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RESUMO 

 

Temas ambientais têm sido abordados a partir de diferentes interpretações da realidade, 

desde perspectivas ideológicas conservadoras a críticas. Considerando a educação 

ambiental como um campo de disputa torna-se importante, para os educadores 

ambientais, a compreensão do discurso ambiental dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo. Nesse sentido, buscando conjugar os aspectos da complexidade ambiental, da 

necessidade de uma educação ambiental que almeje uma transformação social e da 

influência de diferentes instâncias formativas na formação/socialização humana, o 

presente estudo objetivou compreender o discurso ambiental de professores em 

formação para uma possível sinalização de conceitos deflagradores de uma intervenção 

pedagógica na perspectiva crítica. Este estudo é um recorte de uma pesquisa mais ampla 

e, metodologicamente, configurou-se como uma pesquisa participante. Tivemos como 

sujeitos da pesquisa 12 licenciandos em Química inscritos no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência. Tanto no delineamento da pesquisa quanto na análise 

dos dados coletados, admitimos como matriz referencial fundamentos do materialismo 

histórico-dialético proposto por Marx e da psicologia sócio-histórica proposta por 

Vigotski. O discurso ambiental desses futuros professores mostrou-se híbrido e 

influenciado, principalmente, pelos paradigmas ambientais da sociedade 

contemporânea. Das análises, emergiram dois conceitos que julgamos ser 

desencadeadores de uma discussão ambiental crítica, o de cultura e o de consciência. 

Assim como nos conceitos de meio ambiente, sustentabilidade e educação ambiental, os 

conceitos de cultura e consciência estiveram vinculados, estritamente, a noções de 

valores e mudanças comportamentais desprovidas dos determinantes sócio-históricos. 

Acreditamos que uma abordagem mais profícua desses conceitos reside no conceito de 

cultura em sua acepção ampla e de consciência na perspectiva cognitivista. 

 

 

 

Palavras chave: discurso ambiental, educação ambiental crítica, mudança cultural, 

consciência, formação de professores. 
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ABSTRACT 

 

Environmental themes have been analyzed from a variety of reality interpretations, from 

conservative ideological perspectives to more critical ones. Bearing in mind that 

environmental education is a field of intense discussion, it is of considerable importance 

for educators to understand of environmental discourses of subjects involved in the 

educational process. In this sense, seeking to combine aspects of environmental 

complexity, the need for environmental education that aims a social transformation and 

the influence of different areas in human training and human socialization, this study 

aimed to understand the environmental discourse of teachers in training for a possible 

signaling triggers concepts of an educational intervention in critical perspective. This 

study is part of a broader research and, methodologically, is configured as a participant 

research. We had as research subjects 12 chemistry course students who were enrolled 

in the Institutional Scholarship Program Introduction to Teaching. Both on the study 

design and in the analysis of the collected data, we assume as a reference fundamentals 

array of historical and dialectical materialism proposed by Marx and socio-historical 

psychology proposed by Vigotski. The environmental discourse of these future teachers 

proved to be hybrid and influenced mainly by environmental paradigms of 

contemporary society. Two concepts that we consider to be triggers of a critical 

environmental discussion, namely culture and conscience, emerged from the analysis. 

As the concepts of environment , sustainability and environmental education, the 

concepts of culture and consciousness were linked strictly to the notional values and 

behavioral changes devoid of socio-historical factors. We believe that a more fruitful 

approach these concepts can be found in the concept of culture in the broadest sense and 

consciousness in cognitive perspective.  

 

 

 

Key words:  environmental discourse, critical environmental education, cultural 

change, conscience, teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A abordagem das questões ambientais na sociedade contemporânea vem se 

ampliando e difundindo cada vez mais. Temas como natureza, meio ambiente, 

aquecimento global, sustentabilidade, poluição e escassez de água entre outros, estão 

tendo destaque em setores da sociedade, tais como meios de comunicação, instituições 

escolares, instituições públicas e privadas, entre outros. 

 A questão ambiental é ontologicamente complexa, sendo um campo conflituoso 

que apresenta disputas de classes, com discursos polissêmicos e muitas vezes 

contraditórios que vão desde perspectivas conservadoras/reacionárias a 

críticas/revolucionárias (GERHARDT; ALMEIDA, 2005). 

 É preciso considerar na abordagem dos problemas ambientais que esses não são 

frutos de uma evolução natural do meio ambiente, apesar de não desconsiderarmos 

essas alterações. A intervenção antrópica sobre o meio ambiente é que vem rompendo 

com sua capacidade de resiliência. Mas essa intervenção destrutiva não é inata ao ser 

humano, ela é própria das relações sociais constituídas.  

 Partindo do pressuposto de que o ser humano não nasce ser humano, mas torna-

se ser humano à medida que se desenvolve nas relações sociais, na experiência social da 

humanidade e de seus grupos particulares, podemos compreender que, de fato, a crise 

ambiental constitui-se como uma crise civilizatória instalada no centro das contradições 

da sociedade capitalista (TOZONI-REIS, 2008). 

 Desse modo, o enfrentamento dos problemas ambientais passa, primeiramente, 

pelo estabelecimento de uma nova relação entre os seres humanos e entre os seres 

humanos e a natureza. E para isso, necessitamos de uma educação para além da 

perspectiva reprodutivista da sociedade.  

 Nesse contexto questionamo-nos: o que deve ser considerado ao se trabalhar 

com a questão ambiental na educação escolar? Quais metodologias adequadas? Por que 

uns conhecimentos e não outros? Por que uma forma de organização e não outras?  

Certamente haverá inúmeras respostas a tais questões. Isso porque, a prática 

educativa, tendo os sujeitos consciência ou não disso, jamais será uma atividade neutra, 

isenta de intenções e fora de um de conjunto simbólico formado a partir de valores, 

crenças e, sobretudo, fora de uma perspectiva orientada por interesses de classes. Dessa 

maneira, uma resposta que podemos dar para as questões é: depende dos objetivos que 

orientam a prática educativa.  
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Ao analisar a função social da Escola, podemos sintetizar de maneira genérica 

que a educação escolar pode reforçar seu papel histórico de reprodução das relações, e, 

portanto, das contradições e desigualdades sociais, como pode atuar contribuindo para a 

superação das relações sociais dominantes. Defendemos o conjunto de práticas 

educativas orientadas pelo segundo objetivo mesmo entendendo que são minoritários, 

pois a escola é um instrumento de reprodução da sociedade posta em determinado 

momento histórico e a ela subordinada.  

Outra questão que deve ser ressaltada é que a escola não é o único espaço 

pedagógico responsável pela socialização e formação cultural dos sujeitos. Existem a 

igreja e a família, por exemplo, bem como a mídia, que nos tempos atuais tem ocupado 

um espaço significativo em nossas vidas.   

A mídia é um dos maiores suportes ao processo de globalização
2
 tanto 

econômica, tecnológica, social, como também cultural, devido à sua capacidade de 

abrangência e interação com o público (RAMOS; RAMALHO, 2002). No entanto, cabe 

ressaltar que as mídias 

[...] fazem um papel de mediação entre a realidade e as pessoas. O que 

eles nos entregam não é a realidade, mas a sua construção da 

realidade. Isto é, da enorme quantidade de fatos e situações que a 

realidade contém, os meios selecionam só alguns, os decodificam à 

sua maneira, os combinam entre si, os estruturam e recodificam, 

formando mensagens e programas e os difundem, carregados, agora 

da ideologia, dos estilos e das intenções que os meios lhes atribuem 

(BORDENAVE, 2001, p. 80). 

 

 Buscando conjugar os aspectos da complexidade ambiental, da necessidade de 

uma educação ambiental (EA) que almeje uma transformação social e da influência de 

diferentes instâncias na formação/socialização humana, nosso principal objetivo foi 

compreender os discursos ambientais de futuros professores, licenciandos em Química, 

buscando sinalizar conceitos deflagradores para a compreensão crítica da EA. 

 Em específico, objetivamos: 1) traçar o perfil midiático e socioeconômico dos 

sujeitos participantes da pesquisa, futuros educadores ambientais; 2) identificar e 

caracterizar suas principais ideias acerca de meio ambiente (MA), sustentabilidade e EA 

destacando influências de diferentes instâncias formativas; 3) analisar o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em que estavam matriculados; 4) 

                                                             
2
 Percebemos o processo de globalização como uma tendência internacional do capitalismo que aliado ao 

projeto neoliberal difundem uma economia de mercado global sem restrições, a competição ilimitada e a 

minimização do Estado em questões econômicas e sociais (OLIVEIRA; LIBÂNEO, 1998).  



13 
 

identificar possíveis conceitos deflagradores de uma discussão ambiental na perspectiva 

crítica. 

 Acreditamos que a compreensão do discurso ambiental desses alunos pode 

subsidiar o direcionamento de práticas educativas ambientais na perspectiva crítica, ou 

seja, tal compreensão, tanto pelo professor quanto pelos próprios alunos na forma de 

metaconsciência, pode auxiliar no processo de formação conceitual crítica.

 Metodologicamente, a pesquisa se configurou como pesquisa participante e foi 

estruturada em três etapas: 1) análise do PPC; 2) aplicação de um questionário aos 

estudantes dividido em duas partes, uma sobre os conceitos de MA, sustentabilidade e 

EA e a outra sobre hábitos de consumo da mídia e aspectos sociais e econômicos e 3) 

realização de um Grupo de Discussão (GD). Para pensarmos o caminho da pesquisa e 

para analisarmos os dados obtidos recorremos a uma matriz referencial fundamentada 

em aspectos do materialismo histórico-dialético proposto por Marx e da psicologia 

sócio-histórica proposta por Vigotski (MARX, 1983; VIGOTSKI, 2009). 

 Além dessa introdução, o texto aqui apresentado é formado por quatro capítulos. 

O primeiro capítulo propicia uma reflexão acerca da relação entre a escola e a sociedade 

na formação humana buscando elementos sociais e históricos constitutivos da formação 

de identidades individuais, para tal faz a abordagem do materialismo histórico-dialético, 

da psicologia sócio-histórica e da mídia como uma instância estruturante do habitus. 

 O segundo capítulo se insere no campo da discussão da EA, apresenta um breve 

histórico dessa perspectiva educativa e lança fundamentos para a compreensão de uma 

EA crítica. Nele encontramos, também, aspectos atuais da formação de educadores 

ambientais e o modo como tem ocorrido a apropriação do discurso ambiental da mídia 

pelos cidadãos. 

 No terceiro capítulo apresentamos a metodologia de pesquisa e detalhamos as 

etapas de realização da mesma, justificamos o porquê de nossa pesquisa ser tipificada 

como pesquisa-participante e expusemos o contexto e os pressupostos teóricos na coleta 

e análise dos dados. No quarto capítulo discutimos os resultados. Analisamos os dados 

obtidos a partir do PPC, dos questionários e do GD buscando relações entre as 

dimensões sociais, midiáticas e científicas no discurso apresentado pelos licenciandos. 

Enfatizamos inicialmente, o perfil midiático e social desses sujeitos e, posteriormente, 

caracterizamos e analisamos a visão dos sujeitos acerca dos conceitos de MA, 

sustentabilidade e EA sob o aspecto sociológico e psicológico. Finalmente, 
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apresentamos considerações acerca dos resultados e indicamos algumas sinalizações e 

contribuições desta investigação. 

1 ESCOLA E SOCIEDADE NA FORMAÇÃO HUMANA 

 

1.1 UMA ABORDAGEM SOBRE A FORMAÇÃO HUMANA E A INSTITUIÇÃO 

ESCOLAR COMO LOCAL ESPECÍFICO DA EDUCAÇÃO 

 

 Pensar na constituição humana ou como o ser humano se torna ser humano é um 

exercício necessário para a discussão aqui empreendida a respeito da instituição escolar 

como local específico da educação. Longe de esgotar as possibilidades nesse pensar, 

mas buscando um consenso mínimo que permita o diálogo, partimos do pressuposto de 

que o homem é um ser social e histórico.  

 Diferentemente de uma postura idealista que aponta a racionalidade como um 

atributo essencial humano, consideramos que para além da racionalidade está a maneira 

como o ser humano relaciona-se com a natureza, transformando-a em função de suas 

necessidades (SAVIANI; DUARTE, 2010). 

 Marx (2010) aponta essa característica ao diferenciar a atividade produtiva 

humana e animal. 

É verdade que também o animal produz. Constrói para si um ninho, 

habitações, como a abelha [...]. No entanto, produz apenas aquilo de 

que necessita imediatamente para si ou sua cria [...]; o animal produz 

apenas sob o domínio da carência física imediata, enquanto o homem 

produz mesmo livre da carência física, e só produz, primeira e 

verdadeiramente na sua liberdade com relação a ela [...] o homem se 

defronta livremente com o seu produto (MARX, 2010, p. 85) 

 

 Ao compreender esse agir humano na natureza produzindo seus meios de vida 

como algo que transcende o imediatismo da carência física, percebemos que o 

trabalho
3
 é, na realidade, a característica essencial humana e como tal o ser humano 

não nasce ser humano, ele forma-se ser humano pelo trabalho.  

 Essa formação é, portanto, fruto de um exercício que se desenvolve nas relações 

sociais, ocorre na e pela existência humana. Marx (1983) expressou isso ao afirmar que 

não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas o seu ser social que 

                                                             
3
 Entende-se por trabalho a atividade produtiva de um determinando tipo, que visa a um objeto ou produto 

com funções definidas pela prática social (BOTTOMORE, 2001; SAVIANI; DUARTE, 2010). 
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determina a sua consciência. O modo de produção da vida material condiciona o 

desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. 

 Dessa compreensão emerge o fato de que o processo formativo humano é 

eminentemente educativo e que a origem da educação coincide com a origem do ser 

humano. Desde o princípio os seres humanos aprendem "a produzir sua existência no 

próprio ato de produzi-la. Aprendem a trabalhar trabalhando" (SAVIANI, 2007, p. 154).  

 Luria (1979) aponta ainda que grande parte do conhecimento, habilidade e 

procedimento do comportamento humano advém da aprendizagem e assimilação da 

experiência de toda a humanidade, da experiência histórico-social de gerações.  

 Na origem pré-histórica de diferentes povos (comunidade primitiva) foi possível 

identificar um comunismo tribal caracterizado por uma pequena coletividade unida por 

laços de sangue cujos membros, indivíduos livres, tinham direitos iguais. A 

comunidade, baseada na propriedade comum da terra, não acumulava bens e toda 

produção era repartida, igualmente, entre todos (PONCE, 2010). 

 Nessa comunidade a afirmação "educação é vida" foi de fato uma verdade 

prática. Os seres humanos educavam-se e educavam as novas gerações na apropriação 

coletiva dos meios de produção da existência
4
 cuja forma e conteúdos eram validados 

pela experiência, ou seja, ao aprender a caçar caçando os indivíduos rejeitavam, por 

exemplo, estratégias negativas de caça e preservavam e transmitiam às demais gerações 

as estratégias positivas (SAVIANI, 2007). 

 A educação era uma função espontânea da sociedade em conjunto, todos os 

integrantes eram responsáveis por educar as crianças que inseridas na convivência diária 

com o grupo e participando das funções da coletividade formavam-se como seres 

humanos que compreendiam que não havia nada superior aos interesses e às 

necessidades da tribo. Em suma: diante do homogêneo ambiente social, a educação era 

espontânea, já que não existia uma instituição específica para educar, e integral, já que 

os membros da tribo apreendiam tudo o que na mesma tribo era possível receber e 

elaborar (PONCE, 2010).  

 Nessa configuração havia uma relação de identidade do homem
5
 em relação ao 

trabalho e educação. Marx (2010) chama essa relação de identidade como "objetivação 

da vida genérica do homem" que representa a identificação do homem com o objeto de 

                                                             
4
 Com modo de produção comunal e apropriação coletiva da terra. 

5
 Apesar de usarmos ao longo do texto o termo "ser humano" por considerarmos mais adequado, optamos 

por deixar "homem" nos trechos que citam Marx para manter a palavra de origem utilizada pelo autor. 
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seu trabalho, expressão de sua atividade vital consciente (dotada de vontade e 

consciência) e vida produtiva. 

 Entretanto, essa unidade começa a sofrer uma ruptura ao iniciar a diferenciação 

de classes na sociedade. Os meios de produção que eram comuns e coletivos tornaram-

se, paulatinamente, individuais na medida em que se iniciou a apropriação privada da 

terra.  

 Seja na sociedade escravocrata, feudalista ou capitalista, essa apropriação 

privada acabou por aprofundar a divisão de classes em duas principais a saber: a dos 

proprietários e a dos não proprietários. Os componentes da primeira passaram a viver do 

trabalho alheio e os da segunda passaram a ter que sustentar com seu trabalho a si 

mesmos e os proprietários (SAVIANI, 2007). 

 Ao ter que sustentar o outro com seu trabalho, o trabalhador não percebe mais o 

trabalho como uma atividade própria e livre, como autoatividade, mas como um 

trabalho estranhado. Nessa relação destacamos três aspectos: 1) o trabalhador perde a 

relação imediata como o objeto de seu trabalho, 2) o objeto passa a ter maior valor que o 

trabalhador ao possuir uma existência externa, independente e estranha e 3) o próprio 

trabalho já não pertence mais ao trabalhador, se torna externo a ele. Ocorre um 

estranhamento de si, o trabalhador só se sente junto a si quando está fora do trabalho e 

fora de si quando no trabalho (MARX, 2010). Dessa maneira o trabalho perde sua 

essencialidade no processo formativo humano e passa a ser apenas um meio de 

existência física individual.  

 Dessa mudança decorre a negatividade da expressão "trabalho" que como termo 

historicamente determinado e posto como princípio da economia política é visto como 

trabalho obrigatório e forçado (MANACORDA, 2010a). Nele o trabalhador não se sente 

feliz, já que "não desenvolve nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortifica sua 

physis e arruina o seu espírito" (MARX, 2010, p. 82, grifo nosso). Para o trabalhador, o 

trabalho configura-se como autossacrifício e mortificação. 

 Além da alteração da relação entre o homem e o trabalho, a divisão de classes 

também acarretou mudanças na educação. A educação que primitivamente esteve 

identificada com o trabalho e com a vida humana de modo coletivo, após à divisão de 

classes dividiu-se em educação para os dominantes (proprietários) e educação para os 

dominados (não proprietários). 

 A primeira, destinada aos homens livres (que não tinham que trabalhar), 

centrada na arte da palavra compreendida como a arte de governar. A segunda, 
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destinada aos escravos/servos, centrada no "fazer" assimilado ao próprio processo de 

trabalho (estranhado).  

 Da primeira modalidade originou-se a escola como um local específico da 

educação ainda na civilização grega. A própria palavra escola denota essa característica, 

já que etimologicamente significa o lugar do ócio para onde iam aqueles que gozavam 

de tempo livre, que não precisam trabalhar (SAVIANI, 2007).  

 Sem desconsiderar os movimentos de continuidade e ruptura na relação 

educação-sociedade, essa distinção na educação promovida pela divisão de classes tem 

sido uma constante na história da educação. Seja na educação egípcia, grega, romana, 

feudal ou moderna, a separação entre instrução e trabalho sempre esteve presente, 

embora sob formas diferentes e peculiares (MANACORDA, 2010b). 

 Outro aspecto que podemos ressaltar é a relação que pode ser estabelecida entre 

a divisão do trabalho e a educação. A incorporação das máquinas no sistema produtivo 

determinou a passagem do modo artesanal para o industrial, ainda no início da 

industrialização e da estruturação do capitalismo por volta da segunda metade do século 

XVIII. 

 Aliada à mecanização, a divisão social do trabalho permitiu que os produtos 

fossem produzidos em maior escala, mais rapidamente e com menor preço garantindo o 

domínio das grandes indústrias (sistema fabril) em quase todos os ramos de trabalho 

(estamparia de tecidos, tipografia, cerâmica e metalúrgica entre outros). 

 O artesão que antes acompanhava todas as etapas da produção de um objeto, 

agora, como operário/proletariado, era responsável por fazer apenas uma parte desse 

objeto. A atividade do trabalhador foi reduzida a um movimento mecânico, simples e 

repetitivo, ou seja, totalmente manual, facilmente executável por qualquer pessoa 

independentemente da idade, sexo ou qualificação (MARX; ENGELS, 2004). 

 Nessa organização o trabalhador sofreu uma desapropriação de conhecimentos e 

destrezas ao perder, diante da limitação de seu trabalho, a compreensão do todo; e ao ser 

impedido de participar de decisões relativas ao processo produtivo, tais como o que 

deve ser produzido, por quê, para quê, como e quando. Só umas poucas pessoas 

"pensam e decidem" enquanto a grande massa "obedece e executa" (SANTOMÉ, 1998). 

 Essa posição representou o despojamento dos últimos resíduos de independência 

e a efetiva separação entre trabalho manual e intelectual (MARX; ENGELS, 1988). 

Desprovidos da escassa propriedade que possuíam, os trabalhadores viram-se obrigados 

a vender sua força de trabalho aos capitalistas em troca dos meios de subsistência 
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necessários à sua manutenção sujeitando-se à condição de que somente como 

trabalhador ele poderia manter-se como sujeito físico e apenas como sujeito físico ele 

seria trabalhador (MARX, 2010).  

 Dessa perspectiva, a da divisão de classes e da divisão do trabalho com suas 

respectivas consequências na relação constituição humana/trabalho, podemos 

compreender alguns aspectos da educação e da escola.  

 Como exposto anteriormente, uma das primeiras implicações da divisão de 

classes para a educação e a escola, como instituição social e local específico da 

educação, foi a diferenciação quanto à sua finalidade. Apesar de suas particularidades, 

os diferentes momentos históricos evidenciam a educação dos dominantes e a educação 

dos dominados ou a separação entre instrução e trabalho.  

 A instrução tendo por finalidade formar o governante para a arte da palavra a 

exemplo da Institutio oratoria no antigo Egito, da educação homérica na Grécia, da 

cultura escolástica e da educação cavalheiresca na Baixa e Alta Idade Média. Em suma, 

uma educação "para as artes imediatas do domínio - armas e políticas para alguns e, 

para outros, as ciências teóricas (a escrita e o cálculo)" (MANCORDA, 2010a, p. 130).  

 Para os dominados resignava-se uma educação no trabalho, ou seja, na 

aprendizagem prática do ofício. Para eles não havia um local específico (escola), mas 

apenas um contato direto e imediato com os adultos visando o exercício das várias 

atividades manuais e a aquisição de um mínimo de noções a elas ligadas e a admissão 

das crianças no local dos adultos (MANACORDA, 2010a). 

 O trecho a seguir ilustra essa condição: 

Para as classes governantes uma escola, isto é, um processo de 

educação separado, visando preparar para as tarefas do poder, que são 

o pensar ou o falar (isto é, a política) e o fazer a esta inerente (isto é, 

as armas); para os produtores governados nenhuma escola 

inicialmente, mas só um treinamento no trabalho, [...] observar e 

imitar a atividade dos adultos no trabalho, vivendo com eles. Para as 

classes excluídas e oprimidas, sem arte nem parte, nenhuma escola e 

nenhum treinamento mas, em modo e em graus diferentes, a mesma 

aculturação que descende do alto para as classes subalternas. 

(MANACORDA, 2010b, p. 58, grifo do autor) 

 

 As transformações que marcaram o limiar do mundo moderno, tais como o 

surgimento das literaturas vulgares que proporcionou o aparecimento de novas formas e 

conteúdos culturais retirando dos clérigos o monopólio da escrita, a disseminação do 

espírito e dos conteúdos humanistas e as aristocráticas exigências humanísticas aliada às 

exigências ascético-populares, apesar de promoverem mudanças na educação, 
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continuaram a favorecer a formação do homem ideal dos novos grupos dominantes 

evidenciando, dessa forma, a manutenção da separação entre instrução e trabalho e a 

ausência total da formação geral (MANACORDA, 2010b). 

 Em meados do século XIX, as condições materiais da sociedade da época
6
, as 

reivindicações por estatização, democratização e laicização da instrução juntamente 

com o problema real da instrução das massas diante das novas necessidades produtivas 

possibilitaram o fato novo de ter-se uma "escola", como local específico de formação, 

para a classe trabalhadora. 

 Entretanto, a reconfiguração da estrutura escolar tradicional com a incorporação 

de um conteúdo típico das artes reales
7
, com caráter não apenas cognitivo, mas 

operativo promovendo uma aliança entre o saber e a indústria por meio da introdução de 

novas disciplinas técnico-científicas não representou uma revolução na escola ou no 

ensino, apenas, novo conteúdo na velha forma. 

 Como bem resume Manacorda (2010a, p. 133, grifo do autor) é nesse nível 

metodológico-histórico que evidenciamos a "separação entre escola do doutor e escola 

do trabalhador: a primeira acentuadamente livresca e desinteressada; a segunda 

acentuadamente profissional e prática, mas ambas, definitivamente, escolas". 

 Apesar de diferentes classes terem acesso à educação, nem todas tinham a 

mesma parte nessa educação.  

 Nas palavras de Marx e Engels, "a história de toda sociedade até hoje
8
 é a 

história de luta de classes" (MARX; ENGELS, 1988, p. 66) e com a educação e a escola 

não foi diferente. Desde a divisão de classes na sociedade, a história da educação tem 

mostrado que a mesma sempre esteve, estreitamente, ligada à estrutura econômica das 

diferentes e antagônicas classes. Em resumo,  

a educação é o processo mediante o qual as classes dominantes 

preparam na mentalidade e na conduta das crianças as condições 

fundamentais da sua própria existência. [...] A classe que domina 

materialmente é também a que domina com a sua moral, a sua 

educação e as suas ideias (PONCE, 2010, p. 171). 

 

                                                             
6
 Época da consolidação da "democracia burguesa" que, fundada no contrato social celebrado 

"livremente" entre os indivíduos, buscava transformar os súditos do "Antigo Regime" em cidadãos 

(SAVIANI, 2008). 
7 Artes reales ou quadrivium compreende as quatro artes reais: aritmética, geometria, astronomia e 

música. Tradicionalmente, havia o estudo das Artes sermocinales ou trivium que compreende as três artes 

discursivas: gramática, dialética e retórica. 
8
 Em nota à edição inglesa de 1888, Engels esclarece que "a história de toda sociedade até hoje" refere-se 

à toda história escrita conhecida na época de 1847. Não se referia, portanto, à pré-história, à organização 

social comunista primitiva ou tribal baseada na propriedade coletiva (MARX; ENGELS, 1988).  
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 No campo pedagógico, as diferentes teorias ou correntes pedagógicas expressam 

em sua maioria, de modo mais implícito ou explícito, as finalidades anteriormente 

expostas, a de uma educação/escola afinada às necessidades e às determinações gerais 

do capital (MÉSZÁROS, 2008). 

