo formativo do professor educador ambiental (MARTINS; SCHNETZLER, 2018).
Assim, para que a institucionalização da política pública de Educação Ambiental
se traduza em efetividade é necessária a implementação de cursos e programas de formação
permanente e continuada dos professores pelos órgãos gestores, o que implica na necessidade
de formulação de nova política pública de formação docente na área de Educação Ambiental.
Os pesquisadores têm destacado essa necessidade em razão da dificuldade e/ou ausência na sua
concretização na prática pedagógica docente e na inclusão da temática nos currículos. O grande
desafio, portanto, para além da institucionalização, está na inserção da Educação Ambiental no
projeto político pedagógico e no cotidiano escolar, o que exige a formação de educadores
ambientais59.
José Erno Taglieber (2007, p. 13) trouxe os resultados de uma parceria entre
pesquisadores do Programa de Mestrado de uma Universidade de Santa Catarina e gestores das
políticas públicas da região no desenvolvimento de um projeto de formação de educadores
ambientais, a partir da constatação que a Educação Ambiental “não tem sido incluída, como
uma abordagem interdisciplinar e transversal, nos currículos dos cursos de formação de
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Método de investigação por meio do qual o professor necessita refletir, discutir, dialogar, pesquisar e
problematizar coletivamente suas práticas e os contextos dos quais fazem parte, promovendo uma indagação
sistemática e autocrítica. (MARTINS; SCHNETZLER, 2008).
58
Modalidade de pesquisa científica marcada pelo trabalho conjunto entre professores universitários e professores
escolares, podendo envolver estudantes de licenciatura e de pós-graduação em um apoio mútuo cuja de definição
de objetivos comuns é coletiva e cujas relações não podem ser hierarquizadas, mas constituídas de uma liderança
compartilhada, propiciando troca de experiências, busca de inovações e soluções para os problemas que emergem
do cotidiano escolar. (MARTINS; SCHNETZLER, 2008).
59
A pesquisa de José Pedro Martins e Roseli Schnetzler (2018), indo além, constatou o problema na formação
inicial dos professores pautada em uma pedagogia tradicional, demonstrando que a prática educativa deles ainda
estava enraizada em um arcabouço teórico-metodológico tradicional, voltada para a transmissão de conhecimentos
compartimentados, engessadas pelo currículo oficial. Por isso, eles defendem que o processo de formação docente
deve ser, acima de tudo, uma reconstrução de valores éticos, da práxis refletida, um processo de reflexão crítica.
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professores mais tradicionais, nem mesmo naqueles que seguem as novas diretrizes para
formação docente”. Ao final da formação, constatou-se que a metodologia utilizada foi
importante, entre outros, para a problematização e conscientização das questões ambientais
locais, vivência de atividades interdisciplinares, mudanças nas práticas pedagógicas e nas ações
cotidianas pela inserção da dimensão ambiental. Outro resultado positivo foi a inserção da
temática ambiental nos projetos político-pedagógico das escolas, sendo que 80% delas
incorporou essa dimensão em seus currículos.
As duas pesquisas destacadas sobre a formação de educadores ambientais são
representativas da necessidade da oferta dessa política pública, sem a qual essa nova dimensão
da educação não será inserida adequadamente no cotidiano escolar. Tais estudos mostraram
ainda que, quando ela ocorre, há predominância de uma abordagem tradicional, conservadora
em relação à temática, revelando a necessidade de rompimento desse modelo e o
desenvolvimento de uma Educação Ambiental emancipadora.
Também foi destacada a importância da articulação entre instituições universitárias
e gestores públicos na efetivação da política pública de Educação Ambiental, especialmente em
relação à contribuição com pesquisas, estudos e implementação de cursos de formação com
novas metodologias pautadas na troca de saberes, na problematização e reflexão, e na
colaboração coletiva para a renovação da prática educativa ambiental.
Sobre esse tipo de articulação, foi apresentado no capítulo anterior os resultados de
uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)60 em que se
analisou as percepções de gestores federais sobre a cooperação com organizações não
governamentais (ONGs) nas políticas públicas federais. Além do aspecto positivo nas novas
formas de articulação entre Estado e organizações civis, verificou-se que, para além da
execução/implementação, é clara a relevância atribuída pelos gestores à atuação das ONGs nos
estágios de concepção e formulação das políticas.
O caráter positivo dos resultados dessa pesquisa estimulou o estudo de caso
referente à parceria estabelecida entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de
Educação, e a organização não governamental EcoDom, apoiada pela Escola Superior Dom
Helder Câmara e a Escola de Engenharia (EMGE), em relação à política pública de Educação
Ambiental realizada junto às escolas de ensino médio da rede pública estadual localizadas na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

60

Ver: LOPEZ, Felix Garcia; ABREU, Rafael. A participação das ONGs nas políticas públicas: o ponto de vista
de gestores federais. Brasília, 2014.
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Conforme será exposto no próximo item, esse estudo de caso permitiu traçar um
panorama referente à inserção da temática ambiental nos projetos políticos pedagógicos, nos
currículos e nas diversas disciplinas oferecidas pelas escolas parceiras do movimento EcoDom;
avaliar se há implementação de políticas públicas efetivas, permanentes e contínuas destinadas
a etapa de formação do professor educador ambiental; e conhecer a visão dos docentes em
relação à Educação Ambiental, através da qual foi revelada a macrotendência presente na fala
e na prática deles. O estudo de caso possibilitou, ao final, mensurar a contribuição do projeto
EcoDom em relação à política pública em estudo nas referidas escolas.