 A denominada pedagogia tradicional, típica da época dos "sistemas nacionais 

de ensino" da segunda metade do século XIX, concebia uma educação com autonomia 

em relação à sociedade. Desconsiderava as determinações sociais na estrutura 

educacional. 

 Semelhantemente a concepções pedagógicas anteriores tais como a pedagogia de 

Platão, a cristã, as humanistas, as da natureza (com Comenius, como principal 

expoente), a idealista de Kant, Fichte e Hegel e a do humanismo racionalista
9
 

(SUCHODOLSKI, 1984), a pedagogia tradicional revelou-se como uma "teoria do 

ensino" primando a teoria em relação à prática. Nela a teoria moldava a prática 

concedendo-lhe tanto o conteúdo como a forma de sua transmissão (SAVIANI, 2005). 

 Nessa pedagogia o professor, com a função de transmitir os conhecimentos 

acumulados e sistematizados pela humanidade, assumiu uma posição de centralidade. A 

escola, organizada na forma de classes, contava com um professor razoavelmente bem 

preparado
10

 que expunha, de modo gradativo e lógico, as lições aos alunos. Aos alunos 

cabia-lhes, atentamente e disciplinarmente, assimilar os conteúdos e fazer os exercícios. 

 A psicologia desse momento esteve fortemente centrada nas concepções 

mecânicas e a técnica educativa mostrava-se muito abstrata, intelectual e formalista. 

"Sob a sua influência, o espírito infantil foi obrigado a suportar a fadiga e a tortura de 

uma educação que atribuía à inteligência da criança mais importância do que à sua 

espontaneidade" (PONCE, 2010, p. 162). 

 As dificuldades apresentadas por essa pedagogia em relação à universalização 

do ensino e à formação de um indivíduo que se ajustasse ao tipo de sociedade almejada 

propiciaram o aparecimento de uma "nova" pedagogia. 

 Diferenciava-se, assim, a pedagogia tradicional da pedagogia nova. A segunda, 

contrariamente à primeira, atribuía à estrutura e organização da própria escola a 

                                                             
9 Em seu livro, "A pedagogia e as grandes correntes filosóficas", Suchodolski (1984) utiliza a 

controvérsia filosófica clássica da filosofia da essência e da filosofia da existência para analisar o 

pensamento pedagógico moderno. Para o autor, no fundamento das diferentes concepções pedagógicas da 

história está a atribuição à educação para formar o ser humano conforme determina sua "essência" ou sua 

"existência". 
10 Esse preparo não é entendido somente em termos de conteúdo, mas, também, em termos de alienação 

conforme discutido anteriormente.  
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principal causa da marginalização e não permanência das crianças. Diante disso, propôs 

uma nova maneira de interpretar a educação baseada na consideração das 

particularidades individuais. Por compreender que cada indivíduo era único, não 

concebia uma educação que com um método unificado fosse capaz de ensinar tudo a 

todos
11

 (SAVIANI, 2008). 

 A centralidade, antes ocupada pelo professor (adulto), é deslocada para o aluno 

(criança). No lugar das classes sombrias, disciplinadas, silenciosas e com paredes 

opacas buscava-se desenvolver um ambiente alegre, colorido, movimentado e com um 

rico material didático onde o professor estimularia e orientaria a aprendizagem de modo 

espontâneo, conforme os interesses do próprio aluno (SAVIANI, 2008).  

 Nessa nova tendência houve o deslocamento  

da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto 

lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos 

ou processos pedagógicos; [...] do diretivismo para o não-diretivismo; 

[...] de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da 

lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada 

principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia 

(SAVIANI, 2008, p. 8). 

 

 Por tais características, percebemos que a pedagogia nova mostrava-se como 

uma teoria da aprendizagem que, diferentemente da tradicional, primava a prática em 

relação à teoria. A prática não estava mais subordinada às regras e diretrizes da teoria e 

o importante não era mais o aprender, mas o "aprender a aprender" (SAVIANI, 2005). 

Com maior ou menor afinidade, esse pensamento pode relacionar-se a outras 

concepções pedagógicas tais como a de Rousseau (um dos precursores das correntes 

renovadoras), Pestalozzi, Froebel, Stirner, Nietzsche, Bergson e Snyders entre outros 

(SUCHODOLSKI, 1984). 

 Apesar da difusão do ideário "escolanovista" em pedagogos de escolas 

tradicionais, a escola preconizada por tal pedagogia não conseguiu estabelecer-se como 

maioria na organização geral do sistema educacional. Ficou mais circunscrita a escolas 

experimentais e de núcleos que atendiam a pequenos grupos da elite, já que demandava 

maior investimento financeiro em relação às escolas tradicionais. Isso demonstrou que, 

semelhantemente à tradicional, também não propiciou a inclusão dos marginalizados.  

 Além disso, a influência de aspectos dessa pedagogia, como por exemplo a 

despreocupação com a transmissão dos conhecimentos, em redes escolares oficiais 

                                                             
11 Em referência ao preceito pedagógico de Comenius que influenciou a Pedagogia Tradicional da 

segunda metade do século XIX (COMENIUS, 1997; PONCE, 2010). 
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(tradicionais) contribuiu para rebaixar o nível de ensino disponibilizado às camadas 

populares que, na maioria das vezes, "têm na escola o único meio de acesso ao 

conhecimento elaborado" (SAVIANI, 2008, p. 9). 

 Diante dessas dificuldades uma terceira pedagogia ganhou destaque no início da 

segunda metade do século XX, a pedagogia tecnicista que radicalizou, ao máximo, a 

preocupação com os meios. Centrada na neutralidade científica, na racionalidade, na 

eficiência e na produtividade, essa pedagogia defendia uma reorganização do processo 

educativo para torná-lo objetivo, operacional e eficaz. 

 E para isso recorreu à psicologia behaviorista, à inspiração filosófica 

neopositivista e ao método funcionalista como sustentação teórica. Se antes tinha-se a 

preocupação em aprender a aprender agora o necessário era "aprender a fazer". 

 A escola passou por um processo de burocratização ao sofrer uma divisão do 

trabalho pedagógico através da especialização de diferentes funções. Adotou-se 

"esquemas" previamente planejados e "prontos" para serem executados. À semelhança 

de um tutorial, esses esquemas já estabeleciam o que o professor deveria fazer assim 

como, quando e como fazer (SAVIANI, 2008).  

 Diferentemente da pedagogia tradicional que tinha a centralidade no professor e 

da pedagogia nova que tinha a centralidade no aluno, a pedagogia tecnicista deslocou a 

centralidade para o processo (meio) a fim de corrigir possíveis deficiências do professor 

e de potencializar os efeitos de sua intervenção (SAVIANI, 2008). Nessa configuração, 

à semelhança do que ocorreu com o trabalhador no processo produtivo, foi negado aos 

professores e aos alunos a possibilidade de intervir nos processos educativos. A 

concepção, planejamento, coordenação e controle desses processos ficaram sob a 

responsabilidade de uns "poucos", supostamente especializados e dotados de 

objetividade e neutralidade. (SANTOMÉ, 1998; SAVIANI, 2008).  

 Apesar das características idiossincráticas das três pedagogias, a observação da 

finalidade da escolarização e da educação dessas pedagogias permitiu identificarmos um 

pressuposto comum: a crença em uma educação/escola desvinculada das relações 

sociais. Ignorando as determinações sociais no processo educativo, tais pedagogias 

assumiram indistintamente a função de formar indivíduos conformados a uma sociedade 

harmoniosa e não contraditória
12

, acreditavam na possibilidade de uma equalização 

                                                             
12

 Por tal intencionalidade, Saviani (2008) classifica a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a 

pedagogia tecnicista como "Teorias não críticas". 
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social. Essas teorias consideravam "apenas a ação da educação sobre a sociedade" 

(SAVIANI, 2008, p. 13). 

 Com enfoque crítico a tal posicionamento, foram propostas novas teorias e 

pedagogias que reconheciam a relação de dependência entre a educação e a sociedade 

concebendo a educação a partir de seus condicionantes sociais. Embora em minoria, 

reconhecemos a importância de tais teorias/pedagogias para os propósitos desta 

discussão e nos dedicaremos a elas mais adiante. 

 Distanciando de uma compreensão simplificadora do processo histórico de 

constituição das pedagogias abordadas admitimos seu caráter dinâmico e 

interdependente. Entendemos que, ao contrário da forma exposta, tanto no âmbito 

internacional como no âmbito nacional, não houve uma sucessão ou linearidade em que 

o aparecimento de uma pedagogia implicasse na supressão da anterior (SAVIANI, 

2005). Longe disso, nos diferentes momentos históricos sempre houve a luta dos 

contrários
13

. 

 Considerando a dinamicidade e interdependência dos condicionantes 

econômicos, políticos e sociais entre outros, determinantes e determinados, na história 

da educação, percebemos que a estrutura educacional do presente, ainda, apresenta, de 

modo mais implícito ou explícito, traços das diferentes pedagogias. Na realidade, 

excetuando-se na passagem da comunidade primitiva para a sociedade de classes, a 

educação nunca sofreu uma "revolução", apenas "reformas" (PONCE, 2010). 

 Exemplificando tais traços podemos citar a organização das escolas em classes; 

a formatação das salas de aulas; a disposição do tempo de estudo; a disciplinarização do 

conhecimento; a fragmentação da cultura escolar em matérias, temas e lições 

amplamente detalhadas e pontuais;  o currículo desvinculado da realidade, 

descontextualizado; a não participação de professores e alunos nos processos decisórios 

e reflexivos concernentes à própria educação como participação na vida comunitária; a 

presença do currículo oculto que, na maioria das vezes, objetiva desenvolver 

habilidades relacionadas à obediência e submissão à autoridade; a descentralização das 

responsabilidades de manutenção da escola e a centralização do controle do rendimento 

escolar dos vários níveis na forma dos sistemas nacionais de avaliação; a promoção de 

um ensino aligeirado com promoção automática; e, em um momento mais recente, a 

defesa da interdisciplinaridade contendo uma filosofia de fundo que atende aos 

                                                             
13 Entenda-se como interação permanente dos opostos. A contradição inerente ao movimento como fonte 

de transformação dos fenômenos (TRIVIÑOS, 2011). 
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interesses da reestruturação do capital (MANACORDA, 2010a; MÉSZÁROS, 2008; 

SANTOMÉ, 1998; SAVIANI, 2003, 2005, 2008). 

 

1.2 UMA VISÃO DA ESCOLA A PARTIR DO MATERIALISMO HISTÓRICO-

DIALÉTICO 

 

 Diante do cenário anteriormente exposto, é importante destacarmos o fato de que 

toda a pedagogia moderna, independentemente de suas díspares correntes de 

pensamento, centrou-se na disputa sobre a relação teoria e prática, entre a escola do ler e 

a escola do fazer. Percebemos esse aspecto como um dos produtos da divisão da 

sociedade em classes, da divisão social do trabalho, da separação entre trabalho manual 

e intelectual e da separação entre instrução e trabalho. 

 Distanciando-nos de uma postura resolutiva, acreditamos que uma possível 

forma de superação da dicotomia entre teoria e prática fundamenta-se na concepção 

dialética da relação teoria e prática. 

 Destacamos que o termo dialético, aqui utilizado, não é referido como sinônimo 

de dialógico, no sentido de troca de ideias e/ou contraposição de opiniões como oriundo 

de Platão e Aristóteles; e nem como estrita aceitação do constante movimento, mudança 

e transformação do mundo, no sentido idealista de Hegel que via como missão da 

filosofia dar a razão do existente sem, contudo, modificá-lo (MARTINS, 2008; MARX, 

1983; TRIVIÑOS, 2011; VÁZQUEZ, 2011). 

 Admitimos a dialética como categoria do materialismo histórico dialético que 

busca uma transformação da realidade, concreta e síntese de múltiplas determinações e 

elementos contrários, mediante o conhecimento e análise dessa realidade. Entretanto, é 

pertinente ressaltarmos que não se trata de um conhecimento absoluto que procura, 

ingenuamente, dominar "todos" os aspectos da realidade, mas de um processo de 

concretização à semelhança do movimento em espiral que  

procede do todo para as partes e das partes para o todo, dos fenômenos 

para a essência e da essência para os fenômenos, da totalidade para as 

contradições e das contradições para a totalidade (...). A compreensão 

dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram em 

relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas 

também que o todo não pode ser petrificado na abstração situada por 

cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação das 

partes (KOSIK, 1976, p. 41). 
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 Ainda nessa perspectiva, Kosik (1976) defende que o ser humano não é um 

abstrato sujeito cognoscente que está fora do mundo, mas um sujeito histórico que 

desenvolve suas atividades práticas objetivamente dentro de um determinado conjunto 

de relações sociais. Destaca o conceito de mundo da pseudoconcreticidade como sendo 

o mundo das representações comuns, dos objetos fixados como naturais e imediatos, 

enfim, como o mundo da aparência superficial da realidade sobre o qual o ser humano 

apenas orienta-se e familiariza-se sem, contudo, compreender a "coisa" ou realidade em 

si mesma. 

 Na tentativa de superação ou destruição da pseudoconcreticidade, a dialética 

surge como teoria e método no sentido que não nega a existência de um determinado 

fenômeno, mas busca, através do pensamento, revelar o caráter mediato, dependente e 

derivado do mesmo fenômeno.  

 Em Marx, a relação entre teoria e prática é "teórica e prática; prática na medida 

em que a teoria, como guia da ação, molda a atividade do homem, particularmente a 

atividade revolucionária; teórica, na medida em que esta relação é consciente" 

(VÁZQUEZ, 2011, p. 111). Deste modo, o termo práxis é utilizado para designar uma 

atividade consciente objetiva que pressupõe, além da interpretação, a transformação do 

real.  

 Vázquez (2011) aborda essa temática ao discutir sobre a consciência comum, 

consciência filosófica idealista e consciência filosófica marxista. Considera como 

consciência comum aquela vinculada à pseudoconcreticidade, ou seja, utilitarista e 

desprovida de teorização sobre a prática. Num outro pólo encontra-se a consciência 

filosófica idealista que, apesar de superar o imediatismo da consciência comum, 

desprende-se da realidade admitindo o ser humano como um sujeito cognoscente fora 

do mundo. Já a consciência filosófica marxista emerge da tentativa de unir-se 

conscientemente o pensamento da ação, ou seja, da relação entre teoria e prática como 

promotora da transformação. 

 Partindo dos princípios da dialética na relação teoria e prática e da concepção de 

uma educação interdependente à sociedade encontramos algumas propostas pedagógicas 

que são classificadas por Saviani (2008) como Teorias Críticas (TC) da educação. 

 Utilizando ainda o critério concepção e finalidade da educação/escola em relação 

à sociedade, o autor estabelece, além das TC da educação, as Teorias Não Críticas 

(TNC) e as Teorias Crítico Reprodutivistas (TCR). 



26 
 

 O grupo das TNC reúne as pedagogias que ignoram as determinações sociais na 

estrutura escolar e que pretendem, como força homogeneizadora, formar indivíduos 

aptos a integrarem-se no corpo social. Como exemplo citamos as já discutidas 

pedagogias tradicional, nova e tecnicista. 

 Nas TCR inserem-se aquelas que percebem os condicionantes sociais da 

educação, mas que limitam-se a essa percepção, ou seja, admitem uma escola que 

determinada pela divisão da sociedade em classes, apenas, reproduz a dominação e 

reforça o modo de produção capitalista. A escola, como Aparelho Ideológico de Estado 

(AIE), não configura-se como efetivo "local" de luta de classes onde poder-se-ia 

estabelecer uma ideologia do proletariado ou uma luta revolucionária. Como exemplo 

Saviani (2008) cita a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, proposta 

por Bourdieu e Passeron; a teoria da escola como Aparelho Ideológico de Estado de 

Althusser e a teoria da escola dualista sugerida por Baudelot e Establet. 

 É importante destacarmos que tais teorias influenciaram estudos críticos sobre o 

sistema de ensino ao longo da década de 1970 na América Latina e que contribuíram, 

também, por difundir entre os educadores um descrédito em relação à escola 

dificultando, ainda mais, a articulação de um sistema de ensino que pretendesse a 

superação da problemática evidenciada.  

 Com uma proposta de ir além dessa exclusiva percepção da escola como AIE 

encontramos as TC que reconhecem a determinação dos conflitos de interesses 

característicos da sociedade sobre a escola que como reflexo da realidade histórica é 

passível de ser transformada intencionalmente pela ação humana. De modo geral, tais 

teorias utilizam-se do materialismo histórico dialético e das obras de Marx e Engels 

como ponto de partida para o delineamento de um sistema pedagógico. 

 Apesar de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) nunca terem 

escrito um texto dedicado exclusivamente ao tema ensino e educação, é possível 

identificar ao longo de suas obras
14

 aspectos de seus pensamentos a esse respeito. 

Defendiam os seguintes princípios: 1) universalização e gratuidade do ensino que 

deveria ser estatal, mas sem estar sob o controle do governo para que evitasse a 

utilização da escola como ferramenta de dominação ideológica; 2) introdução de um 

sistema de ensino que unisse o trabalho manual ao intelectual permitindo, não só a 

                                                             
14

 Como exemplos citamos Manifesto do Partido Comunista (MARX; ENGELS, 1988); A ideologia 

alemã (MARX; ENGELS, 2007); Contribuição à crítica da economia política (MARX, 1983) e Crítica do 

programa de Gotha (MARX, 2012) entre outros. 
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emancipação social, mas, em especial, a emancipação humana em relação ao sistema de 

ensino que reproduzia o sistema dominante, tanto no nível ideológico como no técnico e 

produtivo; 3) formação "onilateral" do homem em detrimento à formação "unilateral" 

mediante o fornecimento de elementos materiais e do tempo propício ao 

desenvolvimento de diversas qualidades e 4) educação baseada de modo complementar 

no ensino intelectual, no ensino tecnológico e na educação física (MANCORDA, 

2010a; MARX; ENGELS, 1988, 2004).  

 Com relação aos princípios 2 e 4, é importante destacarmos o fato de que o 

ensino intelectual não era absorvido ou substituído pelo ensino tecnológico e vice-versa, 

mas tanto um como o outro mostravam-se essenciais para abranger, onilateralmente, os 

"fundamentos científicos de todos os processos de produção e os aspectos práticos de 

todos os ofícios" (MANACORDA, 2010a, p. 49). 

 Dessa forma a conexão entre ensino e trabalho proposta por Marx não pode ser 

identificada com propostas de inspiração pragmática e positivistas, com um ensino 

destinado à aquisição de uma determinada tarefa ou com um ensino que prevê um 

trabalho meramente didático como alternativa ou correção de uma cultura abstrata. A 

união entre ensino e trabalho em Marx assume como pressuposto um trabalho que 

exclui a oposição entre cultura e profissão sendo uma atividade operativa social. Nas 

palavras de Manacorda (2010a, p. 136): 

Marx fala, no entanto, de modificar o mundo, isto é, de uma atividade 

na qual a sociedade humana está fortemente empenhada e que 

representa, de certa maneira, todo o processo da sua história: 

apropriar-se da natureza de modo universal, consciente e voluntário, 

modificá-la e, ao modificar a natureza e seu próprio comportamento 

em relação a ela, modificar a si próprio, como homem. 

 

 A despeito da histórica utilização da escola como instrumento das classes 

dominantes para manutenção do status quo, entendemos que a escola como instância 

social pode não somente reproduzir as relações sociais vigentes, mas transformá-las 

mediante sua prática no âmbito do conhecimento, valores e atitudes articulando ou 

desarticulando interesses (FRIGOTTO, 1996).  

 Em uma tentativa de superação da subordinação da função social da educação às 

demandas do capital, defendemos uma escola que proponha uma educação associada à 

realidade econômica e sócio-cultural dos educandos integrando ensino e ação 

transformadora da realidade, ação e reflexão, teoria e prática. A formação cultural e a 

difusão do conhecimento científico estariam comprometidas com a emancipação das 
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pessoas, com a liberdade intelectual e política dos sujeitos. (DUARTE, 2001; 

LIBÂNEO, 2010; SAVIANI, 2008).  

 Consideramos a educação como uma prática social, um construto histórico, que 

além de transmitir e divulgar conhecimento e formas de atividade permite a criação e a 

inovação dos mesmos a partir da relação ser humano-ser humano e ser humano-mundo 

sócio-material (SAVIANI, 2008). 

 Na escola orientada pela pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2008) 

percebemos um movimento dialético entre teoria e prática. A teoria per se não 

transforma o mundo, para promover uma transformação a teoria deve sair de si mesma e 

ser, primeiramente, compreendida por aqueles que, efetivamente, suscitarão a 

transformação com seus atos reais. Isto é, há a necessidade de uma organização dos 

meios materiais e planos concretos de ação como um trabalho de educação das 

consciências. Dessa maneira, a prática materializa a teoria através de uma série de 

mediações que tornam realidade aquilo que antes só existia idealmente, como 

antecipação ideal de uma transformação (VÁZQUEZ, 2011). 

 

1.3 A PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

 No âmbito psicopedagógico, destacamos o trabalho de Lev Semyonovitch 

Vigotski
15

 (1896-1934) como tentativa de relacionar o marxismo à psicologia. O 

pensamento marxista era visto por Vigotski como uma valiosa fonte científica sendo, 

portanto, fundamental em sua teoria, a psicologia sócio-histórica. 

 Vigotski teve uma formação eminentemente humanista e transitou pela filosofia, 

história, psicologia, literatura e estética. Conviveu com problemas sociais, políticos, 

culturais e educacionais da Rússia pós-revolucionária
16

 e diante da necessidade da 

compreensão de um novo ser humano para a nova sociedade buscou desenvolver uma 

teoria marxista do funcionamento intelectual humano que possibilitasse a descrição e 

                                                             
15 Em decorrência da diferença entre o alfabeto russo e ocidental, o nome Vigotski pode ser encontrado na 

bibliografia existente com diversas grafias: Vygotsky, entre os americanos e ingleses; Vygotski, em 

edições espanholas e Wygotski, entre os alemães (DUARTE, 2001). Optamos por utilizar ao longo do 

texto a grafia VIGOTSKI, mas ressaltamos que nas indicações bibliográficas mantivemos a grafia 

original da edição consultada. 
16

 Após a Revolução Russa de 1917 e seus posteriores processos evolutivos que resultaram a derrubada da 

autocracia russa e instauração da União Soviética (SEGRILLO, 2010). 
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explicação das funções psicológicas superiores
17

 (FPS) em termos compatíveis com o 

conhecimento das ciências naturais (COLE; SCRIBNER, 2007). 

 Rejeitando a possibilidade de compreensão das FPS mediante, exclusivamente, 

múltiplas e complexas derivações da psicologia animal, em especial a do tipo estímulo-

resposta, e a concepção de que o desenvolvimento dessas funções ocorre, unicamente, 

por um processo de maturação estando, de alguma forma, já pré-formadas na criança, 

Vigotski estabelece alguns pontos básicos: 1) adoção do estudo do psiquismo aliado ao 

comportamento; 2) consideração de que o comportamento e a consciência humana, com 

todas as propriedades da existência material, são fenômenos a serem estudados como 

processo em movimento e mudança; 3) estabelecimento da objetividade como condição 

sine qua non das investigações
18

, ou seja, as investigações deveriam tornar objetivos os 

processos psicológicos interiores; 4) percepção do desenvolvimento dos processos 

psíquicos intimamente ligado a outros processos do organismo estando, dessa forma, 

sujeitos às mesmas leis que o todo e 5) fundamentação biossocial das FPS, pressupondo 

que o funcionamento psicológico não é condicionado apenas por fatores biológicos, 

mas, também, pelas relações sociais (VIGOTSKI, 2007, 2009).  

 Assim, destaca a existência de quatro planos genéticos do desenvolvimento 

psíquico: 1) filogênese, característico da história evolutiva da espécie humana; 2) 

ontogênese, referente ao desenvolvimento do espécime
19

; 3) sociogênese, relativo à 

forma de funcionamento cultural em que o sujeito está inserido e 4) microgênese, que 

configura o histórico de cada fenômeno psicológico. Nesses planos, destacamos a 

mediação exercida pelos signos e instrumentos na relação entre o ser humano e o mundo 

(VIGOTSKI, 2009; 2010; VYGOTSKY; LURIA, 1996). 

 Da compreensão de que o comportamento humano é formado pelas 

peculiaridades e condições biológicas e sociais do meio onde o organismo cresce e 

desenvolve-se, Vigotski assume que "toda educação é de natureza social, queira-o ou 

não" e que "o único educador capaz de formar novas reações no organismo é a sua 

própria experiência" (VIGOTSKI, 2010, p. 63). 

 Para ele a educação como estabelecimento de novas reações e elaboração de 

novas formas de comportamento está fundamentada na atividade pessoal do aluno. Essa 

experiência pessoal deve, ainda, transitar por três momentos distintos:  "a percepção do 

                                                             
17

 Exemplificadas pelo controle consciente do comportamento, atenção e memória voluntária, 

memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo e capacidade de planejamento. 
18

 Método genético-experimental (VIGOTSKI, 2007). 
19

  Termo utilizado para referir-se a um organismo ou exemplar de uma espécie. 
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estímulo, a sua elaboração e a ação responsiva" (VIGOTSKI, 2010, p. 63). 

Diferentemente da pedagogia tradicional que priorizava o primeiro momento cabendo 

ao aluno receber, passivamente, o conteúdo elaborado e acabado, na ação educacional 

de Vigotski os alunos devem, além de perceber, reagir ao estímulo. A educação deveria 

estar organizada para que o próprio aluno se educasse (VIGOTSKI, 2010). 

 A princípio tal posicionamento pode suscitar uma questão: Qual seria o papel do 

professor no processo educativo diante dessa importância dada à experiência pessoal do 

aluno? 

 Ao estabelecer a experiência pessoal do educando como uma das bases no 

trabalho pedagógico, Vigotski não nega a atuação docente, mas a coloca em termos 

objetivos. Do ponto de vista psicológico, é atribuído ao docente a função de organizar o 

meio social educativo orientando e regulando sua interação com o educando. "Se o 

mestre é impotente para agir imediatamente sobre o aluno, é onipotente para exercer 

influência imediata sobre ele através do meio social " (VIGOTSKI, 2010, p. 65). 

 Assumindo que essa posição é importante destacamos alguns aspectos sobre o 

meio educativo. O processo educacional não pode ser visto com um princípio 

espontâneo, faz-se necessária a organização de um meio educativo específico que como 

meio artificialmente criado terá uma complexidade e diversidade de influências ou 

vínculos que serão diferentes da realidade concreta (VIGOTSKI, 2010). 

 Todavia esse não pode ser um argumento para que se defenda uma educação 

realizada no meio ou espaço da futura atividade do educando ou que a vida educa 

melhor que a escola. Devemos considerar que a educação defendida por Vigotski não 

visa a adaptação ao meio existente e que o conhecimento da natureza da educação social 

possibilita a intervenção nesse meio de modo ativo e consciente (VIGOTSKI, 2010). 

 Por conseguinte, devemos ter o cuidado de não atribuir ao meio um caráter 

unilateralmente ativo desconsiderando o caráter ativo do próprio aluno, do docente e de 

todos os elementos que estão em contato com a educação. O meio não pode ser visto 

como algo absoluto e externo ao homem. No estabelecimento de um comportamento ou 

de sua mudança ocorre um dialético e complexo processo de interação 

entre o mundo e o homem, e tanto no interior do homem quanto no 

desfecho dessa luta as forças do próprio organismo e as condições de 

sua constituição herdada desempenham papel não inferior ao da 

influência agressiva do meio (VIGOTSKI, 2010, p. 71). 

 

 Nessa perspectiva, o processo educativo é triplamente ativo: a ação e 

intervenção pedagógica são essenciais para a organização do meio educativo que 
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influenciará, diretamente, as experiências pessoais dos alunos, pelas quais, 

efetivamente, ocorrerá sua educação, ou seja, a formação de novas reações. Em outras 

palavras, a individualidade surge da sociabilidade
20

.  

 Em referência à interação entre aprendizado e desenvolvimento, Vigotski 

sugeriu que "a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar" 

(VYGOTSKY, 1991, p. 8). A aprendizagem escolar não se inicia no vácuo. Antes de ter 

contato com a aritmética da escola a criança já possuía uma experiência pregressa 

relacionada à quantidade e operações de adição, subtração, multiplicação e/ou divisão, 

enfim, existe uma aprendizagem pré-escolar que no curso da aprendizagem escolar pode 

ser continuada ou contestada. Assim, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento 

estabelece-se desde os primeiros dias de vida do ser humano. 

 Entretanto, é importante ressaltarmos que há uma diferença essencial entre a 

aprendizagem pré-escolar e o domínio de noções adquiridas durante o ensino escolar e 

que tal diferença não limita-se à questão da sistematicidade da segunda em relação à 

primeira. 

 Ciente dessa diferença, Vigotski propõe a teoria da zona de desenvolvimento 

potencial
21

. Partindo do pressuposto de que, efetivamente, há uma relação entre o nível 

de desenvolvimento intelectual e a aprendizagem sendo possível, por exemplo, ensinar 

gramática, somente, a partir de determinada idade, Vigotski sustenta que existem, pelo 

menos, dois níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento efetivo da criança 

(NDE) e a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) (VIGOTSKI, 2007; 2009). 

 O NDE, geralmente identificado pelos testes que definem a idade mental de uma 

criança, está vinculado ao desenvolvimento das funções psicointelectuais que permitem 

essa criança realizar tarefas de modo independente, que elas conseguem fazer por si 

mesmas sem a ajuda de outros. Assim, o NDE define funções que já amadureceram, 

representam ciclos de maturação já completados. 

 Todavia, a dificuldade em se realizar uma tarefa de modo independente pode ser 

superada com o auxílio de um adulto ou outra criança mais capaz mediante o uso de 

perguntas-guias, exemplos e/ou demonstrações. Embora essa "imitação" fosse 

desconsiderada por muitos teóricos, para Vigotski era de extrema importância, já que 

                                                             
20

 As FPS manifestam-se, primeiramente, nas atividades coletivas como funções interpsíquicas e, 

posteriormente, nas atividades individuais, como funções intrapsíquicas (VYGOTSKY, 1991). 
21

 Zona blizhaishevo razvitiya. Além de zona de desenvolvimento potencial, alguns trabalhos utilizam a 

terminologia área de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal ou zona de 

desenvolvimento imediato (VIGOTSKI, 2007; 2009; 2010; VYGOTSKY, 1991).  
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entendia que um organismo só seria capaz de imitar ações que estivessem no campo de 

sua efetiva capacidade potencial, ou seja, que pudessem, em determinadas condições, 

serem executadas de modo análogo em sua atividade independente (VIGOTSKI, 2010; 

VYGOTSKY, 1991). 

 A essa futura potencialidade de desenvolvimento que possibilita à criança a 

realização de determinada tarefa com o auxílio de outros, o autor designou ZDP. Dessa 

forma, a ZDP expressa não só os processos de maturação já produzidos, mas aqueles 

que estão em desenvolvimento. Enquanto o NDE caracteriza o desenvolvimento mental 

retrospectivo, a ZDP caracteriza o prospectivo. 

 Um ensino que esteja orientado ao NDE constitui-se como ineficaz ao 

desenvolvimento geral da criança. Na inter-relação com outros, a aprendizagem deve 

acessar a ZDP estimulando e ativando um conjunto de processos potenciais de 

desenvolvimento que em continuidade se converterão em processos efetivos. "O único 

bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento" (VYGOTSKY, 1991, p. 14). Nesse 

ponto de vista, 

a aprendizagem  não é em si mesma desenvolvimento, mas uma 

correta organização da aprendizagem da criança conduz ao 

desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de 

desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 

aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 

intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na 

criança essas características humanas não naturais, mas formadas 

historicamente (VYGOTSKY, 1991, p. 15). 

 

 Vigotski assume que: 1) a aprendizagem não coincide com o desenvolvimento; 

2) o desenvolvimento segue a aprendizagem na medida em que essa estimula a ZDP e 

3) existe uma reciprocidade complexa e dinâmica entre aprendizagem e 

desenvolvimento
22

 (VIGOTSKI, 2010). 

 Dessa perspectiva, podemos discorrer sobre um dos elos centrais no processo de 

aprendizagem, a formação de conceitos. Vigotski defende que no processo de 

formação de conceitos o emprego específico da palavra apresenta um fator genético
23

 

determinante (VIGOTSKI, 2009). Assim, apesar da possibilidade de utilização de 

signos não verbais para mediar o conhecimento humano, a formação de conceitos 

encontra-se estreitamente vinculada à atividade semiótica verbal (GÓES; CRUZ, 2006). 

                                                             
22

 É válido ressaltarmos que apesar de haver diferenças entre a aprendizagem de um adulto e de uma 

criança, principalmente, com relação ao seu efeito sobre o desenvolvimento geral, já que um adulto 

aproveita de um desenvolvimento já elaborado e completo, o modo como ocorre essa aprendizagem, 

ainda, mantêm relativa semelhança (VYGOTSKY, 1991). 
23

 Genético está relacionado ao termo genesíaco, relativo às funções de geração, formação e origem.  
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 Com essa compreensão recorremos aos trabalhos de Luria (1979) para um 

melhor entendimento desse signo - palavra. A. R. Luria (1902-1977), neuropsicólogo 

soviético especialista em psicologia do desenvolvimento, juntamente com A. N. 

Leontiev (1903-1979), psicólogo soviético, à semelhança de Vigotski (1896-1934), 

propuseram-se a realizar uma abordagem psicológica que rompesse com a dicotomia 

então vigente entre a psicologia idealista e a científico-natural
24

. Como contemporâneos 

e defensores da psicologia sócio-histórica, Vigotski, Luria e Leontiev constituíram um 

grupo denominado por eles como troika (trio em russo) (HANZIN et al., 2010). 

 Tendo como pressuposto a formação sócio-histórica do ser humano, entendemos 

que a função primordial da fala
25

 é a de comunicação social baseada na enunciação, 

compreensão racional e no intuito de transmitir-se ideias e vivências. Dessa forma, o 

entendimento da relação entre pensamento e fala e consequentemente da aprendizagem, 

do desenvolvimento das FPS e da formação conceitual, requer a adoção do significado 

da palavra como uma unidade complexa de análise que como parte viva e 

indecomponível da unidade do pensamento e da fala, mantém as propriedades inerentes 

ao todo. Isto é, como pensamento verbalizado, a palavra tem em seu significado uma 

parte inalienável que pertence tanto ao reino da fala quanto ao do pensamento, constitui-

se como um fenômeno discursivo e intelectual. Nas palavras de Vigotski, 

 

a palavra desprovida de significado não é palavra, é um som vazio. 

[...] O significado da palavra só é um fenômeno de pensamento na 

medida em que o pensamento está relacionado à palavra e nela 

materializado, e vice-versa; é um fenômeno de discurso apenas na 

medida em que o discurso está vinculado ao pensamento e focalizado 

por sua luz (VIGOTSKI, 2009, p. 398). 

 

 Para Luria (1979), a palavra, como unidade fundamental da língua, apresenta 

dois componentes básicos: a representação material e o significado. O primeiro está 

relacionado à capacidade que cada palavra tem de representar um objeto ou fenômeno, 

ou seja, ao pronunciarmos "cadeira" é gerado em nós a imagem do objeto, da cadeira. 

Essa função representativa da palavra permite com que o ser humano reproduza no 

imaginário as imagens de diferentes objetos inclusive quando esses estão ausentes. 

Desse modo, tal função constitui-se como uma das características distintivas da 

                                                             
24

 Conforme o trabalho de Barros et al. (2009), a dicotomia estabelecia-se entre métodos de investigação 

de base mentalista e de base naturalista, a abordagem dos processos psicológicos era feita como processos 

biológicos/físicos ou como fenômenos transcendentais ou metafísicos. 
25

 Optamos por utilizar o termo "fala" em vez de "linguagem" por considerarmos mais apropriado e 

fidedigno à obra original de Vigotski. 
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linguagem humana, já que outros animais utilizam-se dos sons apenas para expressar 

um estado emotivo, mas nunca objetos.  

 Já o significado vincula-se à capacidade de utilização da palavra na "análise dos 

objetos" mediante a identificação de suas propriedades essenciais e no estabelecimento 

de "relações entre esses objetos e determinadas categorias". Por exemplo, a palavra 

tinteiro, que a princípio representa um objeto suscitando a imagem de um tinteiro sobre 

a mesa, indica, também, um objeto que mantém relações com tintas que, por sua vez, 

tem um sinal aparente de cor que relaciona-se a outras cores. Além disso, o objeto 

mencionado pode ser utilizado como um instrumento de trabalho e apresenta a 

propriedade de ser um recipiente (reservatório). Assim, percebemos que as palavras 

estão inseridas em um complexo sistema de códigos, formados historicamente pela 

humanidade, e que apresentam uma complexa informação a respeito das propriedades 

essenciais de um objeto, de suas funções e de relações que pode estabelecer com outros 

objetos (LURIA, 1979). 

 Tais atributos permitem que a palavra seja utilizada pelo sujeito como meio para 

abstração e generalização, como colocação do objeto em relação a determinada 

categoria. A palavra tinteiro significa igualmente qualquer tinteiro, independentemente 

de sua forma, tamanho ou material. Embora possa suscitar diferentes imagens 

individuais (pequeno arredondado com tinta preta ou cúbico com tinta vermelha), a 

palavra tinteiro não representa um único objeto, mas toda uma categoria de objetos. 

Essa generalização pode ser verificada tanto em palavras concretas ("cadeira", "mesa", 

"tinteiro") como em palavras que designam conceitos gerais, tais como "país", "cidade" 

e "animal" (LURIA, 1979).  

 Considerando os componentes básicos da palavra, a correlação evidenciada entre 

os elementos figurados diretos da palavra e os abstratos generalizadores nem sempre 

será equivalente. Em substantivos como "cadeira" e "mesa" ocorre uma prevalência dos 

componentes figurados concretos enquanto que em "animal" e "país" há um afastamento 

desses pelo significado abstrato generalizador (LURIA, 1979). 

 Assim, cada palavra  

tem um significado complexo, formado tanto pelos componentes 

figurados-diretos, quanto pelos abstratos e generalizadores; é 

justamente isto que permite a quem usa tais palavras escolher um dos 

possíveis significados e em uns casos empregar uma dada palavra em 

seu sentido concreto, figurado e, em outros, empregá-la em seu 

sentido abstrato e generalizado. [...] a palavra não é, em hipótese 

alguma, uma associação simples e unívoca entre o sinal sonoro 
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condicional e a noção direta, bem como ela tem uma infinidade de 

significados potenciais (LURIA, 1979, p. 22, grifo do autor). 

 

 Em outras palavras, a utilização de determinada palavra implica um processo de 

escolha do significado adequado ou desejado entre um todo de significados possíveis. 

Para Luria (1979) isso representava o sentido da palavra. Exemplificando, a palavra 

"tinteiro" pode ter um sentido para um calígrafo, outro para um profissional da 

tipografia responsável pela manutenção das máquinas de impressão e outro para um 

biólogo que trabalhe com polvos que possuem como uma das estratégias de defesa a 

"liberação de uma tinta preta". 

 Anteriormente a Luria e inspirado no psicólogo francês Paulham, Vigotski 

(2009) abordou esse assunto ao discutir sobre a importância do conceito de "sentido" na 

investigação da relação entre pensamento e fala. Na perspectiva vigotskiana,  

o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que 

ela desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma 

formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de 

estabilidade variada. [...] Como se sabe, em contextos diferentes a 

palavra muda facilmente de sentido. [...] Em uma operação ela aparece 

com um sentido, em outra, adquire outro (VIGOTSKI, 2009, p. 465). 

 

 De modo semelhante, essa dinamicidade do sentido, também, pode ser verificada 

no significado da palavra, principalmente, se analisado no âmbito do desenvolvimento 

ontogenético do ser humano. A despeito da relativa estabilidade da representação 

material da palavra, o significado da mesma sofre uma complexa evolução influenciada 

pela ampliação do sistema de relações, ligações e generalizações do signo (LURIA, 

1979). 

 Como já exposto anteriormente, a palavra é o meio de formação de conceitos e, 

posteriormente, tornará símbolo dele. Em termos psicológicos, o conceito expresso por 

uma palavra é um ato de generalização, cujo nível é elevado à medida que ocorre a 

"amplificação" e "profundização" do sistema de relações e ligações a que tal palavra faz 

parte. Assim, como os significados da palavra evoluem, os conceitos, também, 

evoluirão (LURIA, 1979; LURIA, 1991; VIGOTSKI, 2009). 

 A palavra "mercearia" pode trazer à mente de uma criança em idade pré-escolar 

palavras como "balinha" e "doce"; na criança de idade escolar pode vincular-se à 

situação prática direta como "venda" e "prateleiras com mercadoria"; já em um adulto 

pode suscitar conceitos de "produção" e "distribuição" e em outro adulto, com um 

sistema de relações mais amplo e profundo, o conceito de "sistema capitalista" (LURIA, 

1979). Dessa forma, o 
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sistema de relações semânticas, implícito na palavra que expressa um 

conceito, permite ao pensamento movimentar-se em muitos sentidos 

[...]. Por isto a palavra que forma conceito pode ser considerada, com 

todo fundamento, o mais importante mecanismo que serve de base ao 

movimento do pensamento (LURIA, 1979, p. 36). 

 

 Diante dessa mutabilidade, um dos desafios a ser superado na compreensão do 

processo de formação do conceito consiste, justamente, na metodologia de seu estudo. 

Em vista disso e baseado em estudos de Sakharov, Vigotski propõe o método 

funcional de dupla estimulação. (SAKHAROV, 2013; VIGOTSKI, 2005; VIGOTSKI, 

2009). 

 Esse método sugere que o processo de formação de conceitos e o 

desenvolvimento das FPS sejam estudados por duas séries de estímulos, uma 

desempenhando a função do objeto da atividade e a outra de signos que organizarão a 

atividade. 

 Diante do sujeito experimental colocava-se um "problema" com o 

esclarecimento do objetivo da atividade, mas os meios (novos signos) para a solução do 

problema eram introduzidos, gradualmente, à cada nova tentativa do sujeito. Assim, 

poder-se-ia observar como os sujeitos aplicavam e utilizavam-se dos signos como meio 

de orientação de sua operação intelectual e da formação do conceito através do emprego 

funcional do signo
26

 (LURIA, 1979; VIGOTSKI, 2005; VIGOTSKI, 2009). 

 A partir de dados obtidos de investigações feitas com sujeitos de diferentes 

faixas etárias (crianças, adolescentes e adultos, dentre os quais, haviam alguns com 

distúrbios patológicos), Vigotski e seus colaboradores
27

 formularam uma lei geral para 

o processo genético da formação de conceitos: 

o desenvolvimento dos processos que finalmente culminam na 

formação de conceitos começa na fase mais precoce da infância, mas 

as funções intelectuais que, numa combinação específica, constituem a 

base psicológica do processo de formação de conceitos amadurecem, 

configuram-se e se desenvolvem somente na puberdade. Antes, dessa 

idade, encontramos formações intelectuais originais que, 

aparentemente, são semelhantes ao verdadeiro conceito e, em 

decorrência dessa aparência externa, no estudo superficial podem ser 

tomadas como sintomas indicadores da existência de conceitos 

autênticos já em tenra idade. Em termos funcionais, essas formações 

intelectuais são de fato equivalentes aos conceitos autênticos que só 

amadurecem bem mais tarde (VIGOTSKI, 2009, p. 167) 

 

                                                             
26

 Uma descrição mais detalhada do teste realizado por Vigotski pode ser encontrada no livro Pensamento 

e Linguagem (VIGOTSKI, 2005). 
27

 U. V. Kotiélova e E. I. Pachkóvskaia (VIGOTSKI, 2009). 
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 De modo complementar, identifica três estágios básicos no decurso do 

desenvolvimento dos conceitos, os quais estão, ainda, subdivididos em diferentes fases. 

 O primeiro estágio, característico em crianças de tenra idade, está vinculado à 

associação de diferentes objetos (pluralidade desordenada) a partir de uma impressão 

subjetiva, este agrupamento apresenta uma unificação sem fundamento interno e sem 

relação entre as partes que o constituem evidenciando um sincretismo no significado da 

palavra. Entretanto, quando trata-se de objetos concretos, o significado atribuído pela 

criança a uma palavra pode coincidir com o significado da mesma palavra por um 

adulto, embora decorram de operações psicológicas diversas.  

 É possível, ainda, perceber três fases nesse estágio: 1) tentativa e erro, quando 

o objeto de um agrupamento pode ser tirado sempre que uma tentativa de alocação 

desse objeto mostra-se, pela interferência de um adulto, por exemplo, errada; 2) 

organização do campo visual, a criança se orienta por vínculos subjetivos, imagens 

sincréticas provenientes de uma impressão baseada em semelhanças espaciais e 

temporais de determinados elementos; 3) elementos tirados de diferentes grupos, 

nessa fase ocorre a formação de uma imagem sincrética com uma base mais complexa, 

a partir de uma dupla estruturação, ou seja, um novo agrupamento é feito mediante a 

identificação, por parte da criança, de um elemento comum nos agrupamentos 

anteriores, mas essa organização, ainda, reflete uma ausência de relações internas 

(nexos objetivos) não sobrepondo-se à pluralidade desordenada (VIGOTSKI, 2009). 

 O segundo estágio implica um pensamento que conduz à formação de relações e 

vínculos objetivos entre diferentes objetos, à generalização de objetos particulares e à 

sistematização da experiência infantil. Tal pensamento, denominado de pensamento 

por complexos, é um estágio que representa um afastamento do pensamento sincrético 

e um caminhar em direção ao pensamento objetivo ou por conceito. Nele a criança não 

confunde as relações subjetivas (próprias de suas impressões) com as relações objetivas 

entre os objetos já sendo capaz de agrupá-los em "complexos ou famílias" (VIGOTSKI, 

2009).  

 Todavia, diferentemente do pensamento por conceitos, esse complexo tem como 

base o vínculo concreto e fatual entre os elementos constituintes e não o abstrato e 

lógico. Por isso, o vínculo utilizado na generalização do pensamento por complexos 

pode ser do tipo mais variado, "qualquer vínculo pode levar à inclusão de um dado 

elemento no complexo, bastando apenas que ele exista" (VIGOTSKI, 2009, p. 181). 
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Enquanto no conceito os objetos estão generalizados por um traço abstrato e lógico, no 

complexo, pelos diversos e fortuitos fundamentos concretos e fatuais. 

 O terceiro estágio na evolução do pensamento, o pensamento por conceito, 

pressupõe não somente a combinação e generalização de elementos concretos da 

experiência, como no estágio anterior, mas a discriminação, a abstração e o isolamento 

desses elementos desvinculados da concretude e fatualidade. Nesse sentido, o 

pensamento por conceitos baseia-se, reciprocamente, em processos de abstração, análise 

e síntese sendo a decomposição e a vinculação momentos essenciais na formação do 

conceito (VIGOTSKI, 2009). 

 A fase do pensamento por conceito é alcançada pelo domínio do processo de 

abstração manifestado pela síntese abstrata que orienta o pensamento da criança na 

percepção e tomada de conhecimento da realidade que a cerca. Nessa perspectiva, a 

análise experimental de Vigotski (2009) demonstrou o decisivo papel da palavra na 

formação do verdadeiro conceito: é com a palavra que a  

criança orienta arbitrariamente a sua atenção para determinados 

atributos, com a palavra ela os sintetiza, simboliza o conceito abstrato 

e opera com ele como lei suprema entre todas aquelas criadas pelo 

pensamento humano (VIGOTSKI, 2009, p. 226). 

 

 Essa afirmação não nega a influência e importância da palavra - signo nos 

estágios anteriores do pensamento, mas diferencia a sua forma de aplicação, ou seja, 

enquanto nos anteriores era utilizada como generalização proveniente de um emprego 

funcional, no pensamento por conceito ela surge como generalização que acessa 

diversas operações intelectuais, em especial, as FPS. 

 Dessa forma, as investigações experimentais de Vigotski (2009) demonstraram 

que no desenvolvimento do pensamento, somente na adolescência a criança poderá 

chegar ao pensamento por conceitos, mas esse não pode ser considerado um período de 

conclusão, e sim de crise e amadurecimento do pensamento. Apesar do uso dos 

verdadeiros conceitos ser mais frequente nessa idade transitória, em algumas situações, 

principalmente, nas que se restringem à experiência puramente cotidiana, ainda, 

subsistem formas de pensamento por complexo e, às vezes, até a sincrética. Isso, 

também, pode ser evidenciado em adultos, estando longe de pensar sempre por 

conceitos (COSTA; ECHEVERRÍA, 2013; VIGOTSKI, 2009). 

 Essa coexistência de diferentes formas de pensamento pode ser nítida se 

considerarmos o conceito em ação, ou seja, se não detivermos nossa abordagem no 

conceito em sua forma acabada, mas em um teste funcional que revelará sua verdadeira 
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natureza psicológica. Com essa abordagem, os experimentos de Vigotski (2009) 

revelaram que: 1) existe uma profunda discrepância entre a formação do conceito e sua 

definição verbal, geralmente, o conceito tem uma existência anterior à sua consciência e 

consequente definição verbal; 2) para o adolescente é mais fácil aplicar o conceito na 

situação concreta que o originou do que transferir esse conceito para novas situações 

concretas (pensadas no plano abstrato), entretanto, essa dificuldade costuma ser 

superada no término dessa idade transitória, momento em que o adolescente já é capaz 

de fazer essa transferência do sentido e significado do conceito; 3) a formação do 

conceito será desencadeada, sempre, pelo processo de solução de algum problema 

colocado para o pensamento do adolescente; 4) diferentemente da psicologia tradicional 

que assumia a formação do conceito mediante uma série de noções concretas, existem 

dois curso básicos em que ocorre o desenvolvimento do conceito, a formação dos 

complexos e a formação dos conceitos potenciais e 5) o conceito surge pela combinação 

de operações intelectuais, cuja centralidade reside na utilização da palavra "como meio 

de orientação arbitrária
28

 da atenção, da abstração, da discriminação de atributos 

particulares e de sua síntese e simbolização com o auxílio do signo" (VIGOTSKI, 2009, 

p. 236). 

 Diante dessa abordagem, uma última relação, ainda, faz-se pertinente aos 

objetivos deste estudo: a relação entre conceitos espontâneos e conceitos científicos.  

 Partindo do pressuposto de que a aprendizagem da criança se inicia muito antes 

de seu ingresso na escola e de que o conceito, como significado da palavra, tem sua 

formação, também, iniciada na fase pré-escolar, é possível vincularmos a formação dos 

conceitos espontâneos às situações cotidianas da criança, isto é, às situações 

experienciais de utilização da linguagem. Já a elaboração dos conceitos científicos, 

como parte de um sistema explicativo mais amplo e dotado de um conhecimento 

sistematizado, vincula-se, principalmente, às relações escolarizadas (GÓES; CRUZ, 

2006; VIGOTSKI, 2009; 2010). 

 Apesar dessa gênese em situações diferenciadas, tanto o conceito espontâneo 

quanto o científico participam de um único processo de formação de conceitos, ou seja, 

embora se desenvolvam sob diferentes condições internas e externas, ainda, mantém 

uma unidade em sua natureza, por isso não podem ser considerados na perspectiva 

excludente (VIGOTSKI, 2010).  

                                                             
28

 O termo arbitrário é utilizado por Vigotski como uma ação de arbítrio, dependente da vontade do 

sujeito. 
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 Todo conceito tem uma longa história de desenvolvimento e o conceito 

científico, como emprego consciente do conhecimento assimilado ou arbitrário do 

conceito, não desenvolve-se de um campo desconhecido, mas de um prévio sistema de 

relações que, geralmente, está vinculado à experiência concreta da criança. Assim, o 

desenvolvimento do conceito espontâneo e do científico estão intimamente interligados, 

um exerce influência sobre o outro, o "desenvolvimento dos conceitos espontâneos deve 

atingir certo nível, criar premissas no desenvolvimento mental para que a assimilação 

dos conceitos científicos se torne inteiramente possível para a criança" (VIGOTKI, 

2010, p. 528). E, de modo semelhante, o domínio do conceito científico influenciará, 

também, toda a estrutura dos conceitos espontâneos anteriormente estabelecidos através 

da transferência dessa estrutura superior apreendida aos conceitos anteriormente 

elaborados (VIGOTSKI, 2009). 

 Entretanto, a análise de estudos experimentais de Vigotski no desenvolvimento 

desses conceitos permitiu constatar que a despeito dessa interligação e natureza comum, 

ambos conceitos se desenvolvem por uma via com sentido duplo e contrário. Esse 

sentido inverso é resultante, principalmente, da distinta relação de cada conceito com o 

objeto. Enquanto no espontâneo a criança caminha do objeto para o conceito, "das 

propriedades mais elementares e inferiores às superiores" (de baixo para cima), no 

científico ela faz o caminho inverso, do conceito para o objeto, "das propriedades mais 

complexas e superiores para as mais elementares e inferiores" (de cima para baixo) 

(VIGOTSKI, 2009, p. 348). 

 Essa dinâmica representa uma lei geral para o desenvolvimento dos conceitos 

espontâneos e científicos: a força de um tipo de conceito é justamente a fraqueza do 

outro, isto é, em circunstâncias em que o conceito espontâneo demonstra-se forte, com 

elevado nível de desenvolvimento empírico, o científico, com significado abstrato, é 

fraco. Por exemplo, em testes
29

 realizados com crianças foi solicitado que concluíssem 

frases interrompidas com a palavra porque: "o ciclista caiu de bicicleta porque..." 