4.3 Estudo de caso: o projeto socioambiental EcoDom e a Educação Ambiental nas escolas
estaduais de ensino médio da região metropolitana de Belo Horizonte

Consolidado o arcabouço teórico sobre a Educação Ambiental e a política pública
respectiva em âmbito nacional e estadual de forma a possibilitar a compreensão do contexto do
problema e o principal desafio à efetividade da referida política, optou-se por realizar uma
pesquisa qualitativa61 para investigar se há um distanciamento entre essa política e a prática
pedagógica no contexto das escolas públicas da rede estadual de ensino médio da região
metropolitana de Belo Horizonte, parceiras do projeto EcoDom. Também foi possível perquirir,
com base no referencial teórico dos educadores Philippe Layrargues e Gustavo Lima sobre as
macrotendências político-pedagógicas da Educação Ambiental brasileira, o perfil conservador,
pragmático ou emancipador dos professores envolvidos no referido projeto.
Tendo em vista o afirmado por Marconi e Lakatos (1999, p. 33) que “tanto os
métodos quanto as técnicas devem adequar-se ao problema a ser estudado, às hipóteses
levantadas e que se queria confirmar, e ao tipo de informantes com que se vai entrar em
contato”, o método do estudo de caso e a técnica do questionário se mostraram mais adequados
ao propósito desta pesquisa.
O estudo de caso possibilitou expressar como se dá a implementação da política
pública de Educação Ambiental no contexto das escolas pesquisadas e a visão dos professores
sobre esse campo social, segundo a tipologia adotada por Philippe Layrargues e Gustavo Lima.
Segundo Robert Yin (2001), o estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um
fenômeno da vida em relação a um contexto real e específico, cujo interesse reside em romper
Malhotra (2006, p. 156) conceitua essa modalidade de pesquisa como uma “metodologia de pesquisa nãoestruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras que proporcionam percepções e compreensão do
contexto do problema”.
61
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a fronteira que existe entre o fenômeno e o contexto. Em que pese a crítica quanto à
possibilidade ou não de generalização dos resultados em relação ao tipo de investigação, não é
esse o intuito desse método e nem do presente trabalho, senão expressar o caráter unitário e
singular da realidade social explorada.
Nesse sentido, não se almeja a generalização dos resultados como ocorre na
pesquisa quantitativa, em que se trabalha com amostragens e estatísticas para quantificar os
dados. Importa na pesquisa qualitativa reunir e organizar os dados da realidade em análise,
conforme determinadas características comuns, possibilitando o diálogo com a teoria de fundo.
Assim, o estudo de caso oportunizou a organização dos dados obtidos junto aos professores das
escolas pesquisadas e o posterior confronto com o referencial legal e teórico sobre a Educação
Ambiental.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a técnica do questionário62,
composto de treze perguntas versando sobre a prática educativa ambientalmente orientada e a
opinião dos professores participantes em relação ao tema. O questionário tinha um campo
dedicado a conhecer o perfil do informante (nome, escola estadual em que trabalha e
município/região da escola); oito perguntas fechadas com opções de respostas dicotômicas (sim
ou não e 1 ou 2), sendo que três delas englobavam questões dependentes (a depender da resposta
dada a uma questão, o investigado passaria a responder outra pergunta); duas perguntas de
múltipla escolha, sendo que uma facultava o participante responder de forma aberta; e três
perguntas abertas, em relação às quais havia liberdade de respostas. Eis o questionário:

Segundo Gil (1999, p. 128) o questionário pode ser definido como a “técnica de investigação composta por um
número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento
de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”.
62
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Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

A elaboração do questionário foi estruturado em três eixos: inserção formal da
temática ambiental no projeto político pedagógico da escola e nas disciplinas do currículo
escolar, atentando para a abrangência de todas ou algumas destas; a efetivação da Educação
Ambiental na prática educativa, com atenção para a disciplina lecionada pelo professor; e, por
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fim, a visão docente sobre essa nova dimensão da educação, a fim de capturar, em sua fala e
prática pedagógica, a macrotendência em que se situa, se conservacionista, pragmática ou
emancipadora.
O universo da pesquisa é composto por alguns integrantes das atuais 139 (cento e
trinta e nove) escolas da rede estadual de ensino médio que voluntariamente aderiram ao projeto
de educação socioambiental EcoDom e entre as quais os investigados lecionam, são elas:
Odilon Behrens, Alberto Delpino, Carmélia Gonçalves Loff, Maria do Socorro Andrade, Santo
Afonso, Sagrada Família II, Imperatriz Pimenta, Madre Carmelita, Geraldo Jardim Linhares,
Flávio dos Santos, Professora Luiza Maria de Souza, Olegário Maciel, Leon Renault,
Professora Alaíde Lisboa de Oliveira, Conceição Ilária, Governador Israel Pinheiro, Francisco
Menezes Filho, Francisca Malheiros, Isabel da Silva Polak, Elpídio Aristides de Freitas, Pedro
França e Maurício Murgel. Essas escolas estão situadas na capital Belo Horizonte (regiões
centro, centro sul, norte, noroeste, nordeste, oeste, Pampulha, Barreiro) e em algumas cidades
que integram a sua região metropolitana (Ribeirão das Neves, Ibirité e Contagem).
São sujeitos dessa pesquisa 2 (dois) supervisores escolares e 20 (vinte) professores
– sendo que um deles respondeu por duas escolas em razão de exercer as funções de vice-diretor
em uma e de professor em outra. A escolas estaduais as quais eles integram aderiram ao
movimento EcoDom neste ano 2019 e representam 15,82% do universo considerado. Os
educadores investigados foram inscritos no projeto socioambiental na condição de professor
orientador, sendo eles representantes da sua respectiva escola e responsáveis por montar a
equipe, incluindo alunos e outros professores, que participará efetivamente das tarefas
propostas pelo projeto EcoDom. Assim, não apenas por lecionarem nessas escolas, mas pelo
grau de envolvimento no projeto, optou-se por priorizar participação deles.
Considerando que o objetivo desse estudo de caso é saber se a Educação Ambiental
está sendo implementada no cotidiano das escolas parceiras do movimento socioambiental
EcoDom e a visão a respeito dela pelos docentes envolvidos, passa-se a análise dos dados
obtidos por meio do questionário, tendo como parâmetro o referencial teórico desenvolvido
precedentemente.
A pergunta referente a opinião dos professores sobre a polêmica em torno da criação
ou não de uma disciplina específica de Educação Ambiental demonstrou que a maioria
(76,19%)63 acredita que essa nova dimensão deve ser trabalhada de forma multi e
transdisciplinar e não como uma disciplina específica no currículo escolar. Esse cenário
63