(VIGOTSKI, 2009, p. 340) ou "a revolução de 1905 foi esmagada porque..." 

(VIGOTSKI, 2010, p. 530). O gráfico dos resultados obtidos mostrou que a curva de 

                                                             
29

 Uma descrição mais detalhada desses testes pode ser encontrada no texto: "Estudo do desenvolvimento 

dos conceitos científicos na infância" (VIGOTSKI, 2009). 
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solução dos testes com conceitos científicos esteve acima da curva das soluções dos 

testes com conceitos espontâneos
30

 (VIGOTSKI, 2009; 2010). 

 Justificando tal resultado, Vigotski aponta que: 1) embora a criança, 

espontaneamente, utilize a palavra "porque" e a relação causal de modo irrepreensível, 

no teste ocorre o erro porque nele exige-se o emprego consciente e arbitrário 

(voluntário) dessa relação e 2) no caso do conceito científico já existe uma 

conscientização para a situação abordada. Os alunos, na relação escolarizada e no 

processo de aprendizagem, contaram com um trabalho do professor no sentido de 

explicar, perguntar, verificar, corrigir e propor situações em que a própria criança 

explicasse o tema em questão, assim, no teste foi exigido, na realidade, a habilidade 

para imitar como já discutido anteriormente na relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem (VIGOTSKI, 2009; 2010). 

 De acordo com Vigotski e considerando, ainda, essa relação entre conceito 

espontâneo e científico, Góes e Cruz (2006) complementam afirmando que nos 

conceitos espontâneos a criança não utiliza a palavra com consciência e deliberação por 

ainda não ser capaz de superar o significado situacional da palavra. Assim, quando é 

levada a pensar sobre esses conceitos, geralmente, entra em contradição porque não os 

considera no plano das abstrações. Em contrapartida, no processo de construção de 

conceitos científicos a atenção da criança está orientada para um sistema de relação de 

conceitos que implica uma nova estrutura de generalização, "configurada pela 

hierarquia de relações supra-ordenadas, subordinadas e coordenadas" (GÓES; CRUZ, 

2006, p. 35). 

 Além disso, Vigotski admite a possibilidade dos conceitos científicos superarem 

o desenvolvimento dos conceitos espontâneos mediante a ação pedagógica no processo 

educativo, principalmente, quando vincula-se à ZDP. Nessa ação os conceitos 

científicos não podem ser decorados ou memorizados pela criança, pelo contrário, 

devem surgir e constituir-se por meio da tensão de toda a atividade do próprio 

pensamento infantil. Desse ponto de vista, o ensino direto dos conceitos em forma 

pronta, de modo idêntico à assimilação de uma habilidade intelectual qualquer, produz, 

apenas, uma simulação da existência dos respectivos conceitos, configuram-se como 

                                                             
30 Ampliando a discussão e atentando para os resultados dos testes utilizando operações com a conjunção 

embora (relação adversativa) podemos perceber que as curvas dos testes não são estáticas, verificou-se 

uma correlação entre os dois tipos de conceitos no momento inicial do desenvolvimento do sistema de 

conhecimentos de alguma matéria, após essa confluência ocorre uma separação brusca e a curva de 

soluções com conceitos científicos volta a ultrapassar a curva de soluções com conceitos espontâneos 

corroborando a lei geral do desenvolvimento dos conceitos científicos e espontâneos (VIGOTSKI, 2009). 
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assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro diante do qual toda tentativa de 

emprego consciente do conceito é frustrada (VIGOTSKI, 2009). 

 Em suma, podemos estabelecer que a linguagem, historicamente constituída e 

com função primordial de comunicação social, se efetiva, essencialmente, através da 

palavra, cujo significado e sentido orientam o processo de formação dos conceitos. 

Desse modo, a palavra pode ser considerada como uma unidade de análise da relação 

entre o pensamento e a linguagem. 

 

1.4 A MÍDIA COMO UMA INSTÂNCIA FORMATIVA HUMANA E 

ESTRUTURANTE DO HABITUS 

 

 Da maneira como expusemos nosso pensamento acerca da formação do ser 

humano, pudemos compreender que a escola constitui-se como uma importante 

instância formativa humana
31

, mas não única. Existem, ainda, outras instâncias que 

compartilham a responsabilidade nessa formação, tais como a família e a religião. 

 Contemporaneamente, as instâncias formativas tradicionais (família, religião e 

escola) têm sofrido uma reconfiguração de suas funções e nesse processo destacamos a 

emergência da mídia como uma considerável agência socializadora ou educadora na 

construção da identidade social e pessoal do sujeito, ou seja, na formação de sua 

subjetividade e de suas representações (SETTON, 2002a; 2005a). 

 Analisando as transformações da modernidade, Giddens (1991) articula três 

dimensões da nova configuração social: a ressignificação do tempo e espaço, o 

desencaixe e a reflexividade. Para ele, as relações sociais foram deslocadas de seu 

contexto local de interação sofrendo uma reestruturação mediante extensões indefinidas 

de tempo e espaço, ou seja, a modernidade tem fomentado relações entre outros 

"ausentes" (distantes da situação dada e da interação face a face) e a interpenetração dos 

espaços por influências sociais distantes e distintas deles ligando, em muitas situações, 

práticas locais a relações sociais globalizadas. 

 Essa ressignificação e desencaixe podem determinar uma mudança na percepção 

do indivíduo em relação ao mundo. O avanço de tecnologias como o rádio, a TV, os 

computadores e a internet, tidos como mediadores nessa nova configuração social, 
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 O termo instância formativa está relacionado à socialização como assimilação de hábitos e valores 

característicos de um grupo social. Isto é, ao contínuo processo de assimilação de uma cultura como 

conjunto de significações comunicadas (verbalmente ou não) pelos indivíduos de um dado grupo através 

da ação interativa contextualizada (CUCHE, 1999).  
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favorecem o acesso à uma multiplicidade de informações que, dependendo da forma 

como são apreendidas e articuladas, podem potencializar a capacidade reflexiva do 

sujeito. Em outras palavras, essa reflexividade vincula-se à possibilidade de alteração do 

caráter e sentido das ações e escolhas do sujeito que poderão ser permeadas e 

reformuladas à luz de novas informações (SETTON, 2002b).  

 Nessa nova configuração social destacamos também a transformação cultural, 

notadamente, as relativas ao fenômeno da indústria cultural e da cultura de massa. Na 

perspectiva de Horkheimer e Adorno (2000), o desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa
32

 (jornais, televisão, rádio e cinema) conformaram-se como uma 

ferramenta para uma uniformização e massificação cultural, ou seja, como instrumentos 

de manipulação de grupos sociais hegemônicos utilizados para "inculcar" ideologias 

com vistas à afirmação e manutenção do modelo societário vigente. 

 Assim, a indústria cultural como fruto da sociedade industrializada cuja 

economia baseia-se no consumo de bens promoveu a produção industrial de bens 

culturais em série que, na forma de filmes, revistas, jornais, propagandas, programas e 

novelas entre outros, impõem gostos e preferências às massas, conformando suas 

consciências e introduzindo o desejo de necessidades supérfluas (ADORNO, 2002; 

HORKHEIMER; ADORNO, 2000). 

 Ao observar a cultura de massa, Cuche (1999) aponta o fato de que a 

uniformização midiática encontrada na indústria cultural não implica, necessariamente, 

uma uniformização de recepção. As condições de recepção da mensagem podem 

influenciar na consolidação ou não dessa uniformização. Desse modo, além de efetuar-

se uma análise dos discursos e das imagens difundidas pela mídia, deve-se, também, 

atentar-se para o que os consumidores fazem com o que eles consomem, isto é, para 

como eles apreendem, apropriam e reinterpretam essas informações segundo suas 

próprias lógicas culturais.  

 Nesse contexto percebemos que, na realidade, existem diferentes instâncias 

formativas humanas e que cada uma na condição de matrizes de cultura constituem-se 

como "espaços privilegiados de produção, reprodução e difusão de bens e valores 

simbólicos; espaços que se diferenciam segundo o tipo de produto, as características de 

sua produção e o público que atende" (SETTON, 2008, p. 117). 
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 Tradicionalmente, a comunicação em massa disponibiliza, a partir de um único emissor e ao mesmo 

tempo, a informação a uma grande quantidade de receptores. 
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 Dito de outra forma, na atual configuração cultural existe uma coexistência da 

família, escola, religião e mídia como instâncias formativas. O processo de socialização 

pode ser considerado como um campo
33

 estruturado pela interdependência e 

dinamicidade das relações estabelecidas entre diferentes instituições e agentes sociais 

que pautando-se por propósitos e princípios específicos promovem a "produção e 

difusão de patrimônios culturais diferenciados entre si" (SETTON, 2002a, p. 109).  

 Nesse sentido, o processo de socialização configura-se como um fenômeno 

histórico complexo e temporalmente determinado onde as relações estabelecidas entre 

os agentes da socialização podem ser de continuidade ou ruptura, de aliados ou de 

adversários, de homogeneidade ou heterogeneidade (SETTON, 2002b). Enfim, o 

ambiente social oferecido na modernidade é caracterizado por possibilitar ao indivíduo 

a formação de um sistema de referência híbrido e fragmentado onde mesclam-se as 

influências familiares, religiosas, escolares e midiáticas entre outras (SETTON, 2008). 

 Buscando compreender a articulação dessas instâncias formativas e suas 

influências na construção da identidade social e pessoal do sujeito recorremos ao 

conceito de habitus proposto por Pierre Bourdieu.  

 De acordo com Bourdieu (1983), o habitus pode ser entendido como um sistema 

de disposições duráveis incorporado das relações sociais vivenciadas pelo sujeito. Esse 

sistema atua como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações. Integrando as 

experiências passadas e expressando-se como materialização da memória coletiva, o 

habitus constitui-se como estrutura estruturada predisposta a funcionar como estrutura 

estruturante das práticas e das representações do sujeito (ORTIZ, 1978). 

 Na estruturação do habitus os sujeitos interiorizam valores, normas e princípios 

da sociedade como um todo no sentido de promover uma adequação entre suas ações e a 

realidade objetiva da sociedade a que pertencem. Desse modo, as ações dos sujeitos 

encerram uma "intenção objetiva" que quase sempre ultrapassa as "intenções 

conscientes" na medida em que sua ação é um produto de um modus operandi do qual 

ele não é o produtor e do qual ele não possui um domínio consciente levando-o a agir e 

responder aos problemas cotidianos sem um princípio racional, de maneira automática. 

Como produto sócio-histórico, o habitus tenderá a assegurar a reprodução das relações 

objetivas que o engendraram (BOURDIEU, 1983; 1989; ORTIZ, 1978). 
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O campo é compreendido como um espaço simbólico onde os agentes sociais com posições fixadas a 

priori e com interesses específicos, mas por princípio em comum, travam uma luta concorrencial para 

determinar, validar e legitimar o poder simbólico de seu capital cultural (BOURDIEU, 1983; SETTON, 

2002b; 2009; LIMA, 2005). 
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 Em uma leitura contemporânea de Bourdieu, Setton não encerra o conceito de 

habitus à uma ordem social que funciona pela pura lógica da reprodução e conservação. 

Para a autora, o conceito funda-se em uma "relação dialética entre uma conjuntura e 

sistemas de disposições individuais em processo de interação constante com as 

estruturas" (SETTON, 2002b, p. 65), isto é, embora o ajustamento imediato entre 

habitus e campo seja mais frequente, formas diferenciadas de ajustamento ou 

desajustamentos podem emergir entre estruturas objetivas e subjetivas demonstrando 

que o habitus não está totalmente identificado com um memória sedimentada e 

imutável, mas pode configurar-se como um sistema em construção, aberto e sujeito a 

novas experiências (SETTON, 2002b; 2009). 

 Considerando as variantes estruturais do habitus dentro do sistema de 

disposições individuais, Bourdieu (1983; 2007) afirma que o habitus apresenta uma 

lógica genética ordenada a partir de uma série de estruturas em que estruturas de 

posição inferior ou geneticamente anteriores estruturam as de posição superior ou 

posterior (BOURIEU, 1983). 

 Em outras palavras, Ortiz (1978) diz que na primeira fase da formação do sujeito 

encontra-se uma ação pedagógica produtora de um habitus primário que estará no 

princípio do processo de estruturação de um novo habitus a ser produzido por diferentes 

agências pedagógicas.  

O habitus adquirido na família está no princípio da estruturação das 

experiências escolares, o habitus transformado pela escola, ele mesmo 

diversificado, estando por sua vez no princípio da estruturação de 

todas as experiências ulteriores (BOURDIEU, 1972, p. 188 apud 

ORTIZ, 1978, p. 18). 

 

 Compreendemos que a admissão de variantes estruturais do habitus per si não é 

suficiente para promover um desajustamento do habitus em relação ao campo, já que as 

reestruturações do habitus através das diferentes instâncias formativas podem estar sob 

a influência de agentes que dispõem e que defendem um discurso dominante comum. 

 Entretanto, tal característica constitui-se como basilar para a reestruturação do 

habitus a partir de uma pluralidade de estímulos e referências não homogêneas e não 

coerentes que possibilitam uma configuração que não oferece padrões "fechados" de 

conduta formando um novo sujeito social que tem um habitus híbrido, "construído não 

apenas como expressão de um sentido prático incorporado e posto em prática de 

maneira automática, mas de uma memória em ação e construção" (SETTON, 2002b, p. 
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66, grifo do autor) que na situação de disputa no campo pode tender à heterodoxia
34

 

mediante a utilização de estratégias de subversão da ordem (BOURDIEU, 1989; 

ORTIZ, 1978; LIMA, 2005).  

 Apesar de Bourdieu considerar o antagonismo como princípio de transformação 

do campo social, aponta o fato de que tais estratégias de subversão destinam-se, na 

maioria das vezes, a fundar uma nova crença (doxa) nesse campo, no sentido da 

recuperação do campo. Para ele, uma abordagem mais fecunda reside na contestação 

dos princípios que regem a estruturação do campo (BOURDIEU, 1983; ORTIZ, 1978). 

 Sem desconsiderarmos a importância dessa contestação em relação à 

estruturação do campo, assumimos a possibilidade de um ajustamento mediato entre 

habitus e campo. Nesse sentido, posicionamo-nos a favor da utilização da mídia na 

perspectiva crítica, isto é, na apropriação crítica das tecnologias da informação e 

comunicação
35

 (TIC). Entendemos essa apropriação crítica a partir de nosso referencial 

teórico, no movimento dialético entre os aspectos sociológicos e psicopedagógicos que 

defendemos. 

 Peixoto e Araújo (2012), baseando-se em um estado da arte sobre o uso do 

computador na educação escolar no Brasil no período de 1997 a 2007, analisaram os 

fundamentos do discurso predominante que relaciona as tecnologias e a educação. 

Como resultado indicaram duas categorias: 1) o computador como recurso 

didáticopedagógico e 2) o computador como recurso político-pedagógico. 

 Na primeira categoria o computador é visto como um recurso pedagógico que 

pode melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem manifestando, 

portanto, uma racionalidade instrumental. Já na percepção do computador como recurso 

político-pedagógico encontramos uma relação entre o uso do computador e seu alcance 

político, isto é, uma ligação entre o uso dessa tecnologia digital e suas implicações que 
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 O conjunto de pressupostos acima de qualquer discussão no campo social e assumido como capital 

simbólico legítimo é denominado de doxa por Bourdieu. Na sociedade e nos diferentes campos a doxa 

busca uma coincidência entre as estruturas sociais e as mentais individuais. Assim, além de basear a 

atividade diária da vida das pessoas, a doxa tende a revelar, magicamente, o mundo como autoevidente 

cuja composição e transformação encontram-se além do alcance do debate (WACQUANT, 2002). Dessa 

forma, há no campo social (espaço concorrencial entre dominantes e dominados) a diferenciação entre 

ortodoxia e heterodoxia.  As práticas relativas à ortodoxia, característica do polo dominante, tendem a 

conservar inalterado o capital cultural definido pela classe dominante através de instituições e 

mecanismos que garantem seu estatuto de dominação. Já a heterodoxia, vinculada ao polo dos dominados, 

recorre às estratégias de subversão da ordem para manifestar seu inconformismo e legitimar seu capital 

simbólico (BOURDIEU, 1983).  
35

 As TIC compreendem todos os meios técnicos utilizados no tratamento e na comunicação da 

informação. São exemplos: as mídias de massa e suas variantes (videocassete, DVD, antena aberta, por 

assinatura), jogos de vídeo (videogames) e de computador, máquinas fotográficas e filmadoras de vídeo, 

Ipod, MP3, telefones celulares e redes telemáticas (BÉVORT; BELLONI, 2009). 
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ultrapassam o contexto escolar, de ordem política, filosófica, sociológica e econômica. 

Entretanto, essa vinculação pode ser estabelecida sob diferentes abordagens, das 

"otimistas" às "pessimistas", da defesa da implantação de um modelo democrático de 

comunicação mediada pelo computador à denúncia do processo de massificação, 

opressão e acentuação das diferenças sociais (PEIXOTO; ARAÚJO, 2012). 

 Para além da instauração de um dualismo entre essas duas categorias, 

acreditamos que as TIC como construtos sociais, portanto, contextualizadas e 

portadoras de condicionantes históricos, econômicos, políticos, filosóficos e 

sociológicos entre outros, podem ser produzidas e apreendidas por sujeitos que, 

conscientes dessa característica constitutiva, sejam capazes, não somente de orientar-se 

no mundo, de familiariza-se com as coisas e manejá-las, mas de compreendê-las,  de 

analisar e intervir na sociedade contemporânea (KOSIK, 1976).  

 Assim, a escola pode exercer uma importante função no trabalho de educação 

das consciências ou na superação dessa práxis utilitária imediata através de uma 

abordagem dialética entre teoria e prática, ou seja, por meio da práxis como atividade 

humana transformadora da natureza e da sociedade baseada na união consciente do 

pensamento e da ação (VÁZQUEZ, 2011).  
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2 EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CRÍTICA 

 

 Ao analisarmos a discussão realizada até o presente momento acerca da 

formação humana, da ação partilhada entre diferentes instâncias formativas na 

constituição das identidades sociais e pessoais dos sujeitos e dos pressupostos 

pedagógicos que assumimos na defesa de uma educação como prática social 

comprometida com a transformação da sociedade, poderíamos questionar sobre a 

finalidade da adjetivação "ambiental" para o substantivo "educação". 

 Se a educação ou processo formativo humano relaciona-se ao mundo do trabalho 

e o trabalho como expressão da atividade vital consciente humana e de sua vida 

produtiva vincula-se à natureza, já que o trabalhador nada pode criar sem ela, então o 

termo educação já não refletiria essa interação entre os seres humanos e a natureza? 

Toda educação não seria ambiental? E toda educação ambiental não seria, 

simplesmente, educação? 

 Entendemos que a princípio sim, mas se considerarmos a complexificação das 

relações sociais no curso da história e, por conseguinte, no mundo do trabalho, em 

especial, após a divisão social do mesmo e a instituição da propriedade privada, 

veremos que a educação especializou-se e que a relação de interdependência entre o ser 

humano e a natureza foi tornando-se, cada vez mais, invisível (CARVALHO, 2004; 

MARX, 2010; TREIN, 2012). 

 A educação configurou-se como um campo de disputa no qual inseriram-se 

sujeitos representantes de diversas e conflituosas correntes pedagógicas, defensoras de 

práticas formativas que variam das reacionárias às revolucionárias. Tal disputa também 

pôde ser observada na abordagem da questão da relação entre ser humano-ser humano e 

ser humano-natureza (PONCE, 2010).  

 Assim, diante da inviabilidade de reduzir essa diversidade de projetos educativos 

a uma ideia única, geral e abstrata de educação, optamos pela terminologia EA, com a 

especificidade do ambiental para destacarmos essa dimensão ou qualidade que, "embora 

possa ser pertinente aos princípios gerais da educação, permanecia subsumida, diluída, 

invisibilizada, ou mesmo negada [...]" (CARVALHO, 2004, p. 16). 

 E ao considerarmos as vertentes da EA que implicam muitos modos de fazer e 

pensar essa educação, tanto na esfera educacional quanto na esfera do pensamento 

ambiental, recorremos, ainda, ao termo crítico para a já adjetivada EA em referência a 
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uma EA que considera a dinâmica societária, condição sine qua non para a percepção da 

complexidade da questão ambiental, e que esteja coerentemente articulada com a 

cidadania, isto é, identificada a um "projeto social emancipatório e transformador, em 

sintonia com os ideais de construção de uma sociedade ecologicamente prudente, 

socialmente justa, culturalmente diversa, politicamente atuante e economicamente 

viável" (LAYRARGUES, 2003, p. 19). 

  

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA EA 

 

 Motivada pela intensificação e ampliação dos impactos e mal-estar, individuais e 

sociais; pelos acirrados conflitos pela posse e uso de bens ambientais e pela visibilidade 

do potencial predatório do estilo de vida e desenvolvimento ocidental, percebemos, 

principalmente, após a segunda metade do século XX, a emergência e a estruturação da 

questão ambiental como temática observada, analisada, discutida e divulgada por 

indivíduos representantes de diversos setores da sociedade (LIMA, 2005). 

 Entre os fatores motivacionais, acrescentamos alguns problemas concretos que 

ilustram, não só a problemática da sociedade daquela época, mas também a 

contemporânea: escassez de recursos naturais, redução da diversidade biológica e 

cultural global, poluição do solo, dos corpos hídricos e da atmosfera, desigualdade na 

distribuição de renda, fome, precarização dos serviços de saúde, desemprego estrutural, 

efeitos do potencial nuclear mundial e da tecnologia aplicada à engenharia genética, 

alteração de ciclos biogeoquímicos da vida e guerras patrocinadas ou motivadas pela 

exploração de recursos naturais entre outros. 

 Ao olharmos mais atentamente para esses problemas perceberemos que 

envolvem, além das relações entre a sociedade e o ambiente, as relações que os seres 

humanos estabelecem entre si na vida social assim como as relações dos indivíduos 

consigo mesmo evidenciando, portanto, uma simultânea e interdependente degradação 

humana, social e ambiental (LIMA, 2005; TOZONI-REIS, 2008; LAYRARGUES, 

2011) 

 Nesse sentido, o contexto histórico geral de emergência e estruturação da 

questão ambiental e, em especial, do debate e do movimento ambiental, conjuga uma 

multiplicidade de fatores éticos, culturais, econômicos, tecnológicos, sociais, políticos e 

ecológicos que devem ser considerados na abordagem e discussão de temáticas 
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ambientais. É dessa perspectiva que gostaríamos de apresentar um breve histórico da 

EA. 

 Embora haja uma história semioficial marcada pela atuação de pessoas e/ou 

grupos ativos que pensavam e realizavam ações educativas próximas do que se 

convencionou chamar de EA, perceberemos que, oficialmente, a EA tem uma história 

intimamente relacionada a conferências mundiais (REIGOTA, 2009).  

 Segundo Loureiro (2012a), a primeira referência ao nome "educação ambiental" 

data de 1965 e foi feita em um evento de educação promovido pela Universidade de 

Keele, no Reino Unido. Ainda no mesmo país, em 1969, fundou-se a Sociedade de 

Educação Ambiental iniciando e popularizando o movimento em torno da Ecologia 

que passou a ser tema abordado por artistas, políticos e imprensa europeia (DIAS, 

1991). 

 Antes mesmo, no ano de 1962, a bióloga Rachel Carson publicou um livro 

intitulado "Primavera Silenciosa" no qual expunha os perigos do uso de inseticidas por 

setores agrícolas e industriais. O livro, clássico dos movimentos ambientalistas, teve 

enorme repercussão na opinião pública provocando uma inquietação internacional sobre 

o tema (DIAS, 1991). 

 Outro evento determinante na história do movimento ambientalista mundial foi a 

publicação, em 1972, do relatório "Os limites do crescimento" pelo Clube de Roma, 

um grupo de trinta especialistas de diversas áreas fundado em 1968 que tinha por 

objetivo discutir a crise da humanidade a partir do consumo e das reservas de recursos 

naturais não renováveis assim como do crescimento populacional mundial (DIAS, 1991; 

REIGOTA, 2009). 

 Apesar de ter sido alvo de muitas críticas, principalmente dos latino-americanos, 

que compreendiam que esse documento indicava o controle do crescimento da 

população nos países pobres para a conservação do padrão de consumo dos países 

industrializadas, Reigota (2009) aponta que um dos méritos das conclusões do Clube de 

Roma foi o de impulsionar a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, ainda em 1972 em Estocolmo, Suécia. 

 Essa conferência foi responsável por iniciar a discussão ambiental de modo 

específico e em caráter mundial colocando-a no status de assunto oficial para a 

Organização das Nações Unidas (ONU) e propiciando uma participação política na 

discussão (LOUREIRO, 2012a). 
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 Nela foi aprovada a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano que previa, 

em seu princípio 19, o trabalho de educação em questões ambientais para a formação de 

pessoas responsáveis na proteção e melhoria do ambiente (SORRENTINO et al., 2005). 

 Como desdobramento da Conferência de Estocolmo e sob a responsabilidade da 

dupla institucional Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

encontramos a elaboração do Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA) com a atribuição de promover encontros regionais e nacionais que discutissem a 

EA (LIMA, 1999).  

 No ano de 1975, em Belgrado, realizou-se o I Seminário Internacional de 

Educação Ambiental como resultado direto do processo desencadeado pela UNESCO, 

PNUMA e PIEA. A despeito da perspectiva economicista liberal, Loureiro (2012a) 

afirma que esse encontro foi importante para 

reforçar a necessidade de uma nova ética global e ecológica, vinculada 

aos processos de erradicação de problemas como fome, miséria, 

analfabetismo, poluição, degradação dos bens naturais e exploração 

humana, por meio de um novo modelo de desenvolvimento e do 

entendimento de que tais problemas estão estruturalmente 

relacionados (LOUREIRO, 2012a, p. 78). 

 

 Afirma, ainda, que possibilitou o reconhecimento da EA como um processo 

educativo amplo, formal ou não, que considera o ambiente em sua totalidade (natural, 

social, econômico, político, tecnológico e estético) e que pretende viabilizar o 

desenvolvimento de novos conhecimentos, habilidades, valores e atitudes compatíveis 

com a sustentabilidade da vida no planeta (LOREIRO, 2012a; UNESCO, 1975). 

 Desde então, diversos e significativos eventos ocorreram e entre eles 

mencionamos (LOUREIRO, 2012a): 

 Taller Subregional de Educación Ambiental para Educación Secundaria, 

realizado no ano de 1976 em Chosica, Peru. Pouco conhecido pelo público brasileiro, 

esse evento apresenta uma das mais complexas e completas abordagens acerca da EA ao 

evidenciar a necessidade de transformação na estrutura da sociedade e ao associar 

aspectos socais e naturais stricto sensu; 

 Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em 1977. 

Conhecida como Conferência de Tbilisi, esse encontro foi responsável por promover a 

consolidação do PIEA e elaborar os princípios, objetivos e estratégias da EA (LIMA, 

1999). Dias (1993) observa alguns critérios orientadores advindos dessa conferência 



52 
 

para o desenvolvimento da EA: 1) contínua e permanente, presente em todas as fases 

da vida do cidadão, no ensino formal ou não; 2) interdisciplinar, integrada às diversas 

áreas do conhecimento; 3) pluridimensional, associada a aspectos econômicos, 

políticos, sociais e ambientais e 4) transformadora, capaz de promover mudanças de 

valores, atitudes e comportamentos sociais; 

 Seminário Educação Ambiental para América Latina e o Seminário 

Latino-Americano de Educação Ambiental, realizados, respectivamente, na Costa 

Rica e na Argentina nos anos de 1979 e 1988. Ambos reafirmaram a necessidade de 

preservação do patrimônio histórico-cultural; 

 Congresso Internacional de Educação e Formação Ambientais sediado 

em Moscou em 1987. Esse evento buscou estimular a organização de redes de 

informação e comunicação entre profissionais ambientais, assim como defender a 

importância da capacitação de profissionais de nível técnico para uma intervenção 

instrumental compatível com parâmetros sustentáveis; 

 Jornada Internacional de Educação Ambiental, realizada em 1992 no Rio 

de Janeiro. Nesse encontro foi produzido o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, documento estabelece um 

conjunto de compromissos coletivos para os diferentes indivíduos/grupos da sociedade 

civil planetária; 

 Conferência Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência 

Pública para a Sustentabilidade, ocorrida em Thessaloniki, Grécia, em 1997. Essa 

conferência priorizou a formação de professores - educadores ambientais, a produção de 

materiais didáticos e o estímulo à promoção de encontros de menor porte para troca de 

experiência entre educadores. 

 Em geral, apesar de tais documentos proporem, de modo mais ou menos 

explícito, a formação de novos códigos morais e comportamentais, individuais e sociais, 

condizentes com perspectivas ecológicas sustentáveis, o que podemos perceber é um 

discurso generalista sobre as implicações do modo de organização e produção da 

sociedade vigente nas ações em EA e na estruturação das políticas públicas pelos 

Estados (LOUREIRO, 2012a). Admitem-se limites à economia de mercado defendendo 

um desenvolvimento sustentável (DS), mas desenvolvimento de quê? E sustentável para 

quem? 
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 A própria tríade economia-sociedade-ambiente, base da perspectiva teórica do 

DS revela a ideia de que a economia é entendida como uma entidade distinta da 

sociedade, isto é, alheia à realidade social e ambiental, "a economia se impõe na 

sociedade assim como no ambiente" (SAUVÉ; ORELLANA, 2001, p. 82). 

 Porto-Gonçalves (2012) em uma análise sobre os principais fundamentos 

subjacentes à Minuta Zero do documento base de negociação da Rio+20, sinaliza a 

primazia da dimensão econômica. Afirma que o documento assume como pressuposto 

uma economia autoevidente e universal que, inclusive com seu adjetivo verde, não 

inclui diversas formas de economia, mas, sobretudo uma delas, a economia mercantil. 

 Nesse sentido concordamos com Lima (2003) quando afirma que o discurso de 

sustentabilidade apresentado ao debate público reflete uma hábil operação político-

normativa e diplomática para legitimar a reprodução econômica do capitalismo ante os 

efeitos da degradação ambiental. Trata-se de um discurso que entende que a economia 

de mercado pode conduzir a um DS através das tecnologias limpas, da contenção do 

crescimento populacional e do incentivo a processos de produção e consumo 

ecologicamente corretos. 

Esse discurso defende a possibilidade de articular crescimento 

econômico e preservação ambiental, e entende que o dinamismo do 

sistema capitalista é não só capaz de se adaptar às novas demandas 

ambientais como também de transformá-las em novos estímulos à 

competitividade produtiva (LIMA, 2003, p. 108). 

 

 Além da ausência da discussão e reflexão sobre o modelo societário vigente, o 

caráter genérico presente nos documentos oficias de temática ambiental possibilitou, 

ainda, uma apropriação de conceitos-chave segundo interesses específicos, a exemplo 

de categorias como participação e interdisciplinaridade entre outras (LOUREIRO, 

2012a). 

 Não tem como pensarmos que a participação proposta pelo Banco Mundial 

(BM) ou pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) tem o mesmo sentido da 

participação preconizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Em termos conceituais, podemos identificar, pelo menos, três grandes eixos na prática 

que expressa o significado e o sentido dessa categoria: 1) liberal, quando enfatiza que o 

indivíduo, integrante de uma sociedade civil independente do Estado, deve fazer 

escolhas racionais e ambientalmente corretas; 2) democrático radical, quando há a 

defesa de um fortalecimento da cidadania e de movimentos sociais e 3) revolucionário, 
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quando a participação implica produção coletiva e organização popular orientadas para 

a ruptura com o capitalismo (LOUREIRO, 2012a). 

 De modo semelhante, encontramos duas diferentes linhas de compreensão 

acerca da construção da interdisciplinaridade: 1) a filiada à teoria crítica, que defende 

um saber ambiental como integração de processos socioambientais de diferentes ordens 

materiais e esferas de racionalidade (LEFF, 2010); 2) e a proveniente de um monismo 

epistemológico
36

 e do positivismo
37

, nessa perspectiva a interdisciplinaridade emerge 

como um princípio epistemológico para legitimar determinados saberes e relações de 

poder hierarquizadas entre ciências (LOUREIRO, 2012a, p. 85). 

 Assim, evidenciamos no conjunto desses documentos uma limitação no patamar 

das ideias em que o escasso questionamento acerca da dinâmica societária, política e 

econômica aliado à falta de reflexões sobre a base epistemológica e filosófica do corpo 

teórico utilizado inviabilizaram condições concretas de confrontos, negações e 

superações dialéticas de problemáticas ambientais (LOUREIRO, 2012a). 

 No âmbito nacional também percebemos tais características. A discussão 

ambiental e, em particular, a discussão da EA no Brasil fez-se tardiamente em relação 

aos movimentos internacionais. Para compreendermos o surgimento e a estruturação 

dessa discussão temos que contemplar uma convergência simultânea de condicionantes 

externos e internos (LIMA, 2005). 

 Entre os condicionantes externos destacamos os seguintes: os efeitos da 

divulgação dos debates e movimentos ambientais vivenciados no plano internacional e o 

reflexo/pressão de organizações não governamentais, instituições internacionais, tais 

como ONU, FMI, BM e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) entre outros, 

e governos de outras nações por meio de políticas e programas de investimento e 

cooperação (LIMA, 2005).  

 Internamente, encontramos as próprias marcas do desastre ecológico vinculado 

ao processo de desenvolvimento da nação brasileira, isto é, a experiência de degradação 

                                                             
36

 Ideia que expressa uma unidade do conhecimento. Nesse sentido, se admite uma única metodologia 

passível de ser transferida para diferentes áreas ou campos do conhecimento (RUSCHEINSKY; 

DUVOISIN, 2012).  
37

 Corrente filosófica que defende a ideia de que o conhecimento cientifico é a única forma de 

conhecimento verdadeiro. Para os positivistas era científico e, portanto, legítimo, somente o 

conhecimento derivado da experiência, factual e observável. Triviños (2011) distingue três momentos na 

evolução do positivismo: 1) Positivismo clássico, tendo como fundador Comte; 2) Empiriocriticismo, 

entre os séculos XIX e XX, representado por Avenarius e Mach e 3) Neopositivismo compreendendo 

diversas matizes entre as quais destacamos o positivismo lógico, o empirismo lógico vinculado ao Círculo 

de Viena e o atomismo lógico de Russell e Witgenstein entre outros.  
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ambiental e social proveniente da época da colonização e dos consecutivos ciclos 

econômicos baseados na exploração de recursos naturais. Além disso, percebemos, a 

partir da década de 50, uma expansão urbano-industrial consolidada em um modelo 

tecnológico predatório, tanto nos aspectos naturais quanto nos sociais (LIMA, 2005). 

 Loureiro (2012a) salienta, ainda, que o processo de instauração do debate 

ambiental no Brasil ocorreu sob o regime militar dificultando uma participação pública 

e social efetiva na discussão dessa temática. Exemplificando a postura desse governo, 

recorremos a registros polêmicos da política ambiental externa do Brasil na época da 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano em 

Estocolmo. Autorizados pelo então Ministro do Interior, o general Costa Cavalcanti, 

nossos representantes afirmaram que nosso país não impunha restrições ao 

desenvolvimento, que não se importaria de pagar o preço da destruição ambiental e da 

poluição contanto que houvesse a geração de empregos e dólares (DIAS, 1991). 

 Assim, é compreensível o fato de que nas décadas de 70 e 80 as ações 

ambientais ficaram "confinadas" a um ambientalismo restrito como forma de 

atendimento a pressões externas (JACOBI, 2000). Nesse cenário, o ambiente era visto 

na perspectiva tecnicista. Ao ser identificado como algo que impedia o desenvolvimento 

do país, as ações ambientais se limitavam à resolução de problemas ambientais e 

quando muito à preservação e conservação do patrimônio natural (LOUREIRO, 2012a). 

 Nesse sentido, a inserção da EA nos setores governamentais e científicos esteve 

associada à conservação de recursos naturais, com forte sentido comportamentalista e 

tecnicista voltada para a transmissão de conhecimentos ecológicos e resolução de 

problemas (DIAS, 1991; JACOBI, 2000; LOUREIRO, 2012a; 2012b). 

 Como tendência hegemônica percebemos uma secundarização da EA no debate 

público assim como de sua dimensão educativa nas ações/projetos ambientais. A 

inserção da EA ocorreu, primeiramente, na estrutura administrativa de órgãos públicos e 

não como objeto de trabalho no sistema educativo (LOUREIRO, 2003).  

 Evidentemente, nessa época já haviam grupos, inclusive em órgãos públicos do 

meio ambiente, a exemplo da FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente) e CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), que 

consideravam os aspectos sociais relacionados aos ambientais manifestando um 

posicionamento mais crítico, "contudo, não eram tendências hegemônicas (como não 

são) e nem possuíam, à época, grande capilaridade no tecido social" (LOUREIRO, 

2012a, p. 89). 
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 Somente a partir de meados da década de 1980 é que começamos a ver um 

movimento de diversificação e consolidação de novas posições teóricas e políticas 

acerca das atividades educativas ambientais. Sobretudo, motivado pelo processo de 

redemocratização da sociedade brasileira e pela aproximação dessas práticas à atuação 

de grupos e movimentos populares de cunho emancipatório estabelecendo, dessa forma, 

expressões de iniciativas socioambientais, isto é, de denúncia das causas sociais dos 

problemas ambientais (LOUREIRO, 2012b). 

 Buscando dialetizar o quadro histórico da EA e evidenciar possibilidades 

existentes em ações, instituições e documentos legais
38

, Loureiro (2012a) cita alguns 

considerados importantes para a discussão da temática ambiental: 

 Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), de 1994, que em 

sintonia com o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global e com outros documentos internacionais e brasileiros delimita 

os objetivos, as diretrizes, os princípios e as linhas de ação da EA (BRASIL, 2005); 

 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de 1997, que insere a questão 

ambiental como tema transversal em função da relevância social, urgência e 

universalidade (BRASIL, 1997a); 

 Declaração de Brasília, documento também elaborado no ano de 1997 na I 

Conferência Nacional de Educação Ambiental. Esse evento contou com a participação 

de representes de diferentes entidades governamentais e da sociedade civil que, a partir 

de documentos regionais, elaboraram a declaração categorizando temas ambientais, 

problemas e recomendações, tais como: EA e as vertentes do DS, EA formal, EA no 

processo de gestão ambiental, EA e as políticas públicas e EA, ética e formação da 

cidadania - comunicação e informação da sociedade (BRASIL, 1997b) 

 Lei Nº 9.795 de 1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

e revela uma preocupação com a vinculação de processos formais de transmissão e 

produção de conhecimentos a práticas sociais conforme defendido por abordagens que 

objetivam realizar uma práxis educativa assim como com a inserção da EA de modo 

transversal nos cursos de formação inicial e continuada (BRASIL, 1999); 

 Sistema de Brasileiro de Informação em Educação Ambiental e Práticas 

Sustentáveis (SIBEA), instituição criada em 2001 sob a coordenação do Ministério do 

                                                             
38

 Destacamos que tais documentos não são entendidos de modo consensual, existem críticas severas a 

todos, principalmente, em relação à definição imprecisa da EA, à falta de clareza acerca de como realizar 

a transversalidade da EA em uma sociedade desigual e fragmentária e à desarticulação entre as diferentes 

esferas governamentais e entre essas e a sociedade civil (LOUREIRO, 2012a). 
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Meio Ambiente (MMA) com a finalidade de organizar, sistematizar e divulgar 

informações produzidas em EA. Como parceiros dessa instituição encontramos 

instituições de ensino superior, organizações não governamentais (ONGs) e redes de 

EA; 

 Rede Brasileira de Educação Ambiental (REBEA), criada em 1992 essa 

rede é formada por educadores ambientais representantes de diferentes municípios, 

estados e regiões brasileiras. Seu principal objetivo é manter a articulação e mobilização 

desses educadores em torno da EA; 

 Subsequentes eventos do Congresso Brasileiro de Educação Ambiental e 

do Encontro Nacional de Educação para o Meio Ambiente que a cada ano tem 

agregado profissionais de diferentes áreas do conhecimento e de diversas atividades 

sociais possibilitando uma ampliação do debate ambiental na sociedade. 

Em suma, tanto na história da EA internacional quanto na nacional, percebemos 

um movimento marcado por contradições, pluralidade e dinamicidade em que o poder 

público, por meio de seus canais normativos e institucionais, tem orientado suas ações a 

partir de perspectivas ideológicas hegemônicas produzindo (as)simetrias ao explicitar o 

caráter da sustentabilidade que assume em relação à gestão do ambiente e ao determinar 

entre os diferente grupos e classes, aqueles(as) que ganham e aqueles(as) que perdem 

em se tratando do uso e acesso ao patrimônio ambiental (LOREIRO, 2012b). 

Entendida como a arte de definir limites
39

, a política deveria, a princípio, 

estabelecer o que é comum promovendo uma conciliação entre pluralidade e igualdade. 

Diferentemente das perspectivas atuais, a política não pode ser entendida como 

regulação sobre a sociedade, mas como mediação dialética entre sociedade e Estado 

possibilitando ações coletivas, participativas e efetivamente democráticas 

(SORRENTINO et al., 2005).  

Nesse cenário julgamos fundamental o resgate da política no estabelecimento de 

sociedades sustentáveis, ou seja, no tratamento da EA como política pública de caráter 

democrático, universal e includente, voltada para a ampliação da cidadania, autonomia e 

intervenção dos cidadãos(ãs) na busca e proposição de ações de enfrentamento que 

                                                             
39 A palavra política se origina do grego pólis. Na Grécia antiga, pólis designava o muro que demarcava 

ou que estabelecia os limites entre a cidade e o campo. Posteriormente, essa palavra passou a nomear 

"aquilo" que estava contido nos muros e cidadão era o indivíduo a quem era permitido participar da 

discussão acerca dos destinos da pólis (PORTO-GONÇALVES, 2011). 
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permitam uma convivência digna e orientada para o bem comum (LOUREIRO, 2012a; 

REIGOTA, 2009). 

Assim, a EA trata de uma mudança de paradigma que implica uma revolução 

política, ou seja, a EA deve, prioritariamente, possibilitar uma análise das relações 

sociais, econômicas, culturais e políticas entre os seres humanos e entre a humanidade e 

a natureza vislumbrando uma superação dos mecanismos de dominação e controle que 

inviabilizam a participação democrática, livre e consciente de todos (REIGOTA, 2009). 

 

2.2 A EA NA PERSPECTIVA CRÍTICA 

 

 De modo semelhante à educação, a questão ambiental é ontologicamente 

complexa e constitui-se como um campo conflituoso marcado por disputas de classes e 

por discursos polissêmicos que, na maioria das vezes, revelam-se como contraditórios 

indo desde perspectivas conservadoras/reacionárias a críticas/revolucionárias 

(GERHARDT; ALMEIDA, 2005). 

 Nesse sentido, a maneira como a EA se realiza e as diferentes formas de 

compreensão da relação sociedade-natureza implícitas nesse fazer educativo não nos 

permitem apontar a EA de forma única e monolítica. Ela deve ser vista numa rede de 

interesses e interpretações em constante conflito e diálogo (LOUREIRO, 2012a). 

 A partir dessa compreensão e objetivando delimitar e apresentar nosso 

pensamento acerca da EA e, em especial, da EA crítica, julgamos importante iniciarmos 

com o sentido que atribuímos às palavras educação e ambiente. Conforme viemos 

defendendo ao longo deste estudo, identificamos a educação com uma práxis social 

voltada para a superação da subordinação do processo formativo humano às demandas 

do capital, isto é, ação transformadora da realidade social. 

 E por ambiente entendemos "um lugar determinado e/ou percebido onde estão 

em relação dinâmica e em constante interação os aspectos naturais e sociais" 

(REIGOTA, 2009, p. 36). Essa interação é determinada e determinante em processos 

históricos e políticos de transformação da natureza e sociedade assim como em 

processos criativos de cultura e tecnologia. Portanto, não consideramos o ambiente 

apenas em seus aspectos naturais, como sinônimo de meio natural. (REIGOTA, 2009). 

 Partindo do pressuposto de que o modo como o ser humano intervém na 

natureza é resultante de um aprendizado mediado pela intencionalidade das relações 
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sociais estabelecidas com outros seres humanos, admitimos que a crise ambiental 

instaurada na contemporaneidade está estreitamente vinculada ao desenvolvimento 

social e econômico da sociedade capitalista justificando, por exemplo, a utilização, por 

alguns autores, do termo crise civilizatória em referência à problemática ambiental 

(JACOBI, 2005; GUIMARÃES, 2004; SORRENTINO et al., 2005; TOZONI-REIS, 

2008; LAYRARGUES, 2011). 

 Dessa forma, a relação entre o ser humano e a natureza, por seu caráter 

essencialmente histórico, pode ser considerada como uma categoria síntese de múltiplas 

determinações na análise de questões ligadas a EA. Isso porque, como categoria, essa 

relação sintetiza elementos pertinentes à compreensão da problemática ambiental e da 

problemática educacional possibilitando-nos pensar sobre as duas principais dimensões 

da EA, a epistemológica e a pedagógica (TOZONI-REIS, 2008). 

 Pensando, ainda, sobre a relação ser humano - natureza, Layrargues (2011) 

destaca duas abordagens norteadoras para o enfrentamento da crise ambiental assim 

como seus reflexos sobre o entendimento da EA: a abordagem filosófica e a sociológica.  

 A abordagem filosófica apresenta como elemento mediador da relação ser 

humano - natureza a cultura, revelando que por meio de uma nova ética e de uma 

mudança de comportamento o ser humano pode se reconciliar com a natureza. Nessa 

perspectiva, a EA teria, essencialmente, uma função moral de socialização humana 

ampliada à natureza, estaria comprometida com a criação de uma consciência ecológica 

pura (LAYRARGUES, 2011).  

 De modo implícito, percebemos que a educação objetiva a transmissão de 

valores culturais que garantam a atualização, o conhecimento e a obediência das regras 

de comportamento e convívio social no sentido de proporcionar uma coesão social 

inerente a uma sociedade harmônica (LAYRARGUES, 2011). 

 Podemos citar alguns pontos a serem questionados nessa abordagem: 1) apesar 

de uma pretensa superação do paradigma antropocêntrico utilitarista
40

 por meio de uma 

                                                             
40

 Entendemos o paradigma como padrão ou modelo a ser seguido que compreende um conjunto de 

normas orientadoras e leis construídas e utilizadas por uma comunidade. No âmbito epistemológico, um 

paradigma é estruturado por "suposições teóricas gerais e de leis e técnicas para a sua aplicação adotadas 

por uma comunidade científica específica" (CHALMERS, 1993, p. 123). Para Thomas Kuhn, aqueles que 

trabalham dentro de um paradigma praticam a denominada ciência normal e a mudança contínua desse 

paradigma motivada pelas anomalias, crises, constitui uma revolução científica (CHALMERS, 1993). 

Dessa forma, o paradigma antropocêntrico utilitarista informa-nos acerca da visão dicotomizada, oposta e 

parcelada entre ser humano e natureza.  A partir dessa visão, o ser humano, como o centro do mundo e 

instrumentalizado pelo método científico, pode dominar a natureza suprindo as necessidades criadas no 

interior das relações sociais e econômicas vigentes (PORTO-GONÇALVES, 2011). 
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"reaproximação" entre ser humano e natureza, é possível identificarmos o ser humano 

como uma entidade puramente biológica, de modo genérico e abstrato, como se todos os 

seres humanos fossem igualmente responsáveis pela destruição da natureza; 2) esse 

apelo pela volta ao equilíbrio natural pressupõe uma visão idílica e romantizada da 

natureza admitindo a possibilidade de uma relação harmônica entre ser humano - 

natureza; 3) as práticas educativas oriundas dessa abordagem, geralmente, baseiam-se 

em uma educação conservacionista, confundida com ensino de ecologia ou outra 

disciplina afim e 4) visão tecnicista ou instrumentalizadora da EA, na qual a 

disponibilização de conhecimentos ecológicos garante uma mudança do comportamento 

individual, a solução dos problemas ambientais e a instauração de uma nova ética 

ecológica seria resultante do somatório desses comportamentos individuais 

(CARVALHO,2001; GUIMARÃES, 2004; LAYRARGUES, 2011; LOUREIRO, 2011; 

TOZONI-REIS, 2008).  

 Já na abordagem sociológica da relação ser humano - natureza o elemento 

mediador é o trabalho que, ao conjugar os conceitos de constituição humana, natureza, 

cultura e sociedade, permite uma discussão da crise ambiental no plano material 

(LAYRARGUES, 2011). 

 Nesse sentido, a educação visa uma desalienação ideológica das condições 

sociais evidenciando que a sociedade não é uma entidade orgânica harmônica, mas 

contraditória e conflituosa ao ser informada por múltiplos interesses. Assim, a EA que 

deriva dessa abordagem prevê um espaço político onde ocorrem disputas entre grupos 

antagônicos, entre os grupos sociais hegemônicos que defendem a manutenção do status 

quo e os grupos sociais contra-hegemônicos que procuram alterá-lo. A partir dessa 

visão, a EA atua como um vetor de transformações sociais (LAYRARGUES, 2011).  

 Em suma, essas abordagens podem se associar a duas tipologias de EA, a da 

mudança cultural e a da mudança social. Sem pretender colocá-las na forma de 

antítese, mas buscando um movimento dialético entre esses dois caminhos para o 

enfretamento da problemática ambiental, já que devem ser percebidos como caminhos 

simultâneos, recorremos a um quadro que, pelo caráter didático, expõe e sintetiza as 

características dessas tipologias (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Tipologia das dimensões da educação ambiental 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 
 

Mudança Cultural Mudança Social 

Função moral da educação: processo de 

socialização humana ampliada à natureza 

Função política da educação: instrumento 

ideológico de (re) produção social 

Autorrestrição comportamental: ética 
Estabelecimento de regras de convívio social: 

política 

Plano simbólico: Valores Plano material: interesses 

Utopia: construção do futuro com ênfase no 

universo escolar e da juventude 

Ideologia: vivência do presente com ênfase 

nas relações produtivas e mercantis 

Natureza como Bem em si com valor 

intrínseco 
Natureza como mercadoria com valor de troca 

Social subordinado ao ambiental Ambiental subordinado ao social 

Cultura como mediação entre ser humano e 

natureza 

Trabalho como mediação entre ser humano e 

natureza 

Sociedade funcionalista e atomizada: primado 

do indivíduo e homem genérico 

Sociedade conflituosa e desigual: sujeitos 

sociais específicos 

Ética ecológica Cidadania e justiça ambiental 

Dever moral de proteger a natureza Direito legal de ter a natureza protegida 

Mudar a visão de mundo Mudar a ação no mundo 

"Eu não vou degradar o ambiente" 
"Nós não vamos deixar que degradem o 

ambiente" 

 

 
 

MUDANÇA AMBIENTAL 

Fonte: Layrargues, (2011, p. 98) 

 

 Com uma orientação semelhante à de Layrargues, Loureiro (2003; 2005; 2011) 

caracteriza duas principais visões acerca do modo como a EA pode ser entendida a 

praticada: a visão conservadora ou comportamentalista e a visão emancipatória ou 

crítica. O autor se utiliza de quatro eixos básicos para caracterizar e analisar tais visões: 

1) quanto à condição do ser natureza; 2) quanto à condição existencial; 3) quanto ao 

entendimento do que é educar e 4) quanto à finalidade do processo educativo ambiental. 

O quadro 2 sintetiza tais visões. 

 

Quadro 2 - Estruturação das visões conservadora e emancipatória em EA. 

EIXOS 
VISÃO CONSERVADORA OU 

COMPORTAMENTALISTA 

VISÃO EMANCIPATÓRIA OU 

CRÍTICA 

Quanto à 

condição de ser 

natureza 

Ser humano, como espécie 

biológica, afastado da natureza. 

Assim, existe a necessidade de um 

retorno a esta condição natural de 

modo análogo às relações 

ecológicas encontradas nessa 

Certeza de que o ser humano é um 

ser natural que realiza e redefine 

culturalmente o seu modo de existir 

na natureza a partir da dinâmica 

societária, ou seja, promove uma 
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natureza, o ser humano 

submetendo-se às leis naturais, 

como todos os outros seres vivos. 

abordagem histórica 

Quanto à 

condição 

existencial 

Define um sujeito na dimensão da 

individualidade abstrata, em uma 

racionalidade separada dos 

condicionantes sociais, cuja 

capacidade de mudança se centra na 

dimensão "interior". 

Entende que o ser humano é um ser 

social, portanto, constituído por meio 

de mediações múltiplas e não, 

exclusivamente, por determinações 

biológicas/genéticas. 

 

Quanto ao 

entendimento 

do que é educar 

Educação como processo 

instrumental, comportamentalista e 

orientada para a conformação do 

sujeito a uma sociedade sem 

contradições, objetiva fazer a 

inserção funcional do sujeito em 

uma sociedade atemporal e sem 

história. 

Educação como práxis e processo 

dialógico, crítico, problematizador e 

transformador das condições sociais 

que formam a realidade. 

Quanto à 

finalidade do 

processo 

educativo 

ambiental 

Busca uma mudança cultural e 

individual para a mudança 

ambiental 

Objetiva uma transformação social 

para a construção democrática de 

"sociedades sustentáveis" 

requalificando o modo de vida do ser 

humano na natureza. Para tanto, 

trabalha em uma dimensão que inclui 

indivíduos, grupos, classes sociais, 

culturas e estruturas produtivas. 