Foi considerado nesse cálculo o universo de 21 entrevistados, tendo em vista que 16 responderam
afirmativamente, 5 responderam negativamente e uma professora considerou relevante ambas as opções.
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demonstra que o Legislativo está na contramão do entendimento da comunidade escolar, que
discorda, em peso, do Projeto de Lei nº 221/2015, que visa alterar a Lei nº 9795/99, para incluir
a Educação Ambiental como disciplina específica no ensino fundamental e médio.
Registre-se que uma informante marcou ambas as opções, justificando entender
importante que a Educação Ambiental seja uma disciplina específica para nortear as demais,
porém, todas elas também deveriam trabalhar o conteúdo ambiental. Uma professora de
Biologia optou pela criação de uma disciplina especifica, justificando que a matéria lecionada
“tem uma pequena carga horária e mal dá para trabalhar os seus conteúdos específicos”. Notase que a opinião desta professora está calcada no engessamento dos conteúdos de sua disciplina,
negando a sistematicidade do conhecimento, quer geral quer ambiental.
Em outra questão os informantes apontaram, em sua maioria (86,36%)64, que os
gestores do Estado de Minas Gerais não oferecem curso ou programa de formação inicial ou
continuada em Educação Ambiental, e o único investigado que respondeu afirmativamente à
essa pergunta disse que o curso priorizou apenas a disciplina Biologia. Diante desse quadro de
ausência de implementação da política pública de formação de educador ambiental, os
informantes, por unanimidade (95,45%)65, demonstraram grande interesse em participar desse
tipo de curso.
A dissertação de mestrado sobre “O marco teórico e conceitual da Educação
Ambiental e sua aplicação em escolas estaduais”, defendida por Othoniel Ceneceu Ramos
Júnior (2015, p. 171) perante este Programa de Pós-Graduação em Direito, concluiu que apenas
18% dos professores de 11 (onze) escolas estaduais de Minas Gerais haviam participado de
cursos nessa área. Constatou que, desde o ano 2000, o estado mineiro não oferecia qualquer
curso ou programa de formação de professores na área. A Secretária de Educação, à época,
justificou que não era da competência dessa secretaria tal tipo de oferta, mas do MEC, o que
representa desconhecimento e total incoerência com o disposto na Lei estadual nº 15.441/05,
que traz expressa essa competência para a Secretaria de Educação, senão veja-se:

Artigo 5º - A capacitação dos educadores em educação ambiental dar-se-á em caráter
formal e obrigatório, conforme as normas e orientações definidas pelos órgãos
competentes.
§ 1º - Será oferecida aos professores em atividade formação complementar em suas
áreas de atuação, que os habilite ao cumprimento dos princípios e objetivos da
educação ambiental.
§ 2º - Compete ao Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Educação,
oferecer os cursos e outros meios necessários para a formação complementar dos
professores em educação ambiental. (BRASIL, 2005).
64
65

Nessa questão, 19 entrevistados responderam a opção não, 1 respondeu sim, e 2 não souberam responder.
O resultado dessa questão foi 21 sim e 1 não.
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Nota-se, especialmente do teor do artigo 5º e do seu § 2º, a obrigatoriedade da oferta
de cursos de capacitação em Educação Ambiental aos professores da rede estadual de ensino,
recaindo sobre a Secretaria de Educação tal incumbência. Portanto, constata-se, com o não
oferecimento, a desídia do Estado de Minas Gerais em cumprir a legislação estadual sobre a
matéria.
O referido pesquisador evidenciou, ainda, que 70% dos professores demonstraram
interesse em participar de cursos ou programas de formação em Educação Ambiental (RAMOS
JÚNIOR, 2015). Todavia, a presente pesquisa demonstrou que o interesse dos docentes
aumentou, sendo que 95,45% dos entrevistados responderam afirmativamente a esta questão, o
que representa um indicativo de que essa nova dimensão da educação está ganhando maior
adesão entre os professores.
Um ponto de grande interesse neste trabalho foi conhecer se a Educação Ambiental
alcançou a abrangência proposta na Política Nacional respectiva, nos Parâmetros e nas
Diretrizes Curriculares Nacionais quanto à inserção da temática ambiental no projeto político
pedagógico, no currículo e no conteúdo das diversas disciplinas escolares. João Fernandes Neto
(2012), entre outros pesquisadores, apontam que essa nova dimensão fica restrita a algumas
disciplinas, como ciências e biologia. Nesse sentido, a presente pesquisa constatou que a
realidade escolar em estudo é exatamente essa, contudo, sinaliza para o início de uma mudança,
seja em razão da contribuição dada pelo movimento EcoDom, seja pela exigência da Secretaria
Estadual de Educação em relação a atualização do projeto político pedagógico das escolas, que
será realizado por etapas ao longo do ano em curso.
O primeiro indicativo dessa concentração é a maior adesão ao movimento EcoDom
por parte de professores que lecionam as disciplinas Biologia e Geografia. Dentre os 20 (vinte)
professores orientadores que representam as escolas parceiras, 9 (nove) lecionam Biologia, 3
(três) Geografia e 3 (três) Ciências, sendo que as disciplinas Matemática, História e Educação
Física tem 2 (dois) professores, cada uma, e Português, Física, Sociologia e Artes tem 1 (um)
representante de cada. Portanto, é possível afirmar que há maior inserção da temática ambiental
na área das ciências naturais (Biologia e Ciências) e de Geografia, mas há indicativo de
expansão do campo para outras áreas.
Além dos professores orientadores, outros docentes da mesma instituição são
motivados a colaborar com o movimento EcoDom, bem como a direção escolar66. Questionados
66

Durante as entrevistas foi possível perceber que os professores reclamam do não envolvimento ou da ausência
de apoio da direção escolar em relação ao projeto socioambiental EcoDom.
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sobre a adesão de outros docentes, os informantes, em sua maioria (68,18%), afirmaram que
outros professores da escola estão envolvidos com o movimento, contudo, a maior parte deles
lecionam as disciplinas Geografia (9), seguindo de forma decrescente, Matemática (4), Biologia
(3), Artes (3), História (2), Física (2), Química (2), Português (1), Ciências (1), Educação Física
(1), Inglês (1) e Filosofia (1). Causou surpresa a afirmação de uma entrevistada quanto à adesão
integral de todos os professores da sua escola, bem como o fato de 7 (sete) informantes
(31,81%) negarem o envolvimento de outros docentes ao projeto socioambiental.
No tocante à inserção da temática ambiental nos projetos políticos pedagógicos das
escolas representadas pelos informantes, 50% afirmaram que estes contemplavam a referida
temática, enquanto 50% negaram a sua integralização. Em relação ao currículo escolar, 16
(72,72%) afirmaram a inclusão de temas ambientais e 6 (27,27%) responderam negativamente.
Ao serem questionados sobre as disciplinas contempladas, novamente reproduziu-se o
resultado mencionado anteriormente, ou seja, há inequívoca concentração da exploração de
temas ambientais nas disciplinas Biologia, Geografia e Ciências. Mas também há indicativo de
mudança, com abrangência de outras disciplinas (Matemática, Sociologia, Química, Física,
Educação Física, Artes e História), conforme assinalado por alguns informantes. Por fim, 4
professores disseram não saber ou não responderam especificamente sobre as disciplinas.
Em comparação com a pesquisa realizada, em 2015, por Othoniel Ceneceu Ramos
Júnior, na qual demonstrada que a Educação Ambiental não foi introduzida de forma ampla e
permanente em todos os níveis e modalidades de ensino, a presente pesquisa aponta para a
mesma realidade, embora quatro anos já tenha se passado. Esse quadro evidencia o desmazelo
do Estado de Minas Gerais em implementar essa política pública, estando em desconformidade
com o que dispõe a Política Nacional respectiva, os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares
Nacionais, além da própria Lei Estadual nº 15.441/2005.
Também foi perguntado aos entrevistados se eles integravam temas ambientais ao
conteúdo das disciplinas por eles lecionadas, tendo apenas um deles respondido negativamente.
Essa questão de múltipla escolha apresentou um rol exemplificativo de metodologias, embora
fosse oportunizado ao entrevistado que ele discorresse livremente sobre a sua prática educativa
ambiental. A maioria (76,19%)67 optou por aderir exclusivamente ao rol, dentre esses houve
maior incidência, em ordem decrescente, da utilização de projetos, trabalhos em grupo, debates,
problematização, seminários, feiras, trabalhos individuais, festas na escola, exercícios,
portfólios, teatro, jogos, textos e notícias, e oficinas.
67

Nessa questão foi considerado o universo de 21 (vinte e um) entrevistados, vez que um professor de matemática
disse não integrar temas ambientais ao conteúdo de sua disciplina.
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Os 5 professores que escolheram falar sobre sua prática destacaram o seguinte:
exploração do trabalho de campo, como o cultivo de hortas e jardins, para envolver os alunos,
além de atividades de reciclagem de papel (Maria); abordagem do tema “com olhar crítico, por
exemplo, evidenciando o impacto de vizinhança, a ocupação do solo, o zoneamento urbano,
articulando com temas atuais e com a questão econômica” (Eduardo); proposição de pesquisa
sobre o tema e posterior realização de trabalho em grupos, orientando ao não uso de papel,
devendo os alunos utilizarem mídias em suas apresentações (Mariza); proposição de “aula
tradicional, com anotação da matéria no quadro e posterior explicação do tema, pois o aluno já
está acostumado, o que facilita a integralização do tema. Também problematizo por meio de
debates, com participação de convidados, além de sessão cinema” (Joana). A supervisora
Rebeca destacou que incentiva os professores a proporem pesquisas e rodas de conversas,
promovendo a discussão e a troca de experiência entre os alunos.
Far-se-á, a partir dessas respostas, a análise da questão central desta pesquisa em
relação à visão dos professores sobre Educação Ambiental, para possibilitar a apreciação
conjunta dos elementos que apontem para a macrotendência por eles encampada. Em razão de
algumas respostas trazerem aspectos que indicavam visões opostas, foi necessário analisar o
conjunto das respostas abertas para concluir pela perspectiva que fosse a predominante.
Todavia, em quatro casos não foi possível sequer abalizar qualquer visão, diante das respostas
evasivas apresentadas.
A partir dessas premissas, foi possível concluir que a macrotendência conservadora
da Educação Ambiental é a predominante, conforme respostas de 40,90% dos professores,
sendo possível perceber, em seus discursos, aspectos recorrentes como a necessidade de
mudança comportamental individual e cultural, a dimensão da afetividade em relação à
natureza, bem como o princípio ecológico que exalta a interdependência entre os seres humanos
e o meio ambiente. Segue algumas falas dos professores para ilustrar:

É extremamente fundamental, tendo em vista o iminente esgotamento das reservas
naturais e a urgente necessidade de conscientização social para a mudança de hábitos
e comportamentos (Bia).
É como o ar que respiramos, sendo necessária para a sobrevivência do ser humano,
dos animas e das plantas. Se o mundo está aí bonito porque o homem tem de destruir?
Serve para a conscientização das pessoas e deve começar na Educação Infantil, pois
será mais fácil para as crianças integralizarem e cobrarem a mesma postura dos pais.
A responsabilidade social e ambiental deve ser como um casamento, de forma a
construir consciência e pensamento coletivo, é como eu sempre digo: sozinho vou
mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Tudo está interligado, como o nosso corpo,
por isso todos devem contribuir para o seu funcionamento sistêmico (Rebeca).
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É melhorar, conscientizar, as pessoas para não jogar lixo na rua, limpar a rua e dar
destinação adequada ao lixo, evitando o entupimento de bueiros quando chove. É
preservação do meio ambiente, das árvores, para as crianças ter um bom ambiente
para viver, basta cuidar. Deve começar na Educação Infantil, pois a criança já cresce
sabendo como preservar o meio ambiente (Maria).68
Num primeiro momento sensibilização dos jovens para a importância do meio
ambiente para a vida humana. Desenvolver atividades simples de conservação, mas
que faz a diferença, começando com o espaço escolar que ainda é mal utilizado,
limpeza das salas e demais áreas. A partir daí começarem a pensar em ações além da
escola. Daí a importância da sensibilização. Educação Ambiental é fundamental para
termos uma juventude compromissada com as questões ambientais (Pedro).

A macrotendência pragmática da Educação Ambiental esteve presente nos
discursos de 18,18% professores, e tem relação especial com o projeto proposto pelo
movimento EcoDom, sendo evidenciada por preocupações com o desperdício, a proposição da
reciclagem, do consumo verde, do consumo sustentável, da redução da pegada ecológica, como
se nota a seguir:

É importante pela conscientização dos alunos, para que eles reflitam sobre o uso do
papel, o desperdício, os bebedouros e a utilização de garrafinhas de água, envolve o
não desperdício e o próprio cuidado com a saúde. Tudo é conscientização (Mariza).
Acredita-se que agindo localmente com atitudes sustentáveis pode-se melhorar a
qualidade de vida (Tiago).
Educação Ambiental é a nossa prática ao meu ver, quando começamos a entender
tudo aquilo que nos rodeia. A natureza precisa de ser explorada com total consciência
e sustentabilidade. Não a exploração por si, mas a exploração de uma forma ampla,
aproveitando os recursos de uma maneira que haja um retorno, isso somente
conseguimos a partir das crianças. Quando uma criança entra na escola, ela precisa de
agregar seus valores de família à escola. E a escola precisa de aprender a ensinar
valores de preservação, como currículo prioritário dentro da grade (Luísa).

Por fim, foi possível capturar na fala de 27,27% dos professores a macrotendência
emancipadora da Educação Ambiental, sendo destacados aspectos politizantes do debate
ambiental como a necessidade de transformação da sociedade, o resgate da cidadania, a crítica
às abordagens reducionistas, a oportunidade para problematizar as questões ambientais como
forma de amenizar impactos socioambientais, um espaço para desenvolver a criticidade69 e
autonomia dos alunos, além da abertura para uma abordagem ampla do tema, com discussão
sobre as dimensões econômicas e social. Veja-se:

68

Note-se que a professora Maria também traz elementos marcantes da macrovisão pragmática, como a
preocupação com a destinação dos resíduos sólidos.
69
A professora Joana destacou, no conjunto de suas respostas, a necessidade de promover a conscientização sobre
o meio ambiente, para mobilizar e tornar o aluno mais crítico em relação a Educação Ambiental. Embora ela tenha
dado ênfase à conscientização ambiental, optou-se por classificá-la de acordo com a macrotendência crítica ou
emancipadora, por que ela também destacou o desenvolvimento da criticidade no educando.
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É importante, não dá pra gente destruir o que temos aí, é como cuidar da vida. Ações
sem pensar ambientalmente acabam impactando em doenças e gerando um custo
econômico. A conscientização pode evitar esses impactos. A indústria do barro, por
exemplo, deixou uma herança ruim para o meio ambiente em nossa comunidade. É
preciso atuar preventivamente, conscientizando (Eduardo).
Essencial nos tempos de hoje, ajuda o aluno na formação da criticidade e autonomia
(Davi).
Creio que seja uma forma de discutir a problematização em torno de questões
ambientais, tendo como objetivo amenizar os impactos socioambientais na atualidade,
isso para que gerações futuras não fiquem prejudicadas (Ítalo).
É importante de ser trabalhada visto que somos parte dos processos e interações
existentes no ambiente natural e social, embora, para fins de ensino, esteja marcado
por iniciativas individuais e isoladas, como sinaliza a literatura do campo (Thomé).
Educação Ambiental é a maneira da sociedade se reconhecer como parte do ambiente
em que vive e buscar viver em harmonia. O trabalho em Educação Ambiental deve
ser a força dos educadores para transformar a sociedade (Joaquim).