Adaptado de Loureiro (2011) 

 

Uma última contribuição que apresentaremos, ainda, nesse movimento de 

qualificação da EA é a proposta por Sauvé (1997; 2005) que se utiliza do termo 

"correntes" ambientais. Entre as correntes mais tradicionais destacam-se: naturalista, 

conservacionista/recursista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista e moral/ética. A 

autora ressalta que tais correntes não são, necessariamente, excludentes, já que algumas 

compartilham características comuns. Considerando a intenção central da educação 

ambiental e os enfoques educativos que privilegiam, tais correntes estão caracterizadas 

no quadro 3. 

Quadro 3 - Características de diferentes correntes ambientais. 

CORRENTE 

AMBIENTAL 

INTENÇÃO CENTRAL 

DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

ENFOQUES EDUCATIVOS 

NATURALISTA 

Relação harmônica com a 

natureza 

 

Educação para o meio 

natural ou educação ao ar 

 Cognitivo - aprender com coisas sobre 

a natureza; 

 Experiencial - ver na natureza e 

aprender com ela (enfoque 
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livre sensualista); 

 Afetivo, espiritual ou artístico - 

associar a criatividade humana à da 

natureza. 

CONSERVACIONISTA 

RECURSISTA 

Conservação da quantidade 

e qualidade dos recursos 

naturais e biológicos 

 Programas de educação ambiental 

centrados nos três "Rs": reduzir, 

reutilizar e reciclar; 

 Estímulo a comportamentos 

individuais e projetos coletivos; 

RESOLUTIVA 

Meio ambiente é visto 

como problema que precisa 

ser resolvido 

 Informar as pessoas sobre as 

problemáticas ambientais e 

desenvolver habilidades para resolvê-

las; 

 Estímulo a comportamentos 

individuais e projetos coletivos; 

SISTÊMICA 

Compreensão do meio 

ambiente como um sistema 

complexo formado por 

componentes biofísicos e 

sociais 

 Desenvolver habilidades ligadas à 

análise e síntese; 

 Trabalho interdisciplinar; 

 Observação de uma realidade ou 

fenômeno ambiental com a análise de 

seus componentes e relações 

objetivando desenvolver um modelo 

sistêmico que permita identificar e 

escolher soluções mais apropriadas. 

CIENTÍFICA 
Meio ambiente como objeto 

de conhecimento 

 Método científico: exploração do 

meio, observação de fenômenos e 

criação de hipóteses, verificação de 

hipóteses e concepção de um projeto 

para resolver um problema ou 

melhorar uma situação. Revela a 

perspectiva de compreender melhor 

para orientar melhor a ação 

HUMANISTA 

Enfatiza a dimensão 

humana do meio ambiente, 

concebe-o no cruzamento 

entre natureza e cultura 

 O enfoque é cognitivo, mas além do 

rigor da observação, da análise e da 

síntese, a corrente humanista convoca 

também o sensorial, a sensibilidade 

afetiva e a criatividade. 

MORAL/ÉTICA 

Ética como fundamento da 

relação homem e meio 

ambiente 

 Buscar o desenvolvimento moral 

(valores ambientais) dos alunos 

vinculados ao desenvolvimento do 

raciocínio sociocientífico; 

 Favorecer a confrontação em situações 

morais; 

 Evidencia-se, ainda, enfoques afetivos, 

espirituais ou holísticos. 

Adaptado de Sauvé (2005) 

 Em resumo, é possível encontrarmos inúmeras adjetivações ou nomenclaturas 

para qualificar a EA no campo de disputa da problemática ambiental, a de adestramento 

ambiental (BRÜGGER, 1999), a ecopedagogia (AVANZI, 2004), educação para a 

sustentabilidade (GADOTTI, 2009), crítica (LIMA, 2004), emancipatória (LOUREIRO 
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et al., 2009) e a de mudança cultural e social (LAYRARGUES, 2011) além daquelas 

conformadas ao modelo convencional de EA (as reducionistas ecológicas, 

conservadoras ou comportamentalista), mas apesar dessa diversidade acabam se 

polarizando em dois grandes blocos, o conservador e o crítico.  

 O primeiro relativo a uma EA desprovida da relação sociedade-natureza 

baseando-se na dimensão individual e despolitizada. E o segundo integrando às 

modalidades que percebem a problemática ambiental em sua complexidade sócio-

histórica, política, econômica e natural (LAYRARGUES, 2011; LIMA, 2004; 

LOUREIRO, 2012b).  

 Em uma tentativa de padronização terminológica, adotamos os nomes EA 

conservadora e EA crítica em referência a esses blocos. Entretanto, ressaltamos que, 

eventualmente, recorremos ao termo originário de cada abordagem em EA em função 

de elementos históricos específicos e ênfases conceituais. 

 Nos posicionamos a favor de um EA crítica, ou seja, a favor da transformação 

do modo como nos relacionamos com o ambiente e com outros seres humanos 

configurando um processo de politização e articulação social direcionada para a 

transformação da realidade. Dessa forma, não há espaço para uma dissociação entre 

teoria e prática, subjetividade e objetividade, natural e cultural e sociedade e ambiente. 

 

2.3 A FORMAÇÃO DO EDUCADOR AMBIENTAL 

 

 Nos últimos anos temos percebido, cada vez mais, a ampliação da discussão 

ambiental em diferentes setores da sociedade, tais como nos meios de comunicação, nas 

instituições escolares, em ONGs e em outras instituições públicas e privadas 

proporcionando uma popularização de temas como natureza, meio ambiente, 

sustentabilidade, aquecimento global, poluição e escassez de água, entre outros.  

 Refletindo essa popularização e em consideração ao meio educacional, é 

possível identificamos também uma difusão de práticas educativas ambientais. 

Dificilmente, deixamos de encontrar nas escolas alguma atividade que não seja 

reconhecida pela comunidade escolar como sendo atividade de EA. 

 Entretanto, estudos revelam que a EA consolidada no meio educacional, tanto no 

Ensino Básico quanto no Superior, se apresenta isolada, fragmentada e descontínua com 

a prevalência da intermitência e unilateridade de programas/projetos, compreensão 
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inadequada do processo de sensibilização como conscientização, confusão entre os 

termos conservação e preservação ambiental aliada ao pouco desenvolvimento do senso 

crítico e frágil fundamentação histórico-teórica com falas e práticas intuitivas, 

naturalistas e simplistas (CARNEIRO, 1999; FURTADO, 2009; MACHADO, 2008; 

OLIVEIRA et al., 2007; ROCHA, 2013). 

 Nesse grupo se inserem as famosas atividades que tratam da questão do lixo, da 

coleta seletiva, da reutilização de materiais descartados, do fazer a horta, plantar árvore 

no dia da árvore ou do ambiente, da produção artesanal de papel reciclado e outras que 

“batem na tecla” da poluição, do efeito estufa e da camada de ozônio entre outros 

desconsiderando, por exemplo, as implicações do modelo neoliberal, os padrões de 

extração de bens, produção, distribuição e consumo além do outros determinantes sócio-

históricos. Essas atividades se revelam reducionistas e baseadas em uma visão ingênua e 

frágil fundamentação histórico-teórica, isto é, como prática utilitária imediata à 

semelhança da tipologia da EA na perspectiva conservadora (DIAS, 2001; LOUREIRO, 

2012a). 

 A despeito da sensibilização acerca da natureza e da boa intencionalidade dos 

sujeitos que atuam nessa dimensão, acreditamos que tais práticas, além de não 

contribuírem para o enfretamento de problemas ambientais, promovem mudanças pouco 

significativas no próprio contexto escolar.  

 Acreditamos que se trata de uma tendência à reprodução de práticas educativas 

consolidadas e informadas pelos paradigmas da sociedade moderna configurando, 

verdadeiramente, uma armadilha paradigmática (GUIMARÃES, 2011). Destacamos 

que, como sujeitos sociais e históricos, cotidianamente, vivemos uma dinâmica que 

tende à reprodução de uma realidade estabelecida por uma racionalidade hegemônica. 

 No âmbito da EA, essa racionalidade hegemônica é marcada pelo(a): 1) 

pensamento cartesiano aliado ao positivismo e empirismo que fundamenta uma visão 

fragmentária e reducionista da realidade, essa dicotomização do pensamento científico 

moderno se constitui como um entrave à visão da "totalidade concreta", cuja 

compreensão dialética se baseia no entendimento da inter-relação e interconexão entre 

as partes e o todo, já que são mutuamente constitutivos de cada um; 2) visão 

antropocêntrica da modernidade e recursista da natureza "naturalizando" a relação ser 

humano versus natureza e 3) EA na perspectiva conservadora (GUIMARÃES et al., 

2010; GUIMARÃES, 2011; LOUREIRO, 2012a; PORTO-GONÇALVES, 2011). 
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Nesse sentido, pensamos que a reflexão acerca dos processos formativos em 

educação ambiental e seus efeitos nas práticas escolares emerge como uma temática 

essencial na abordagem da problemática ambiental. Afinal, o modelo de EA informado 

pelos paradigmas da sociedade moderna poderão direcionar a uma mudança social que 

possibilite a formação de sociedades sustentáveis ou ambientalmente justas? 

Atualmente, a formação de educadores ambientais tem ocorrido na dimensão 

conservadora/reprodutivista ou crítica/revolucionária? É possível uma formação na 

dimensão reflexiva orientada para a superação da visão hegemônica de EA? 

Entendemos que para alcançarmos uma formação que possibilite um agir 

político do educador ambiental no sentido de uma mudança subjetiva simultânea a uma 

transformação objetiva da sociedade, haverá a necessidade da consideração de, pelo 

menos, três dimensões relacionadas 1) à natureza dos conhecimentos que constam nos 

programas de formação; 2) aos valores éticos e estéticos propagados por esses 

programas e 3) às possibilidades de participação política do indivíduo objetivando uma 

formação reflexiva e crítica - Figura 1 (CARVALHO, 2001). 

 

Figura 1 - Dimensões a serem consideradas no processo formativo do educador 

ambiental 

Adaptado de Carvalho (2001) 

 

 Explorando essas dimensões, Loureiro (2012a) e Guimarães (2011) especificam 

alguns princípios que consideram indispensáveis a um movimento coletivo de 

construção de uma EA crítica assim como à formação de educadores ambientais: 1) 

exercício de esforço para promover uma ruptura com a armadilha paradigmática; 2) 
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busca pelo conhecimento da realidade a partir de um processo de sistematização, 

reflexão e ação; 3) compreensão da natureza e da vida em sua "totalidade"; 4) estímulo 

à percepção e promoção de um ambiente educativo como movimento coletivo 

conjunto
41

 gerador de sinergia, incluindo aí a adesão do processo educativo ambiental 

ao movimento da realidade social; 5) potencialização da concepção de que a EA não 

está restrita ao aprendizado individualizado de uma disciplina escolar ou de conteúdos 

escolares, mas se refere, também, à relação do um com o outro, do um com o mundo e 

do outro com o mundo (Figura 2); 6) coerência entre proposta de educação e teoria 

psicopedagógica (somos favoráveis à sócio-histórica) e 7) sensibilização para uma 

permanente (auto)formação eclética, permitindo ou estimulando o educador ambiental a 

transitar pelas diferentes ciências e áreas de conhecimento, das naturais às sociais, da 

filosofia à religião e da arte ao saber popular, para que atue como um interlocutor na 

articulação de diferentes saberes. 

 

Figura 2 - Esferas de inter-relação em Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sauvé e Orellana (2001) 

 

Dessa maneira, percebemos que tanto para o enfrentamento da crise civilizatória 

quanto para a consolidação de uma EA na perspectiva crítica, com a inclusão temática 

da formação de educadores ambientais atuantes nessa dimensão, há que se considerar a 

questão central da superação dos paradigmas da sociedade contemporânea. 

                                                             
41

 Guimarães (2011) justifica o uso desse termo "coletivo conjunto", a princípio redundante, a partir de 

sua intenção em reforçar a ideia de que esse movimento não é visto, apenas, como um agrupamento de 

forças individuais de modo aditivo, mas um movimento forjado em um conjunto complexo que produz 

sinergia. 

construção da identidade 

construção da alteridade 

relações com o meio de vida 

Eu 

O outro 

O MUNDO 



68 
 

Na perspectiva dialética, a superação dos paradigmas não se aproxima da ideia 

de negação, mas está vinculada ao movimento de avançar, isto é, compreender 

criticamente o paradigma vigente e ir além, construir formas alternativas do nosso modo 

de existir na natureza. Com essa orientação Leff (2010) propõe a necessidade de uma 

nova racionalidade ambiental que integre inter-relações sistêmicas, sociais, políticas e 

econômicas. 

Para esse autor, a construção de uma racionalidade ambiental pressupõe, além da 

transformação/superação dos paradigmas científicos tradicionais e da produção de 

novos conhecimentos, "o diálogo, hibridação e integração de saberes, bem como a 

colaboração de diferentes especialidades, propondo a organização interdisciplinar do 

conhecimento para o desenvolvimento sustentável" (LEFF, 2010, p. 162).  

Nesse sentido, a educação, inclusive em sua dimensão ambiental, deve dar 

condições para que o sujeito atue na realidade concreta da sociedade. O princípio 

educativo não pode ser a ideologia da harmonia ou a do fetiche do conhecimento 

científico, mas as necessidades sócio-históricas expressas pelo trabalho como síntese da 

produção da vida individual e coletiva. Assim, a relação ser humano - natureza deixará 

de ser definida "naturalmente" pela natureza ou pela razão e passará a ser construída, 

socialmente e politicamente, pela humanidade (TOZONI-REIS, 2002). 

 

2.4 A MÍDIA E A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

 A exemplo do que já vimos acerca da questão ambiental, especialmente, na 

constituição sócio-histórica da EA, a relação entre mídia e ambiente, também é marcada 

por abordagens contraditórias, discursos polissêmicos e interesses conflituosos.  

 Na história recente o processo de globalização neoliberal, como estruturação de 

uma reforma capitalista em virtude de contradições próprias desse modelo produtivo, se 

constituiu como um elemento determinado e determinante no campo das comunicações. 

As mídias, como canais ou ferramentas utilizadas para o armazenamento e transmissão 

de informação e/ou dados, viabilizaram as condições materiais para a imposição de um 

discurso a escala planetária (PORTO-GONÇALVES, 2004).  

 Nos últimos sessenta anos observamos um verdadeiro fascínio pela ideia de 

globalização como superação de fronteiras e barreiras locais e nacionais levando, em 

muitas situações, a uma recusa da escala local e a uma idealização da global. Entretanto, 
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não podemos esquecer que esse cenário diz muito sobre quem são os protagonistas que 

fazem essa (des)valorização. Certamente, a desvalorização local não é promovida por 

camponeses, indígenas ou povos cuja cultura, formada em uma relação de proximidade 

com a natureza, apresenta fortes singularidades locais. A sobrevalorização da escala 

global vincula-se aos grupos e classes considerados hegemônicos (PORTO-

GONÇALVES, 2004).  

 Dessa forma, a globalização assim como o campo da comunicação não são 

processos e instâncias neutras, mas ideológicas. De modo semelhante, as mídias como 

ferramentas tecnológicas também estão impregnadas por um viés ideológico, com uma 

predisposição a "construir o mundo como uma coisa, e não como outra", na realidade 

evidenciamo uma legitimação de diversos valores hegemônicos da sociedade 

(BRÜGGER, 2011). 

 Se considerarmos as diferentes mídias
42

, perceberemos que no Brasil a mídia 

mais utilizada pela população como fonte de informação e entretenimento, ainda é a 

televisão (TV) aberta (BRASIL, 2015). Na tentativa de caracterização dessa mídia no 

ocidente, Meadows (apud BRÜGGER, 2011) afirma que, apesar da suposta 

neutralidade, imparcialidade e veracidade reivindicada pelos indivíduos que a 

representam, as notícias veiculadas pela TV, na maioria das vezes, são orientadas para 

cobertura de eventos específicos sendo, portanto: 1) superficiais, não revelando um 

retrato da estrutura (histórica, econômica, política, social) subjacente à mesma; 2) 

simplificadoras, se mostrando avessa à incerteza, ambiguidade ou complexidade e 3) 

simpatizante de conflito e controvérsias, buscando estabelecer uma divisão entre 

perdedores e vencedores assim como de fatos ou posturas erradas e corretas. 

 No Brasil, as mídias constituem um setor econômico de produção cultural 

altamente concentrado em poucas redes controladas por escassos grupos empresariais, 

em sua maioria familiares, evidenciando um sistema de comunicação privado 

(LOUREIRO et al., 2003). Estima-se que 10 conglomerados se enquadram no Sistema 

Central de Mídia
43

 brasileira: 1) Organizações Globo; 2) Sílvio Santos; 3) Igreja 

                                                             
42

 Ao utilizarmos o termo "mídia" queremos nos referir ao conjunto de meios de comunicação impressos, 

visuais e digitais. 
43

 Sistema Central de Mídia é um termo que se refere a um modelo, proposto por Görgen (2009), que 

pressupõe a adequação do conglomerado de empresas de comunição a quatro condições: 1) controle 

direto de uma rede nacional de rádio ou TV; 2) manutenção de relações políticas e econômicas com mais 

de dois grupos regionais afiliados em mais da metade das unidades da federação; 3) vínculo com grupos 

proprietários de outros veículos, tais como segmentos de rádio, televisão, jornal ou revista e 4) atuação 

expressiva na dimensão econômica, simbólica (credibilidade ou preferência que os veículos ocupam no 

imaginário do público), política (relação com o ambiente político estadual e federal) e histórica 
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Universal do Reino de Deus; 4) Bandeirantes; 5) Governo Federal; 6) TeleTV; 7) Abril; 

8) Amaral de Carvalho; 9) Governo do Estado de São Paulo e 10) Organização 

Monteiro de Barros (GÖRGEN, 2009). 

 O quadro 4 detalha o aspecto familiar nesses conglomerados. 

 

Quadro 4 - Aspecto familiar na concentração do sistema de comunicação brasileiro  

FAMÍLIA/INSTITUIÇÃO MÍDIAS 

Marinho 

TV aberta (Rede Globo), Jornal impresso (O Globo), 

Operadora e distribuidora de TV a cabo (NET), Portal 

(Globo.com/G1.com), Produtora e distribuidora de cinema 

(Globofilmes), dezenas de emissoras de rádio FM e AM 

(incluindo CBN) e um sistema de produção de canais para 

TV a Cabo (GloboSat) 

Civita 

Editora de revistas, fascículos e periódicos (Abril), divisão 

de distribuição e produção de vídeos (Abril Vídeo), 

emissora de televisão (MTV), operadora de sistema de TV a 

cabo (TVA) e participação na DirecTV. São sócios da UOL. 

Abravanel 

TV aberta (SBT), parceria com produtoras de cinema 

multinacionais e empreendimentos em outros setores da 

economia. 

Frias 

Jornal impresso (Folha de S. Paulo), instituto de pesquisa de 

opinião pública (DataFolha), outros jornais impressos, 

participação no UOL, agência de notícias (Agência Folha) e 

parte no jornal Valor Econômico. 

Igreja Universal 
TV aberta (Record) e outras emissoras como a Rede Mulher 

e Rede Família. 

Saad 
TV aberta (Rede Bandeirantes) e emissoras de rádio 

(Bandeirantes AM e FM), TV (Canal 21). 

Mesquitas 

Jornal impresso (O Estado de S. Paulo), Jornal da Tarde, 

Rádio Eldorado FM, Agência Estado e emissora de TV no 

Maranhão. 

Adaptado de Christofoletti (2003) 

 

 Nesse sentido, observamos que além de constituir-se como um negócio lucrativo 

propiciando acúmulo de capital, o sistema de comunicação, ao atuar sob o interesse de 

poucos grupos, proporciona uma padronização do noticiário e estandartização do 

entretenimento ignorando até mesmo os compromissos e as contrapartidas sociais 

decorrentes das concessões públicas de operação, como é o caso das emissoras de rádio 

e TV (CHRISTOFOLETTI, 2003).   

 Outro aspecto que podemos ressaltar nesse ambiente de competitividade, é a 

disputa por massas de audiência e por diferentes segmentos de público responsáveis por 

                                                                                                                                                                                   
(protagonismo da corporação no curso da história e no envolvimento com causas de interesse da 

sociedade). 
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atraírem verbas publicitárias setoriais. Assim, o início deste século foi marcado pelo(a): 

1) direcionamento da programação televisiva aberta para o público de massa, 

pertencente às "classes mais baixas" de consumo; 2) disponibilização de canais de 

televisão por assinatura orientados a um público específico e com o argumento de 

oferecer informações e produtos culturais qualificados; 3) incremento na publicação de 

revistas semanais ou quinzenais informativas para as "camadas médias" da população; 

4) aumento da oferta de jornais locais para as "camadas de baixa renda" em regiões 

metropolitanas e 5) ampliação de canais de comunicação das empresas jornalísticas por 

meio de portais de notícia, comércio e serviços na Internet (LOUREIRO et al., 2003). 

 O contexto midiático apresentado até o momento pode sinalizar o modo como 

ocorreu a estruturação da questão ambiental na mídia, já que, certamente, foi orientada 

pelos princípios comentados. Inseridos no movimento de popularização mundial da 

questão ambiental, fato já discutido por nós, os meios de comunicação integraram o 

discurso ambiental à sua pauta desde a segunda metade do século XX em virtude, 

principalmente, das pressões ambientalistas e dos grandes desastres ambientais 

(PEREIRA, 2010). 

 Entretanto, ao participar da dinâmica do processo de expansão capitalista e em 

consideração da questão ambiental na perspectiva crítica, entendemos que essa inserção 

do discurso ambiental implica uma série de contradições: Como conciliar a construção 

de uma sociedade sustentável com o consumismo, atitude fundamental do capitalismo? 

É possível a mídia comprometer-se com a (in)formação ambiental crítica diante da 

dependência que possui em relação à publicidade que estimula o individualismo e o 

consumismo? Como abordar a questão da requalificação humana na natureza em face 

das formas de apropriação e uso dos recursos naturais dos quais depende? Se 

considerarmos que os meios de comunicação em massa difundem o "modismo" e 

tendem a buscar o consenso em torno das ideias e valores dominantes, existe a 

possibilidade de defesa de uma emancipação humana por esses mesmos meios? 

(LOUREIRO et al., 2003). 

 Em uma tentativa de omitir ou relegar essas contradições a um segundo plano, 

pudemos observar que a apropriação dos discursos ambientais pela mídia ocorreu 

conformada ao que denominamos de modelos conservadores da abordagem ambiental.  

 Analisando a temática ambiental em diferentes meios de comunição 

evidenciamos que, em geral, existe uma tendência à formação de valores e visões de 

mundo compatíveis com a modernidade e, portanto, deflagradores da crise civilizatória, 
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tais como "ênfase na ciência e na tecnologia como maneiras de superar quaisquer 

problemas, glorificação da produtividade e do crescimento, culto à competitividade e 

estímulo ao consumo de mercadorias supérfluas" (BRÜGGER, 2011, p. 168). 

 Ampliando essa lista, citamos o aspecto idílico e romantizado da natureza, o 

destaque às atitudes comportamentalistas individuais, o apelo à mudança cultural, a 

visão recursista da natureza, a ideia de desenvolvimento sustentável vinculado ao 

crescimento econômico, a abordagem descontextualizada, reducionista e fragmentada 

das questões ambientais, a característica de "espetáculo" produzida em coberturas de 

eventos, projetos e desastres ambientais e mais recentemente, a divulgação do "consumo 

sustentável" e a presença massiva do "marketing verde"
44

 expressos na forma de 

responsabilidade social e ambiental das empresas (BRÜGGER, 2011; LOUREIRO et 

al., 2003; PEREIRA, 2010; VICENTINI, 2013). 

 Em face do que discorremos sobre a natureza da mídia compreendemos que, em 

repercussão do movimento característico do campo ambiental, para a concretização de 

uma abordagem ambiental crítica na mídia faz-se necessária uma superação de 

paradigmas do modelo societário vigente. Mas, a despeito da dificuldade desse 

empreendimento e baseando-nos em nosso entendimento acerca da instituição da mídia 

como uma instância formativa humana e da possibilidade da estruturação de um habitus 

híbrido, informado por diferentes perspectivas ideológicas, acreditamos e admitidos 

essa possibilidade de transformação a partir de leituras críticas da mídia, de ações 

comunicativas "alternativas" e de redes de informação e socialização de conhecimentos, 

coerentes com a perspectiva crítica, sobre e para intervenções no ambiente (GÓES, 

2007; LOUREIRO et al., 2003; SILVA, 2010). 

 

 

                                                             
44

 O Marketing Verde ou Marketing Ambiental é entendido como o conjunto de atividades orientadas 

para produzir e facilitar a comercialização de produtos e serviços baseados nos seus benefícios ao meio 

ambiente. Envolve estratégias de associação da marca, produto ou serviço a uma imagem ecologicamente 

correta, sustentável (DALMORO et al., 2009). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A vontade de conhecer é um atributo humano e a pesquisa entendida como ato 

pelo qual procuramos conhecimento sobre alguma coisa se faz presente no cotidiano das 

pessoas. Entretanto, em um sentido mais específico, a pesquisa científica diferencia-se 

da pesquisa cotidiana porque a primeira visa a produção de um conjunto estruturado de 

conhecimentos que permite compreender em profundidade determinados fenômenos 

segundo algum referencial apresentando-se, desse modo, de forma sistematizada 

(GATTI, 2002). 

 Nesse aspecto, a produção de conhecimentos científicos está vinculada a 

critérios de escolha e interpretação de dados e a maneira pela qual tais critérios são 

adotados permite caracterizar tais pesquisas (GATTI, 2002; TRIVIÑOS, 2011). 

 Do ponto de vista epistemológico, entendemos que a construção do 

conhecimento requer uma apreensão da "expressão do processo ontológico da realidade 

humana e das formas pelas quais este processo tem se desenvolvido historicamente" 

(MARTINS, 2005, p. 10). Assim, para buscarmos o conhecimento da realidade, não 

podemos deter-nos às dicotomias tidas como opostos confrontados exteriormente, mas 

como opostos interiores um ao outro, ou seja, como identidade dos contrários cuja 

compreensão necessita de um movimento que parte do empírico (real aparente), 

procede-se às mediações abstratas por meio do pensamento teórico e retorna-se à 

complexidade do real, tido em sua totalidade concreta. Desse modo, a prática social 

emerge como referência fundante na construção desse conhecimento (KOSIK, 1976; 

MARTINS, 2005). 

 Luckács (1970) apresenta, ainda, a lógica da particularidade ou os nexos 

existentes entre singularidade, particularidade e universalidade para sustentar a 

compreensão da realidade. Para o autor, o fenômeno, em sua expressão singular, revela 

o empírico imediato e em sua expressão universal revela a totalidade histórico-social em 

sua complexidade e conexões internas. Entretanto, nenhum fenômeno ocorre 

essencialmente em sua expressão singular ou universal. Na realidade, a relação entre 

singularidade e universalidade se manifesta na configuração particular do fenômeno e 

como categoria de mediação entre singular e universal, a particularidade assim como a 

singularidade e a universalidade não podem ser compreendidas de modo isolado e por si 

mesmas (MARTINS, 2005). 
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 Utilizamos os princípios dessa epistemologia materialista histórico dialética 

como orientadores em nosso processo investigativo que, metodologicamente, se 

configurou como uma pesquisa-participante (PP). Essa modalidade de pesquisa tem 

como um dos objetivos a transformação da realidade a partir de uma reflexão de ênfase 

social e para isso propõe a inserção dos pesquisadores no contexto a ser estudado e a 

participação efetiva desses e dos sujeitos pesquisados no transcorrer do processo 

investigativo (BRANDÃO, 1999).  

Não existe um sujeito empírico neutro, mas sujeitos que assumem a realidade 

como ponto de partida e elemento mediador entre eles. "Numa relação dialógica e 

simpática, como é o caso do processo da pesquisa, esses sujeitos se encontram juntos 

ante uma realidade que lhes é comum e que os desafia para ser conhecida e 

transformada" (GAMBOA, 2012, p. 45). 

Brandão e Borges (2007) afirmam que a PP integra quatro propósitos: 1) 

oportunizar um conhecimento de questões sociais a serem participativamente 

trabalhadas respondendo de maneira direta às finalidades práticas e sociais a que se 

destinam; 2) emergir como um instrumento pedagógico e dialógico de aprendizado 

assumindo, portanto, uma postura educativa e politicamente formadora; 3) participar de 

um processo mais amplo e contínuo da construção de um conhecimento mais partilhado 

e 4) identificar-se como um serviço ao empoderamento de seus integrantes (sujeitos). 

Ao discutir sobre os elementos metodológicos da PP, Demo (1999) estabelece 

três fases para sua estruturação: 1) "exploração" geral da comunidade; 2) identificação 

das necessidades básicas e 3) elaboração de uma estratégia educativa. Destaca, ainda, 

que tais fases devem prever momentos de retroalimentação, isto é, de confrontação 

crítica com os resultados unindo pesquisa, formação e ação. 

 Nesse sentido, na dinâmica de nossa pesquisa buscamos possibilitar aos sujeitos 

participantes do processo investigativo um (auto) conhecimento por meio de 

problematizações explícitas que revelassem a dimensão política da investigação e dos 

temas abordados. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DA PESQUISA 

  

 Diante da problemática da formação de educadores ambientais para atuarem em 

uma dimensão reflexiva orientada para uma ruptura com a visão hegemônica de EA nos 
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propusemos à formação de um subgrupo
45

 de pesquisa cujo principal objetivo foi o de 

compreender os processos de formação de conceitos científicos relativos à EA crítica. 

 Tal subgrupo era composto, basicamente, por três pesquisadoras: a professora 

orientadora, Professora Agustina, e duas alunas de pós-graduação, uma de doutorado, 

Lorenna, e outra de mestrado, Jennifer. Considerando nosso foco de pesquisa, futuros 

educadores ambientais, e a necessidade de uma melhor compreensão das licenciaturas 

nos Institutos Federais, obrigados por lei, desde 2008, a oferecem 20% de suas vagas 

para cursos de licenciatura (BRASIL, 2008), optamos por realizar a pesquisa com uma 

amostra de 12 alunos do curso de Licenciatura em Química, ofertado pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG - Campus Inhumas, que 

faziam parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

programa instituído pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) com a finalidade de fomentar e valorizar a formação de docentes em 

nível superior para a melhoria da educação básica brasileira (BRASIL, 2007). 

 Destacamos, ainda, que a região de abrangência do IFG - Campus Inhumas tem 

carências em relação à formação de quadros para o magistério em geral e, 

especialmente, nas áreas das ciências exatas e biológicas (CÂMPUS INHUMAS, 2006). 

Por isso, a articulação dessa carência à viabilidade da promoção de um momento 

formativo na perspectiva da EA crítica se constituiu como motivo para delimitação 

desse campo empírico. Tal viabilidade adveio, principalmente, do fato de que uma das 

pesquisadoras faz parte do corpo docente da instituição e que já havia trabalhado com 

alguns desses alunos em disciplinas do curso. Esse contato permitiu uma sinalização 

prévia para a necessidade de uma formação em EA na perspectiva crítica.  

 Como subgrupo de pesquisa participávamos de dois grupos de estudos: um de 

Educação Ambiental, registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), e outro de Psicologia Sócio-histórica de Vigotski para uma 

melhor fundamentação teórica da pesquisa. 

 Para o direcionamento da pesquisa contávamos com reuniões semanais para 

discussões e análises dos procedimentos metodológicos e dos dados parcialmente 

coletados. Desse modo, o presente trabalho trata de um recorte de uma pesquisa mais 

ampla e limitou-se a propiciar um conhecimento acerca da caracterização dos discursos 

                                                             
45

 Esse subgrupo foi originário de um grupo de pesquisa que, desde o ano de 2006, realiza estudos 

sistemáticos da teoria sócio-histórica e  desenvolve pesquisas na área de formação conceitual sob essa 

perspectiva. 
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ambientais desses futuros professores contribuindo, dessa forma, para a elaboração de 

uma estratégia educativa que no âmbito da pesquisa geral esteve vinculada à criação de 

um grupo de estudo e discussão (GED) que se realizou em 14 encontros semanais com 

duração média de 4h cada. O GED foi formado pelos 12 bolsistas de iniciação a 

docência, pela professora formadora, coordenadora de área
46

 e por 2 professoras 

formadoras. A pesquisa se desenvolveu em um semestre de trabalhos e estudos 

ininterruptos. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O recorte apresentado neste trabalho foi estruturado em três etapas
47

: 1) análise 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) para identificarmos a presença ou ausência da 

temática ambiental; 2) aplicação de um questionário aos estudantes dividido em duas 

partes, uma com objetivo de identificar os conceitos que os licenciandos têm acerca de 

meio ambiente, sustentabilidade e EA e outra com objetivo de traçar o perfil 

socioeconômico e midiático e 3) realização de um Grupo de Discussão (GD) que 

possibilitou a interação e diálogo entre os sujeitos da pesquisa no sentido de verificar se 

os conceitos expressos no questionário pelos alunos realmente faziam parte de seus 

discursos e de proporcionar um momento para problematizações por meio das quais 

poderiam emergir conceitos deflagradores para a abordagem da EA na perspectiva 

crítica.  

 Após a análise do PPC, procedemos com a aplicação do questionário
48

 . Em um 

primeiro momento aplicamos a parte relativa aos conceitos de meio ambiente, 

sustentabilidade e EA. Esse questionário era composto por 13 questões distribuídas em 

perguntas abertas e de múltiplas escolhas, de estimação, de ordenação e de opinião 

(MARCONI; LAKATOS, 2011). Nas questões que abordavam, especificadamente, os 

conceitos em estudo, solicitamos aos alunos indicar seu grau de acordo para diferentes 

                                                             
46

 Coordenadores de área no PIBID são professores que coordenam subprojetos. Neste caso é o 

subprojeto de Química/IFG-Campus Inhumas.  

47
 A realização dessas etapas iniciou-se após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP-UFG). Antes das etapas 2 e 3 realizamos um primeiro 

contato como os sujeitos da pesquisa para apresentação da proposta de estudo e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Apêndice A. 
48

 Os questionários foram aplicados somente após a assinatura do TCLE. O pré-teste do questionário foi 

realizado com um grupo de 10 licenciandos em Química do IFG - Campus Inhumas, outro grupo do 

PIBID na instituição em estudo. 
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proposições: 4 para quando houvesse concordância plena, 3 se mais concordassem do 

que discordassem, 2 se concordassem parcialmente, 1 se mais discordassem do que 

concordassem e 0 se houvesse total desacordo (Apêndice B). 

Para cada conceito buscamos inserir proposições que apresentassem desde 

visões ingênuas a visões contra-hegemônicas, problematizadoras de questões que 

muitas vezes estão "naturalizadas". Após a devolução do questionário - parte 1, foi 

entregue aos licenciandos, uma segunda parte do material contendo três perguntas 

discursivas: 1) O que você entende por meio ambiente?; 2) O que você entende por 

sustentabilidade? e 3) O que você entende por educação ambiental? (Apêndice C). 

Adotamos esse procedimento com o objetivo de analisar a elaboração conceitual dos 

alunos a partir da escrita a fim de observamos aproximações ou distanciamentos com o 

grau de acordo apresentado nas questões anteriores. 

O questionário - parte 2, aplicado uma semana depois e com o objetivo de traçar 

o perfil midiático e socioeconômico dos alunos, apresentava 35 questões de múltipla 

escolha distribuídas em dois blocos. O primeiro com perguntas relacionadas às 

preferências, frequências e motivações da utilização de diferentes meios de 

comunicação e o segundo com questões que abordavam aspectos sociais e econômicos, 

tais como idade, a relação entre trabalho e estudo, características da formação escolar e 

acadêmica, atividades realizadas no tempo livre e assuntos de interesse entre outros 

(Apêndice D). 

A partir das análises do PPC e dos dados coletados pelo questionário, no 

semestre seguinte, estruturamos e promovemos 14 encontros do GED. No primeiro 

encontro, dia 15 de Agosto de 2014, realizamos o GD apresentado nesse trabalho. O 

momento foi gravado em áudio e vídeo para posterior transcrição e análise. 

 Para orientação da discussão organizamos o encontro em quatro momentos: 1) 

identificação da problemática ambiental pelos estudantes, no qual solicitamos que 

fizessem um desenho e que escrevessem palavras-chave que representassem a 

problemática ambiental e depois expusessem verbalmente sua produção ao grupo; 2) 

estabelecimento de relações causais da problemática ambiental, quando pedimos 

para que falassem sobre os fatores/situações que julgavam ser possíveis causas dos 

problemas ambientais; 3) fontes de informação, em que questionamos sobre as fontes 

que subsidiaram a discussão e 4) o por quê dessa discussão no PIBID com a 

apresentação e discussão sobre alguns aspectos legais do PIBID e da EA.  
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 Partindo do pressuposto vigotskiano de que a gênese dos processos humanos 

está nas relações com o outro e com a cultura, isto é, que a individualidade surge da 

sociabilidade sendo, portanto, importante o estudo dessas relações no curso de ação do 

sujeito (GÓES, 2000; VYGOTSKY, 1991), optamos por realizar o GD como uma 

atividade educativa, portanto, deliberada e intencional em que as pesquisadoras e a 

professora coordenadora, em momentos oportunos, faziam inferências na perspectiva 

problematizadora, sintética de retomada e/ou inquisitivas
49

. 

 Os licenciandos não apresentaram resistência ou inibição em relação à 

metodologia da pesquisa até porque já pertenciam ao grupo de trabalho do PIBID, 

habituados, portanto, ao diálogo e estudo coletivo devido à dinâmica que esse grupo 

vivencia na instituição
50

. O encontro do GD foi um momento pedagógico cordial e 

favorável à discussão, já que os participantes  tiveram liberdade para expressar suas 

opiniões acerca dos assuntos propostos pelas pesquisadoras e sobre questões suscitadas 

por eles mesmos. 

Para registro, compilação e tratamento dos dados coletados utilizamos planilhas 

eletrônicas e o webQDA, um software de apoio à análise de dados qualitativos em um 

ambiente colaborativo e distribuído. Os dados inseridos (texto, imagem, vídeos e áudio) 

no programa ficaram online podendo ser acessados e manipulados em tempo real e de 

forma síncrona ou assíncrona. 

 

3.3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO PROCESSO DE ANÁLISE 

 

 Para a análise dos dados obtidos, admitimos como matriz referencial 

fundamentos do materialismo histórico-dialético de Marx e da psicologia sócio-histórica 

de Vigotski. 

 Como evidenciado anteriormente, procuramos considerar a dialética como 

expressão do movimento e da contradição do mundo, dos homens e de suas relações, 

isto é, como movimento interno de produção da realidade, cuja contradição é 

estabelecida entre homens histórico-sociais reais; a materialidade como princípio 

fundamental da atividade humana que possibilita o ser humano se organizar na 

sociedade para a produção e reprodução de seu modo de vida e a historicidade como a 
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 Essa diferenciou-se da problematizadora por seu caráter mais objetivo, perguntas diretas. 
50 Em sua dinâmica, esse grupo de PIBID conta, entre outras coisas, com dois encontros semanais: um 

para estudo coletivo entre os estudantes e outra para discussão em grupo com a professora coordenadora.  
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forma pela qual o ser humano vem se organizando através de sua história (GADOTTI, 

1983). 

 Além disso, recorremos a princípios da teoria sociológica de Bourdieu (1983; 

1989; 2007) e da EA crítica (GUIMARÃES, 2004; LOUREIRO, 2011; 

LAYRARGUES, 2011; PORTO-GONÇALVES, 2004; 2011) como referencial para 

explicarmos, respectivamente, as influências no processo de socialização e 

apropriação/elaboração da cultura a partir das instâncias sociais e a estruturação do 

discurso ambiental dos licenciandos. 

 No estudo dos processos interativos orientamo-nos pela análise enunciativo-

discursiva ou microgenética vinculada à matriz sócio-histórica. Essa análise assume 

como centralidade o entrelaçamento entre as dimensões histórica, social, cultural e 

semiótica no estudo do funcionamento do ser humano buscando relacionar o discurso, o 

conhecimento e a interação na dimensão dialógica (GÓES, 2000). Em geral, requer a 

atenção a detalhes e o exame dos episódios interativos orienta-se para o funcionamento 

dos sujeitos, das relações intersubjetivas e das condições sociais da situação. Nesse 

sentido, pressupõe a análise minuciosa de um processo na tentativa de configurar sua 

gênese social e as possíveis transformações do curso de eventos (GÓES, 2000). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO: A INCLUSÃO EXCLUDENTE DA 

DISCUSSÃO AMBIENTAL 

 

 Em geral, o PPC, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

estabelecidas pelo Ministério da Educação, com o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), expressa os principais 

parâmetros para a ação educativa fundamentando a organização acadêmica, pedagógica 

e administrativa do curso de graduação. 

 Entretanto, em um movimento de ampliação, consideramos que para além de 

uma seleção de procedimentos e organização de ementas e disciplinas, o PPC apresenta-

se como um campo de disputa entre indivíduos com interesses conflituosos e 

disputantes, já que nele as propostas curriculares, como seleção de uma cultura e prática 

de significação, podem estar associadas a concepções oriundas dos diversos modos de 

como a educação é concebida historicamente (MOREIRA; CANDAU, 2007).  

 Ao admitirmos a influência dos fatores sociais, políticos, econômicos e culturais 

no entendimento acerca do currículo percebemos que, invariavelmente, a discussão das 

questões curriculares envolve, além dos conhecimentos escolares, as relações sociais 

que conformam o cenário em que os conhecimentos são ensinados e aprendidos e a 

construção das identidades sociais dos(as) alunos(as). Assim, alguns questionamentos 

tornam-se importantes para pensarmos um projeto pedagógico e, em especial, o 

currículo: Que tipo de identidades sociais os atuais currículos têm produzido? Que 

identidades deveriam produzir? Identidades conformadas aos padrões dominantes ou 

identidades plurais? Identidades vinculadas ao arranjo social vigente ou identidades 

questionadoras e críticas? (MOREIRA, 2001). 

 Considerando nossos objetivos e a partir desse entendimento acerca do currículo, 

julgamos importante a análise do PPC da Licenciatura em Química do IFG - Campus 

Inhumas. Apesar de estar passando por reformulações, utilizamos o projeto pedagógico 

atual do curso, vigente desde 2007. 

 No âmbito da discussão ambiental, a Lei nº 9.795/1999, que dispõe sobre a EA e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), afirma que a EA é 

componente essencial e permanente da educação nacional devendo estar presente, de 
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forma articulada, em todos os níveis e modalidades de todo processo educativo, escolar 

ou não (BRASIL, 1999).  

 De modo semelhante, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental (DCNEA) de 2012, também reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da 

EA em todas as modalidades e níveis de ensino. Além disso, estabelece que deve haver 

uma articulação entre os diferentes órgãos e instituições dos sistemas de ensino no 

sentido de proporcionar cursos e programas de formação inicial e continuada para 

professores que atuam na Educação Básica e Superior capacitando-os para o 

desenvolvimento didático-pedagógico da dimensão ambiental em sua atuação escolar e 

acadêmica (BRASIL, 2012). 

 Referindo-se aos cursos de formação, a DCNEA afirma que os cursos de 

licenciatura, qualificadores para a docência na Educação Básica, e os cursos e 

programas de pós-graduação, qualificadores para a docência na Educação Superior, 

devem promover uma formação na dimensão ambiental focada na metodologia 

integrada e interdisciplinar (BRASIL, 2012). 

 Ressaltamos que uma possível ausência da dimensão ambiental no PPC em 

estudo não pode justificar-se pelo fato de ter sido elaborado e implementado em um 

momento anterior à DCNEA porque na Lei nº 9.795/1999, anterior ao PPC, já havia a 

orientação para a inserção da dimensão ambiental nos currículos de formação inicial dos 

professores de todos os níveis de ensino e para uma formação complementar na 

dimensão ambiental aos professores em atividade com o propósito de atender 

adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da PNEA (BRASIL, 1999). 

 A partir desse aspecto legal, em nossa análise procuramos, inicialmente, 

identificar se havia no PPC propostas de abordagem da questão ambiental em geral e da 

EA em particular, assim como ideias de meio ambiente, natureza e educação implícitas 

ou explícitas nessas abordagens.  

 Entre os objetivos do curso encontramos: 

Possibilitar a formação de profissionais em estrita articulação com 

os problemas atuais da sociedade e aptos a responder aos seus 

anseios com a indispensável competência e qualidade. 

Oferecer uma formação teórica e prática baseada nos conceitos 

fundamentais da Química, possibilitando aos egressos a atuação 

crítica e inovadora frente aos desafios da sociedade. 

Possibilitar que o licenciando adquira conhecimentos sistematizados 

da Química, dos processos sócio-educacionais, psicológicos e 

pedagógicos, desenvolvendo habilidades específicas para atuar de 

forma crítica e reflexiva na educação básica (CÂMPUS 

INHUMAS, 2006, p. 10, grifo nosso). 
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 Destacamos, ainda, algumas características desejáveis do perfil profissional dos 

egressos do curso:  

Formação generalista, visando ao desenvolvimento de atitude crítica 

e criativa, na solução de problemas e na condução de atividades do 

magistério. 

Formação humanística, norteada pela ética em sua relação com o 

contexto cultural, socioeconômico e político (CÂMPUS INHUMAS, 

2006, p. 12, grifo nosso). 

 

 Apesar de o PPC objetivar uma formação generalista e humanística do 

licenciando permitindo-o ter uma atitude crítica, reflexiva, inovadora, ética e 

globalizante em seu desempenho profissional, tanto na educação quanto no 

enfrentamento de problemas sociais, em nenhum momento encontramos citação da EA.  

 Observamos que ao longo do projeto não houve uma abordagem explícita dessa 

temática. Diante desse fato, procuramos palavras referentes, tais como ambiente, 

ambiental e natureza entre outras, cujo contexto pudesse sinalizar, implicitamente, 

aspectos da concepção de questão ambiental e EA. Tais palavras apareceram, somente, 

em três momentos específicos. 

 No tópico 5, intitulado "Perfil profissional de conclusão dos egressos do curso", 

houve a indicação de que o curso deveria propiciar ao egresso a "Capacidade de utilizar 

o conhecimento químico adquirido e de avaliar suas implicações no meio ambiente, 

respeitando o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos" (CÂMPUS INHUMAS, 2006, 

p. 12, grifo nosso). 

 No subtópico 5.1, "Habilidades e Competências", encontramos a afirmação de 

que o egresso deve saber "agir com ética e responsabilidade profissional, ciente do 

impacto das atividades da área da Química no contexto social e ambiental" 

(CÂMPUS INHUMAS, 2006, p. 14, grifo nosso). 

 E, finalmente, observamos a existência da disciplina "Química Ambiental", 

conforme descrita no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Detalhamento da disciplina Química Ambiental 

Disciplina Objetivos Ementa 

Química 

Ambiental 

[...] demonstrar como o homem pode viver em 

harmonia com o meio ambiente, utilizando os 

recursos naturais da Terra sem destruí-la; 

desenvolver atividades práticas dirigidas ao 

meio ambiente, junto a órgãos de ensino e 

industriais; reconhecer e identificar problemas 

ambientais; aplicar os conhecimentos de 

Química Ambiental em laboratórios químicos, 

nos processos industriais, nas estações de 

tratamento de água e esgotos; ser capaz de 

colaborar na aplicação da legislação ao 

realizar avaliações ambientais.   

A crise ambiental; Introdução 

à Química Ambiental; 

impactos ambientais: efeito 

estufa, destruição da camada 

de ozônio, chuva ácida, 

erosão do solo, resíduos 

sólidos e resíduos 

radioativos; ecossistemas 

aquáticos; ecossistemas 

terrestres; tratamento de água 

e esgotos. 

 Adaptado de Câmpus Inhumas (2006) 

 

 Nos três momentos em que apareceram referências sobre as questões ambientais, 

observamos que o conceito de natureza esteve vinculado, exclusivamente, aos 

elementos naturais, isto é, o meio ambiente foi visto apenas como fonte de recursos. 

Outro aspecto evidenciado foi a mediação que o conhecimento científico exerce na 

relação entre o ser humano e a natureza. Nessa relação o conhecimento técnico-

científico sobre os processos ambientais per se possibilita uma modificação na 

intervenção predatória do homem na natureza. Assim, as soluções dos problemas 

ambientais dependem do acesso dos indivíduos a esse conhecimento permitindo-os que 

desenvolvam ações de fiscalização e controle dos impactos ambientais indesejáveis 

(TOZONI-REIS, 2008).  

 Essa lógica justifica, por exemplo, um dos objetivos da disciplina, o de colaborar 

na aplicação da legislação ao realizar avaliações ambientais; e a capacidade que o 

egresso deve ter para avaliar as implicações do conhecimento químico adquirido no 

meio ambiente.  

 Pudemos observar, ainda, uma dicotomização entre o contexto social e 

ambiental, com a separação entre ser humano e natureza. Considerando esse 

posicionamento argumentamos que o ambiente é natural e social e essa interação sugere 

o ser humano-social-natural e a natureza-natural-social (TOZONI-REIS, 2008). 

Analisando a formação humana, percebemos que o ser humano constitui-se pelo 

trabalho e o trabalho nada pode criar sem a natureza, é através dela que o trabalho 
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humano é efetivado e ativo, ela é o objeto/matéria e o instrumento da atividade vital 

humana. O ser humano vive da natureza e 

[...] a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num 

processo contínuo para não morrer. [...] a vida física e mental do 

homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido 

senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o 

homem é uma parte da natureza (MARX, 2010, p. 84).  

 

 É necessário reconhecermos que a visão dicotomizada entre ser humano e 

natureza com o ser humano sendo o centro do mundo, detentor de todo conhecimento e 

da ação dominadora sobre a natureza, tem implicações, inclusive, na dominação dos 

homens pelos próprios homens. Essa dominação acentuou-se com a divisão do trabalho 

e a propriedade privada (MARX, 2010). Assim, consideramos essencial essa discussão 

na abordagem das questões ambientais, já que as mesmas inserem-se em um campo de 

relações intersubjetivas. O próprio conceito de natureza é culturalmente elaborado, é 

determinado pelas relações sociais e pela produção material (PORTO-GONÇALVES, 

2004). Essa perspectiva não se mostrou presente nas proposições do projeto. 

 O dualismo entre as categorias conceituais de conflito/harmonia foi identificado 

no PPC. Ao prever que o egresso deve estar ciente do impacto das atividades da área da 

Química no contexto ambiental e que um dos objetivos da disciplina Química 

Ambiental é o de "demonstrar como o homem pode viver em harmonia com o meio 

ambiente" (CÂMPUS INHUMAS, 2006, p. 35, grifo nosso), percebemos um 

reconhecimento da existência da contradição inerente à dinâmica organizacional da vida 

que pressupõe dissenso e consenso, ordem e desordem assim como conflito e harmonia 

(LOUREIRO, 2011). 

 Entretanto, a ausência de uma relação entre esses dois conceitos e sua 

desvinculação das relações sociais concretas manifesta o caráter dualista desse par 

conceitual. Logo após afirmar sobre a necessidade de viver em harmonia, afirma-se que 

deve-se viver na Terra sem destruí-la. Nessa perspectiva, restringe-se a harmonia a um 

sentido organicista em que a natureza como princípio perfeito é idealmente vista como 

harmônica (sem contradições), dotada de valores absolutos e atemporais. Assim, caberia 

ao ser humano a responsabilidade de reconciliar-se com a natureza, de retornar a um 

equilíbrio perdido (LOUREIRO, 2011). O que se apresenta no PPC é uma contradição 

destituída de uma concepção clara, mesmo que implícita, sobre a problemática 

ambiental. 
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 Contrariando essa visão, recorremos ao conceito de harmonia na perspectiva 

dialética, isto é, identificada a um estado de justiça e sustentabilidade proveniente do 

exercício democrático e dialógico de definição de valores e estruturas sociais 

pertinentes e necessárias à vida coletiva. Constitui-se, dessa forma, como um processo 

resultante da explicitação e superação dialética de conflitos, da ação transformadora das 

relações opressivas e dominadoras da sociedade (LOUREIRO, 2011). 

 Em suma, não foi possível identificarmos a EA como tema transversal e a 

concepção de EA implícita no PPC, ainda, privilegia a dimensão subjetiva do processo 

educativo ao buscar transmitir conhecimentos sobre processos ambientais "carregados" 

de valores e atitudes para que se restabeleça o equilíbrio entre os indivíduos e o 

ambiente em que vivem desconsiderando a dialética na relação sociedade-natureza. 

 Ao assumirmos que as concepções apresentadas no PPC envolvem visões de 

mundo dos sujeitos que o elaboraram tendo sérias implicações para um curso de 

graduação, consideramos profícuo o estudo sobre essa temática para apresentarmos 

concepções e conceitos que consigam contemplar aspectos da complexidade da 

problemática ambiental e assim possibilitar maiores reflexões para os cursos de 

formação de professores.  

 

4.2 PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL: QUEM SÃO OS SUJEITOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA? 

 

Nossos pressupostos teóricos permitem-nos afirmar que a formação dos sujeitos 

participantes da pesquisa não se iniciou no Ensino Superior e que o espaço escolar não 

foi exclusivo na ação pedagógica. Quando consideramos o processo constitutivo de 

identidades sociais do ser humano percebemos uma partilha entre diferentes instâncias 

formativas (família, escola, igreja e/ou mídia).  