Registre-se, ainda, a apresentação de respostas vagas sobre o tema por 13,63% dos
professores, fato que impossibilitou a apreensão, com convicção, do posicionamento deles em
algumas das três macrotendências, razão pela qual optou-se por destacar que os informantes
não possuem uma visão coesa da Educação Ambiental. Mesmo a educadora que acentuou a
potencialidade dessa dimensão para promover a formação cidadã70, não restou claro pelo
contexto da resposta dada a compreensão sobre o que seria tal formação para ela.
Por fim, em relação à contribuição mais significativa na prática educativa resultante
da parceira entre a Secretaria do Estado de Minas Gerais e o movimento EcoDom, os
professores orientadores destacaram o maior envolvimento da comunidade educativa em torno
da temática ambiental; o desenvolvimento de consciência e atitudes sustentáveis, como a
redução no consumo de energia, água, e na destinação adequada do lixo, estimulando a
resolução de problemas; a oportunidade de trabalhar com projeto socioambiental; a
responsabilidade socioambiental; e a expansão dos trabalhos para a comunidade no entorno da
escola.
Por fim, vale dizer que a proposta do movimento EcoDom é positiva na medida em
que promove a Educação Ambiental nas escolas estaduais de ensino médio da região
metropolitana de Belo Horizonte e envolve professores das diversas disciplinas do currículo
escolar, contribuindo para a mudança no cenário educacional.
Eis a resposta apresentada pela professora Estela: “Vejo como uma área básica para a formação cidadã, e através
do projeto Ecos descobri ser uma área de interesse e motivação do aluno, sendo assim prazerosa para o trabalho
pedagógico”.
70
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Modernidade promoveu rupturas com a sociedade tradicional, sua forma de
organização, o modo como eram estabelecidas as relações sociais e a visão que o homem tinha
sobre si mesmo, inaugurando um novo paradigma. Embora tenha havido promessas e esforços
para ordenar e reacomodar as novas visões de mundo em novas molduras, as consequências
dos processos modernizantes que ainda estavam por vir não foram e jamais poderiam ser
alcançados pelos pensadores da época. Munidos do olhar da sociologia, da filosofia e da história
foi possível interpretar o legado da Modernidade e situar a complexidade da crise
socioambiental, além de compreender a necessidade de promover uma Educação Ambiental,
cuja essência seja a emancipação dos sujeitos históricos.
A ideia da emancipação permeia toda a história da filosofia, porém, com a
finalidade de delimitar esta análise, optou-se por fazer um recorte temporal restrito ao período
da Idade Moderna, avançando até a modernidade líquida (Bauman) ou avançada (Giddens). A
emancipação é um processo que envolve a autonomia, a liberdade e a autoafirmação do homem
e, após a desumanização promovida durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se mais que
uma aspiração, uma necessidade a fim de se evitar um novo Auschwitz, conforme preocupação
de Theodor Adorno, expoente da Escola de Frankfurt e da Teoria Crítica.
O fundamental para Adorno era pensar a educação como processo de emancipação,
por isso propôs uma aproximação entre ambas, destacando que elas estão voltadas para a
racionalidade e a conscientização. A proposta de Adorno é instigante e permitiu um diálogo
com as concepções teóricas do também filósofo educador Paulo Freire, a fim de construir uma
fundamentação possível e coerente para a educação emancipadora no campo ambiental.
Ao proceder à avaliação da política pública de Educação Ambiental em âmbito
nacional – a partir dos instrumentos legais, regulamentadores e orientadores –, foi possível
constatar que a construção dessa política apoiou-se em uma perspectiva crítica e emancipatória,
convergindo com o referencial teórico produzido por grande parte dos estudiosos do campo,
cujos posicionamentos giram em torno de uma educação ambientalmente transformadora,
crítica, emancipatória.
Nota-se que a Política e o Programa Nacional de Educação Ambiental enfatizaram
a orientação transdisciplinar e transversal, de forma a proporcionar a integração equilibrada das
múltiplas dimensões – ambiental, social, ética, cultural, econômica e política – em torno da
temática ambiental. Os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais ressaltaram o papel
transformador e emancipatório da Educação Ambiental, pautando-se em uma abordagem
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integrada dos aspectos físicos, biológicos, sociais, do trabalho, da ciência, da arte e da
tecnologia. Reconheceram a existência de uma crise ambiental de cunho civilizatório e
apontaram para uma proposta educativa filosófica, social e ética. Além disso, as DCNs, assim
como o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, reconheceram que essa
nova dimensão da educação demarca um campo político de valores e práticas. Logo, não há
dúvida quanto o caráter político da Educação Ambiental, que foi espelhado na política pública.
Contudo, a institucionalização da política pública de Educação Ambiental não tem
sido capaz de se capilarizar entre os educadores, evidenciando um distanciamento entre a
referida política e a prática pedagógica. Foram apontados como desafios à sua implementação:
ausência de material didático específico, falta de envolvimento dos pais dos estudantes e da
comunidade, descomprometimento da escola e a dificuldade dos professores em trabalhar temas
interdisciplinares, destacando-se entre os obstáculos a ausência de cursos e programas de
formação inicial e continuada na área, sem os quais essa nova dimensão não será efetivada no
cotidiano escolar. Portanto, faz-se necessária a criação de uma política pública específica de
formação de educador ambiental com vistas a alcançar esse objetivo.
A partir dessa constatação, foi realizado um estudo de caso nas escolas estaduais de
ensino médio de Minas Gerais parceiras do projeto socioambiental EcoDom a fim de investigar
se a temática ambiental estava sendo inserida nos projetos políticos pedagógicos, nos currículos
e nas disciplinas; avaliar se havia implementação de políticas públicas efetivas, permanentes e
contínuas destinadas a etapa de formação do professor educador ambiental; e conhecer a visão
dos docentes em relação à Educação Ambiental, tendo por referência o estudo de Layrargues e
Lima sobre as três macrotendências desta nova dimensão.
A macrotendência conservadora volta-se para a sensibilização, a conscientização e
a mudança comportamental, pautando-se na ignorância como causa do problema. A pragmática
objetiva desenvolver a capacidade de resolução de problemas, propondo soluções setoriais para
o macroproblema. Ambas têm em comum o fato de não questionarem as bases da crise
socioambiental. Por outro lado e de modo conflitante, a macrotendência crítica, baseada no
pensamento crítico e voltada para a emancipação do educando, propõe a autorreflexão sobre os
processos que desencadeiam a crise socioambiental, conduzindo-o para a autonomia do
pensamento e da ação, além de desafiá-lo a renovar a ordem socioeconômica e ambiental atual.
Os resultados da referida pesquisa mostraram que a macrotendência conservadora
foi a predominante nas respostas dos informantes. Esse resultado diverge do apontado por
Layrargues e Lima em seus estudos – cuja hegemonia do campo seria encabeçada pela
macrotendência pragmática. Todavia, é possível afirmar com os autores que, sendo esta última
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uma derivação atualizada da primeira, ambas têm em comum a tendência de não questionarem
o status quo, deixando de revelar as outras dimensões que se conectam com a questão
ambiental, por isso, empobrecem a reflexão sobre o tema.
Há um evidente prejuízo para os educandos pois, conforme crítica feita por Paulo
Freire, continuam sendo vistos como depositários dos conhecimentos trazidos pelos
professores, em analogia à dinâmica bancária, bem como não desenvolvem o senso crítico, pelo
qual deve necessariamente passar todo o conteúdo ambiental, mesmo em relação àquele que
não disponha da perspectiva da emancipação em sua elaboração, conforme enfatizou Marcos
Nobre.
A consequência pode ainda ser notada, conforme nos ensinou Adorno, em relação
ao distanciamento entre educação e emancipação, embora ambas tenham como pressuposto a
auto reflexão crítica e apontem para a conscientização dos educandos e a conquista da
autonomia em relação à tomada de posição e de decisão face aos desafios da sociedade
Moderna, que deixou como legado o débito da crise ambiental. Acredita-se que a Educação
Ambiental é uma ferramenta apta para enfrentar este desafio, desde que seja pautada por uma
pedagogia crítica e emancipadora.
A Educação Ambiental, conforme visto, envolve disputas políticas no campo, por
isso, não pode se basear em uma pedagogia acrítica, neutra. Nesse sentido, a proposta de Paulo
Freire para uma pedagogia da autonomia, ou emancipadora – termo adotado nesse trabalho –,
mostra-se mais pertinente, pois propõe a dialogicidade entre professor e aluno, consciência
crítica em relação ao conhecimento ambiental e a transformação da ordem social, econômica,
política e ambiental. Por meio dessa pedagogia crítica, promover-se-á a emancipação do aluno
que, ao compreender de forma ampla as dimensões da crise ambiental, irá sentir-se desafiado a
empreender tais mudanças.
Essa pesquisa corroborou a previsão feita por Layrargues e Lima quanto ao
crescimento da macrotendência crítica, não só no âmbito acadêmico, conforme eles apontaram,
mas na prática educativa dos professores das escolas estaduais de Minas Gerais parceiras do
projeto EcoDom. É possível, portanto, apostar em um salto da macrotendência conservadora
para a emancipadora e na sua futura hegemonia no campo da Educação Ambiental. Para isso, é
preciso investir em programas de formação de educadores ambientais que tenham como
pressupostos uma visão ampla e crítica dessa dimensão e a emancipação do aluno como sendo
a busca fundamental da educação.
Ao final dessa pesquisa de campo, comprovou-se que a parceria entre gestores
estaduais e organizações não governamentais, no caso a EcoDom, é um caminho fértil para a
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implementação e também para a formulação da política pública de Educação Ambiental. A
importância dessa articulação está no combate à desídia do próprio Estado de Minas Gerais em
elaborar e implementar a política pública de formação de educadores ambientais, omitindo-se
em relação ao comando da própria legislação mineira.
Conclui-se, pois, que a política pública de Educação Ambiental no Brasil é ampla
e fecunda, em termos legais, além de convergir para o referencial teórico adotado na presente
pesquisa. Contudo, sem uma efetiva política pública de formação de educadores ambientais, a
teoria e os comandos legais não alcançarão a prática educativa. Considerando que há 19
(dezenove) anos não existe oferta pelo poder público estadual mineiro de cursos ou programas
permanentes de formação na área, a articulação com organizações não governamentais e com
instituições de ensino superior na elaboração e implementação dessa política pública mostra-se
uma opção viável e mesmo necessária.
O projeto EcoDom não está calcado especificamente na formação de educadores
ambientais, mas por meio da metodologia da pegada ambiental tem estimulado a inserção de
temas ambientais nas diversas disciplinas curriculares e instigado a participação de diretores,
professores e alunos em torno da Educação Ambiental. Há, portanto, uma significativa
contribuição desse projeto socioambiental para a expansão da temática em relação às diversas
disciplinas do currículo, bem como há o estímulo para sua permanência no cotidiano escolar,
afinal o projeto é retomado anualmente e as escolas parceiras, em regra, renovam suas adesões,
havendo crescente aderência de outras escolas.
Além disso, durante as reuniões gerais semestrais realizadas pela coordenação do
EcoDom com os diretores, orientadores e alunos representantes das escolas, há também a
orientação quanto à feitura de projetos ambientais, sendo esta uma estratégia para se trabalhar
a Educação Ambiental de forma interdisciplinar. Por sua vez, os agentes nucleadores, que
acompanham a atuação das escolas e os alunos bolsistas, egressos das escolas parceiras e agora
graduandos em Direito ou Engenharia, verificam junto às suas escolas qual a dificuldade desta
na implementação das tarefas, podendo inclusive promover palestras para a comunidade escolar
sobre temas ambientais por eles escolhidos.
Por fim, vale ressaltar que a pesquisa de campo realizada reafirmou o que foi dito
por diversos autores e pesquisadores do campo: a Educação Ambiental só será plenamente
efetivada se houver oferta de cursos e programas de formação de educadores ambientais; essa
prática educativa ainda está centrada em um arcabouço teórico metodológico tradicional
divorciado do compromisso com a transformação da sociedade e com o processo de
emancipação do aluno, embora há de ser reconhecer o crescimento da macrotendência crítica.
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Educação Ambiental. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. cap. 2, p. 25-34.

88

HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. Política Pública: seus ciclos e
subsistemas: uma abordagem integradora. Tradução técnica Francisco G. Heidemann. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2013.
Jickling, B. “Why I don’t want my children to be educated for sustainable development”. The
Journal of Environmental Education, Heldref Pub., Washington DC: vol. 23, no 4, 5-8,
1992.
KORTEN, David C. Mude suas convicções para mudar o futuro: uma economia viva
para um planeta vivo. Tradução Cláudia Gerpe Duarte. São Paulo: Cultrix, 2018.
LAMOSA, Rodrigo de Azevedo C.; LOUREIRO, Carlos Frederico B.. A educação ambiental
e as políticas educacionais: um estudo nas escolas públicas de Teresópolis (RJ). Educ.
Pesqui., São Paulo, v. 37, n. 2, p. 279-292, Aug. 2011. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022011000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 24 abr. 2019.
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaios de antropologia simétrica. 3ª ed.
Tradução Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2013.
LAYRARGUES, Philippe Pomier; LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. As macrotendências
político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. Ambient. soc., São Paulo, v. 17, n.
1, p. 23-40, mar. 2014. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414753X2014000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 dez. 2018.
LAYRARGUES, Philippe Pomier. A crise ambiental e suas implicações na educação. In:
QUINTAS, J. S. (Org.). Pensando e praticando a Educação Ambiental na gestão do meio
ambiente. 2. ed. Brasília: Ibama, 2002. p. 159-196.
LAYRARGUES, Philippe Pomier. A resolução de problemas ambientais locais deve ser um
tema-gerador ou a atividade-fim da educação ambiental? In: REIGOTA, M. (Org.). Verde
cotidiano: o meio ambiente em discussão. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 1999. p. 131-148.
LEFF, Enrique. Aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao
diálogo de saberes. Tradução Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Cortez, 2012.
LEITE, Ivonaldo. História, educação ambiental e políticas: uma retrospectiva da realidade
brasileira e uma abordagem sobre os seus desafios. Revista HISTEDBR On-line, Campinas,
SP, v. 15, n. 63, p. 306-319, out. 2015. Disponível em:
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8641186/8693>.
Acesso em: 11 mai. 2019.
LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação Ambiental Crítica: do socioambientalismo às
sociedades sustentáveis. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.35, n.1, p. 145-163, jan./abr.
2009. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v35n1/a10v35n1.pdf. Acesso em: 03 mar.
2019.
LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação, emancipação e sustentabilidade: em defesa de

89

uma pedagogia libertadora para a educação ambiental. In: LAYRARGUES, P. P. (Coord.).
Identidades da educação ambiental brasileira. Ministério do Meio Ambiente. Diretoria de
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social e considerações curriculares. Ciências Humanans e Sociais em Revista. RJ, EDUR,
vol. 35, n. 2, jul / dez, p. 07-19, 2013.
LOPEZ, Felix Garcia; ABREU, Rafael. A participação das ONGs nas políticas públicas: o
ponto de vista de gestores federais. Brasília, 2014. Disponível em:
http://portal.convenios.gov.br/images/docs/MROSC/Estudos_e_Pesquisas/ponto_de_vista_do
s_gestores_federais.pdf. Acesso em: 02 mai. 2019.
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Trajetória e Fundamentos da Educação
Ambiental. 4ª. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. Ed. Porto
Alegre: Bookman, 2006.
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