Nesse sentido, procuramos analisar quem são esses sujeitos tendo em vista os 

seguintes questionamentos: O que faz eles pensarem da forma como eles pensam? Quais 

instâncias exercem maior influência? A mídia, a educação escolar ou outra? Será que os 

conceitos apresentados pelos licenciandos estruturam-se hibridamente? 

Objetivando identificar as influências das diferentes instâncias sobre o que 

pensam acerca de meio ambiente, sustentabilidade e EA, buscamos informações sobre o 

que eles fazem ou gostam de fazer, o que assistem, onde estudaram durante o Ensino 
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Básico, o que gostam de estudar, por quais assuntos interessam-se, quais suas 

preferências midiáticas e quais suas motivações para o uso dos diferentes meios de 

comunicação.  

 

4.2.1 Um breve perfil socioeconômico 

 

Dos 12 licenciandos pesquisados 8 são do sexo feminino e 4 são do sexo 

masculino. A faixa etária predominante está entre 19 e 28 anos, apenas 2 alunos estão 

na faixa acima dos 34 anos. O grupo apresenta-se heterogêneo em relação ao período 

que cursam na graduação e 5 estudantes têm uma segunda profissão/função. Se 

observarmos as profissões/funções desses estudantes, veremos que para A1, A7 e A11 o 

curso de Licenciatura em Química é uma segunda formação em nível superior (Quadro 

6). 

 

Quadro 6 - Características dos sujeitos 

ALUNO(A) SEXO¹ 
FAIXA ETÁRIA 

(Entre X e Y anos) 

PERÍODO 

DO 

CURSO 

PROFISSÃO/ 

FUNÇÃO² 

A1 M Acima de 39 3º E -  Advogado 

A2 F 19 - 23 4º E 

A3 F 19 - 23 4º E 

A4 F 24 - 28 6º E -  Diarista 

A5 F 19 - 23 6º E 

A6 F 24 - 28 6º E 

A7 M 34 - 38 4º E - Químico Industrial 

A8 F 19 - 23 4º E 

A9 F 19 - 23 4º E 

A10 F 24 - 28 4º E 

A11 M 24 - 28 1º E - Farmacêutico 

A12 M 19 - 23 5º E - Vendedor 

¹ (M) - Masculino e (F) - Feminino  

² (E) - Estudante.  

 

Ao questionarmos sobre as três principais contribuições da licenciatura em 

Química para a vida pessoal os itens mais citados foram, respectivamente: 1) Formação 
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necessária para continuar os estudos na pós-graduação; 2) Formação necessária para 

obter um emprego melhor e 3) Obtenção de cultura geral, ampliação de minha formação 

pessoal (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Contribuições da Graduação na vida pessoal 

 

Complementando essa abordagem perguntamos: Qual é a principal decisão que 

você vai tomar quando concluir a graduação? Em resposta, 7 alunos marcaram a opção 

continuar os estudos na pós-graduação, 3 alunos pretendem prestar um concurso público 

e trabalhar no setor público na área de formação e 1 objetiva procurar um emprego. A2 

atribuiu a mesma relevância para a continuidade do estudo e para o ingresso em uma 

carreira profissional na área de formação no setor público. 

Nesse cenário percebemos uma tendência à priorização da continuidade da 

formação em nível de pós-graduação. Mazzetto et al. (2002) em estudo realizado com 

alunos do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

entre os anos de 1998 a 2000, já apontavam, nessa época, uma busca dos estudantes 

pela melhoria em suas qualificações através do ingresso em programas de pós-

graduação existentes na própria universidade. Para os pesquisadores, essa atração era 

resultado das exigências do mercado por melhor qualificação (especialização) e do 

desejo dos alunos por maiores salários e por status. Além disso, destacaram que, para os 

licenciandos em Química, tal formação configurava uma estratégia de fuga em relação 

ao principal objetivo do curso, o de formar profissionais atuantes no Ensino Básico. Os 
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estudantes cogitavam, através dessa formação, a atuação no Ensino Superior e/ou na 

pesquisa pura.  

Dados relativos à quantidade de programas de pós-graduação stricto sensu no 

âmbito nacional e estadual podem reafirmar essa tendência, já que, entre os anos 2000 e 

2013, percebemos acréscimos que chegam a mais de 100% da quantidade inicial 

(Quadro 7 e 8). 

 

Quadro 7 - Quantidade de programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil e em 

Goiás nos anos de 2000 e 2013 
2000 2013 

BRASIL BRASIL 

M/D M D MP M/D M D MP 

766 612 28 9 1.750 1.213 469 59 

GOIÁS GOIÁS 

M/D M D MP M/D M D MP 

1 16 - 1 26 43 9 3 

(M) - Mestrado; (D) - Doutorado; (MP) - Mestrado Profissional 

(GEOCAPES, 2014) 

 

 

Quadro 8 - Quantidade de programas de pós-graduação stricto sensu nas áreas de 

Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar no Brasil e em Goiás 

nos anos de 2000 e 2013 

ANO LOCALIDADE ÁREA 
MODALIDADE 

M/D M D MP M/D/MP M/MP 

2
0

0
0
 

BRASIL 

Ciências 

Humanas 
101 94 3 1 - - 

Ciências Exatas 

e da Terra 
105 67 1 - 3 1 

Multidisciplinar 9 41 4 1 1 - 

GOIÁS 

Ciências 

Humanas 
- 6 - - - - 

Ciências Exatas 

e da Terra 
- 2 - - - 1 

Multidisciplinar - - - - - - 

2
0

1
3
 

BRASIL 

Ciências 

Humanas 
256 196 2 34 - - 

Ciências Exatas 

e da Terra 
172 103 8 15 - - 

Multidisciplinar 151 186 19 148 - - 

GOIÁS 

Ciências 

Humanas 
8 7 - - - - 

Ciências Exatas 

e da Terra 
3 3 1 - - - 

Multidisciplinar 1 10 - 6 - - 

(M) - Mestrado; (D) - Doutorado; (MP) - Mestrado Profissional 

(GEOCAPES, 2014) 
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 Sem desconsideramos os múltiplos determinantes políticos, econômicos, sociais 

e culturais nesse aumento do número de programas de pós-graduação entre o anos de 

2000 a 2013, entendemos que, de alguma forma, tal acréscimo reflete a tendência à 

priorização da continuidade dos estudos e formação em nível de pós-graduação como 

forma de melhoria da qualificação profissional com implicações mercadológicas, isto é, 

vinculada não somente à formação pessoal ou ampliação de instrução geral, mas ao 

incremento salarial e diferencial competitivo no mercado de trabalho. 

 Destacamos que no caso das licenciaturas, como relatado por Mazzetto et al. 

(2002), essa formação possibilita, ainda, uma diversificação da atuação profissional, ou 

seja, permite sua atuação no Ensino Superior ou na pesquisa chamada pura. Apesar de 

ser uma fala individual, encontramos uma indicação dessa relutância em relação à 

docência em A3 ao afirmar, no momento do GD, que antes de entrar para o PIBID não 

tinha vontade de ser professora, mas que por meio das práticas educativas desenvolvidas 

no programa percebia que seu posicionamento em relação à docência começava a 

mudar. 

 Em um estudo realizado com alunos do curso de licenciatura em Química, 

Biologia e Física da Universidade Federal de São Carlos nos anos de 2007 a 2009 

acerca dos motivos da opção por cursos de graduação na modalidade licenciatura, 

verificamos que no curso de Química as categorias mais recorrentes foram, 

respectivamente: 1) maior possibilidade de aprovação no vestibular em relação ao 

bacharelado; 2) ser uma curso que se assemelha ao curso que efetivamente gostaria de 

cursar; 3) influência da experiência com a docência ainda no Ensino Básico e 4) gosto 

"natural" por ensinar (SANTOS et al., 2013).  

 Nesse sentido, observamos que a escolha pela licenciatura ainda não configura 

uma "escolha esclarecida" pela profissão docente e mesmo para aqueles que foram 

motivados pelo "gosto" de ensinar incorre-se no fato de que, em muitas situações, 

demonstram uma idealização da profissão. Assim, consideramos pertinente uma 

articulação entre políticas públicas, currículo e prática docente que viabilize uma 

formação desses futuros professores na dimensão reflexiva e crítica, a exemplo do que 

pode ser realizado no PIBID (SANTOS et al., 2013). 

 Ao questionarmos os licenciandos sobre as três atividades que mais gostam de 

fazer no tempo livre as mais citadas foram: 1) estudar; 2) viajar e utilizar a internet para 

entretenimento e diversão e 3) cinema (Gráfico 2). Os locais mais citados como "sempre 
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frequentados" foram a igreja e o cinema e os mais citados como "nunca frequentados" 

foram concertos musicais, museus e teatro (Gráfico 3).  

 

 

Gráfico 2 - Atividades que mais gostam de realizar no tempo livre 

 

 

Gráfico 3 - Frequência de visita a diferentes espaços culturais 

 

 

 Acreditamos que tais hábitos, como o de ir à igreja ou ao cinema assim com 

utilizar-se da internet para entretenimento e diversão, podem influenciar na formação e 

estruturação dos conceitos científicos desses alunos na medida que possibilitam 

informações (ideológicas) que inserem-se em um sistema de relações a ser mobilizado 

durante o desenvolvimento de determinado conceito científico, lembremos que todo 
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conceito tem uma longa história de desenvolvimento e o conceito científico, como 

emprego consciente e arbitrário do conhecimento, não se desenvolve em um campo 

desconhecido, mas em um prévio sistema de relações (VIGOTSKI, 2010). 

 Recorrendo ao conceito de capital cultural proposto por Bourdieu, veremos que 

para esse autor existe uma correlação entre variáveis relativas à formação cultural/perfil 

familiar e o "sucesso escolar" de um indivíduo. Em outras palavras, apesar de não 

constituírem, isoladamente, um fator determinante, as diferenças de acesso aos bens 

culturais, geradas, em sua maioria, no ambiente familiar, podem implicar em diferenças 

qualitativas no comportamento e na maneira como ocorre a formação do indivíduo na 

instância escolar (SETTON, 2005b).  

 Assim, questionamos os alunos acerca da formação de seus pais, da participação 

deles em sua vida escolar e do tipo de escola em que cursaram o Ensino Básico. Com 

exceção de A1, que cursou parte do Ensino Médio em escola particular, todos os outros 

licenciandos cursaram o Ensino Básico exclusivamente em escolas públicas. A1, A2, 

A4, A5, A7 e A10 afirmaram que seus pais sempre participaram de sua vida escolar e os 

demais disseram que, às vezes, ocorreu essa participação. Os gráficos 4 e 5 ilustram, 

respectivamente, o nível de escolaridade dos pais e das mães dos licenciandos. 

 

Gráfico 4 - Nível de escolaridade dos pais dos sujeitos participantes da pesquisa 
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Gráfico 5 - Nível de escolaridade das mães dos sujeitos participantes da pesquisa 

 

 

 Como é possível identificar, os pais da maioria dos estudantes não possuem o 

ensino médio completo, mas esse dado não é suficiente para afirmamos que tais alunos 

não tiveram acesso a um capital cultural diversificado, já que existem outros fatores que 

podem influenciar nessa diversificação, tais como os hábitos de leitura e escrita da 

família, as condições e disposições dialógicas que garantem uma predisposição à 

conversa e troca de experiências, o empenho da família em um projeto de ascensão 

social por meio do sistema de ensino (investimento pedagógico) e uma socialização 

familiar baseada na valorização da disciplina, da autoridade e da organização moral e 

material da casa que são consideradas partes indissociáveis de uma ordem cognitiva 

(SETTON, 2005a; VIANNA, 2005). 

 Uma outra questão que a autora cita como característica da configuração familiar 

que pode ter implicações no processo formativo é a condição de estabilidade econômica 

como garantia de uma distância das emergências de sobrevivência material (SETTON, 

2005b). Em relação a esse aspecto, observamos que 7 alunos têm renda familiar entre 1 

e 2 salários mínimos, 4 têm renda familiar entre 2 e 5 salários mínimos e 1 tem renda de 

até 1 salário mínimo. Quando questionamos acerca da residência, se era alugada ou 

própria, 8 responderam que moravam em casa própria e 4 em residência alugada. 

Quanto à quantidade de pessoas que moravam junto com o(a) aluno(a), 10 moram com 

outras duas pessoas e 2 com três pessoas.  

 Entre os sujeitos participantes da pesquisa 9 são solteiros, 2 são casados e 1 

divorciado. Apenas A11 é responsável pelo sustento da família, A7 e A12 são 
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financeiramente independentes e os demais ainda têm parte de seus gastos custeados 

pela família. 

 Buscando nos aproximar das principais temáticas que despertam o interesse dos 

licenciando, solicitamos que estimassem seu nível de interesse para diferentes assuntos, 

ver gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Assuntos de interesse dos licenciandos 
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 Podemos observar que os assuntos sobre o acesso e a qualidade dos serviços 

públicos de saúde e educação, desigualdade social, pobreza, desemprego, miséria, 

globalização, drogas, sexualidade e meio ambiente são os assuntos que mais lhe 

interessam. Por outro lado, política foi um dos temas de menor interesse, assim como 

esporte, artes, teatro, cinema e música, racismo e discriminação contra mulheres. 

Ao colocarmos um item específico para “política” queríamos identificar se os 

sujeitos a concebem de modo independente dos demais temas. A partir das respostas 

observamos que sim, pois a maioria pouco se interessa pela política. Porto-Gonçalves 

(2011) ao estudar o conceito de política indica que na Grécia a política era a arte de 

definir limites para a vida na pólis, sendo tirania quando um definia os limites para toda 

a pólis e democracia quando todos os cidadãos governavam e autodefiniam esses 

limites. Assim, para todos esses assuntos devemos nos questionar acerca de quem vai 

definir limites. Indiscutivelmente a questão política perpassa por todos os assuntos 

citados.  

Acreditamos que o pouco interesse demonstrado nas respostas dos alunos para 

essa temática se deve à ideia de uma política vinculada somente aos políticos e seus 

partidos e por consequência à corrupção tão evidente nos dias de hoje. No entanto, 

muitos não têm consciência disso. Assim, a forma de agir e de responder a 

determinados problemas cotidianos não parte de um princípio reflexivo, as pessoas 

simplesmente agem de uma determinada forma, “primado da razão prática” que é um 

conjunto de comportamento provido de uma lógica social, mas que não partem de um 

raciocínio explícito. É necessário “‘desnaturalizar’ e ‘desfatalizar’ o mundo social e 

‘requerer condutas’ por meio da descoberta das causas objetivas e das razões subjetivas 

que fazem as pessoas fazerem o que fazem” (WACQUANT, 2002, p. 100) mostrando 

que há um sistema bem montado em que os homens são os meios de legitimação e 

perpetuação do processo de dominação.  

Acreditamos que na formação de professores de química, ou de qualquer outra 

disciplina, as discussões políticas são essenciais para contribuir na tomada de 

decisões/questionamentos frente às demandas da sociedade, como por exemplo, a 

referente à problemática ambiental.  

Outro aspecto que destacamos é o fato de 3 alunos terem manifestado o 

desinteresse por questões tão presentes em nosso cotidiano, tais como o esporte, o 

racismo contra negros e pessoas representantes de outras etnias/culturas assim como 

pela discriminação e violência contra homossexuais, bissexuais e/ou transexuais. É 
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interessante atentarmos que o desinteresse não foi estendido para a discriminação e 

violência contra mulheres, crianças e adolescente, idosos e portadores de deficiência. 

Nesse sentido nos questionamos: como futuros professores podem não se interessar por 

tais questões, haja visto que em sua prática profissional terão que lidar com a 

diversidade cultural e sexual? Ainda que não fossem considerados futuros professores, 

como um ser humano pode não se interessar por questões que envolvem a degradação e 

a desconsideração de um outro ser humano?  

Certamente a resposta a esses questionamentos perpassa pela reflexão sobre o 

modo como a sociedade tem se organizado ao longo da história corroborando a 

necessidade de se "desnaturalizar" determinados problemas pensando-os por um 

princípio racional e não pelo primado da razão prática. 

 Cientes da complexidade inerente ao processo constitutivo humano e sem a 

pretensão de esgotar as possibilidades de pensamento a respeito das influências sociais 

no processo formativo relacionado à instância escolar, apresentamos esse breve perfil 

dos licenciandos na expectativa de que nos forneça subsídios para uma discussão mais 

abrangente e inclusiva sobre a estruturação dos conceitos ambientais. Entendemos que 

tal compreensão poderá sinalizar orientações para futuras abordagens ambientais na 

perspectiva crítica. 

 

4.2.2 Hábitos de consumo de mídias  

 

 A sociedade moderna tem passado por transformações que têm afetado as 

principais instâncias formativas humanas, a família, a escola, a religião e a mídia. 

Assim, o processo de formação das identidades individuais e sociais dos sujeitos tem 

sido marcado por uma heterogeneidade de referências culturais e nesse movimento 

acreditamos que as mídias, com seu elaborado mercado cultural, ideologicamente 

produzido, desempenham um papel determinante na constituição e/ou manutenção do 

habitus (SETTON, 2008). 

 Assim, procuramos identificar quais os hábitos de consumo de mídias dos 

licenciandos participantes da pesquisa orientando-nos por questionamentos acerca das 

mídias consumidas, dos motivos para preferência de determinadas mídias a outras e da 

avaliação que esses alunos fazem a respeito do conteúdo e abordagem ambiental nos 

diferentes meios de comunicação.  
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 Quando questionamos aos alunos acerca dos meios de comunicação mais 

utilizados para manterem-se informados cada aluno assinalou pelo menos três diferentes 

meios. O gráfico 7 sintetiza as indicações. 

 

Gráfico 7 - Indicações dos meios de comunicação mais utilizados pelos licenciandos 

para se manterem informados 

 

Em continuidade solicitamos para que estimassem a frequência de leitura de 

conteúdos provenientes de diferentes mídias (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Frequência de leitura de jornais, revistas, livros e matérias online 
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 Como podemos observar os meios mais utilizados pelos alunos como fonte de 

informação foram, respectivamente, a internet, a TV aberta e os jornais impressos. Em 

seguida, encontramos as revistas impressas, o rádio, a TV a cabo e os jornais 

eletrônicos. Tais dados foram reafirmados pelas respostas obtidas para o 

questionamento sobre a frequência de leitura em diferentes mídias, já que as mais 

citadas como frequentemente utilizadas foram sites e matérias na internet e jornais. 

 Em uma recente pesquisa sobre os hábitos de consumo de mídias da população 

brasileira, a Secretaria de Comunicação Social - SECOM (BRASIL, 2015) observou 

que a TV segue como o meio de comunicação predominante e que a internet já ocupa a 

posição de terceira mídia mais utilizada pela população ficando atrás do rádio por uma 

diferença de 4 pontos percentuais. Os dados também indicam que, mais que as 

diferenças regionais, são os fatores escolaridade e idade dos entrevistados que mais 

impulsionam a frequência e a intensidade do uso da internet no Brasil. Entre os usuários 

com ensino superior, 72% acessam a internet diariamente com uma intensidade média 

diária de 5h41m durante os dias úteis, esse percentual cai para 5% entre as pessoas que 

cursaram apenas as séries iniciais do Ensino Básico (BRASIL, 2015).  

Em nosso estudo tanto a TV quanto a internet estão entre as mídias mais 

utilizadas, mas a internet ocupa o primeiro lugar corroborando, portanto, o resultado da 

pesquisa nacional relativo à influencia da escolaridade na frequência de utilização da 

internet. Entre os licenciandos, 10 utilizam a internet todos os dias e 2 a utilizam entre 

três a cinco dias na semana. Em relação à intensidade de utilização dessa mídia, 6 

alunos se mantêm conectados pelo período de 3 a 5h, 4 alunos ficam conectados no 

período compreendido entre 1 a 2h e 2 alunos ultrapassam 12h de conexão. Em geral, a 

maioria dos alunos apresentaram uma média de conexão inferior à média obtida 

nacionalmente. 

Além disso, destacamos que os principais equipamentos usados pelos 

licenciandos para se conectarem à internet são, respectivamente, notebook (citado 9 

vezes), celular (citado 8 vezes) e tablet e desktop (ambos citados 3 vezes). Essa 

competição entre o uso do notebook e o uso do celular também foi verificada na 

pesquisa nacional que obteve como resultado os valores de 71% e 66%, respectivamente 

(BRASIL, 2015). A partir dos estudos de Pellanda (2009), pensamos que o uso das 

redes sociais tem exercido influência nesse resultado, já que o seu acesso em tempo 

quase integral, ocorre, majoritariamente, por meio do celular.  
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Quando questionamos sobre os principais motivos para a utilização da internet, 

os três mais citados foram: 1) pesquisas acadêmicas e verificação da conta de e-mail; 2) 

ler notícias e 3) manter contato com os amigos (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - Principais motivos para utilização da internet 

 

 Em âmbito nacional o uso da internet está mais vinculado à busca de 

informações de diferentes naturezas, à diversão e entretenimento e ao estudo e 

aprendizagem (BRASIL, 2015). Assim, de modo geral, existe uma correspondência de 

motivações entre os dados da pesquisa nacional e os dados dos licenciandos, já que a 

manutenção de contatos com amizades, feita, principalmente, pelas redes sociais se 

configura como uma atividade de lazer e entretenimento. 

 Em relação a esse aspecto verificamos que todos os alunos possuem cadastro em 

algum serviço online de mídia social, e que o ambiente mais utilizado ainda é o 

Facebook. Entre os motivos para o uso desse serviço, os mais citados foram: 1) manter 

contato com os amigos; 2) obter informações de lazer e entretenimento e 3) me divertir 

como passatempo. 

 Considerando a TV, questionamos aos licenciandos acerca de qual(is) 

programa(s) optam por assistirem ao fazerem uso dessa mídia. Entre os que tiveram 

maiores números de citações destacamos: filmes, telejornal, programas humorísticos, 

documentários e programas jornalísticos e educativos. Tais dados foram reafirmados, 

por exemplo, pelas respostas que obtivemos em relação à solicitação: "Cite o nome de 

alguns programas, sites, revistas, telejornais e/ou jornais impressos e propagandas 

que abordam a questão ambiental e que mais lhe chama atenção." 
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 Dois alunos não citaram programas jornalísticos e/ou telejornal da rede globo 

tais como Globo Repórter, Globo Ecologia, Globo Rural, Globo Ciência, Globo 

Natureza, Jornal Hoje e Jornal do Campo, programas que não tem caráter científico. A 

partir dessas respostas e do que já discutimos sobre a abordagem midiática da questão 

ambiental é possível supormos como se estruturará o conceito de meio ambiente, 

sustentabilidade e educação ambiental. Entretanto, a discussão dessa temática será feita 

adiante. 

 Em face do perfil midiático e do entendimento que os sujeitos participantes da 

pesquisa têm a respeito da mídia foi possível identificarmos algumas contradições. No 

questionário, quando perguntamos aos alunos sobre as principais fontes que haviam se 

reportado para responderem às questões relacionadas aos conceitos ambientais, as mais 

referenciadas foram: TV, livros e aulas na academia. Entretanto, quando buscamos 

coletar tais informações de modo mais prático, como na solicitação comentada acima, 

verificamos que apenas 2 alunos apresentaram como exemplo algum material vinculado 

a livros ou aulas na academia. E mesmo assim, 1 aluno apenas citou o nome "livro" não 

especificando-o, o outro deu como exemplo a Revista Química Nova na Escola.  

 No momento do GD também evidenciamos a prevalência da TV (mídia) como 

suporte para as discussões
51

: 

390 Pq1 - Quais as fontes de informação que vocês utilizaram para fazer a 

discussão de hoje? Vocês discutem isso aqui no curso de licenciatura? Vocês 

viram no ensino médio? Quais fontes de informação que vocês utilizaram 

para expor, para fazer os desenhos, para levantar as palavras-chave? 

391 A9 - Ué, com as notícias do que está acontecendo aí... o jornal passa 

muito e a gente tirou por base o que a gente já tinha do cotidiano. 

392 Pq1 - Do cotidiano? 

393 A3 - Assim, na disciplina de epistemologia da ciência, o XXXX sempre 

falava sobre a cultura, os costumes [brasileiros] 

394 A8 - [Mas não era voltado pra isso...] 

395 A3 - Não, mas ele comentava. Não era só voltada diretamente para os 

problemas [ambientais] 

396 A9 - [Não era voltado para isso] 

 

 Quando solicitamos para que assinalassem o grau de acordo para sentenças que 

se referiam à mídia em relação com as questões ambientais (ver Gráfico 10), também 

                                                             
51

 Informações relacionadas à transcrição do GD: Pq1 - pesquisadora; Pq2 - pesquisadora; P - professora 

coordenadora do PIBID; A (-) - aluno(a) não identificado(a) na filmagem e gravação em áudio; ((  )) - 

Comentário do observador (C.O.); [     ] - fala simultânea; Negrito - diversidade de linguagem 

(ações/gestos e fala). 
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pudemos identificar algumas contradições. Como é possível percebermos, haviam 

proposições com perspectivas diferentes, desde visões ingênuas a visões mais críticas. 

 

Gráfico 10 - Grau de acordo para proposições relativas à mídia e à abordagem ambiental 

na mídia. 

 

 Em geral, percebemos uma tendência à maior concordância com proposições 

mais críticas, entretanto, analisando as respostas individualmente observamos que pelo 

menos 1/3 dos alunos concordaram plenamente com proposições ingênuas e críticas, 

tais como as proposições 5 e 6. Como pode haver concordância plena com a afirmação 

de que os programas e propagandas são os melhores exemplos de uma discussão 

ambiental na mídia e com a afirmação de que os programas publicitários que abordam 

a temática ambiental são superficiais?  
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Assim, identificamos uma dificuldade de posicionamento em relação a questões 

divergentes. Acreditamos que tal dificuldade, além de repercutir negativamente no 

processo de formação do sujeito, pode trazer consequências para atuação docente, pois 

lidamos frequentemente com questões polêmicas que nos exigem a tomada de 

consciência
52

 e capacidade de decisão.  

Uma última contradição que gostaríamos de salientar refere-se à avaliação da 

qualidade da informação ambiental veiculada por diferentes mídias. O gráfico 11 

sintetiza as informações. 

 

Gráfico 11 - Qualidade das informações ambientais veiculadas por diferentes mídias 

 

  

 Como podemos observar os alunos consideram que as mídias que disponibilizam 

"melhores" informações ambientais são: 1) periódicos científicos; 2) revistas de 

divulgação científica e 3) livros juntamente com a internet. Mas a despeito desse 

reconhecimento, cotidianamente são orientados pela informação ambiental proveniente 

da internet, TV aberta e jornais impressos, mídias mais utilizadas por eles. Em geral, 

tais mídias lidam com informações ambientais fundadas na perspectiva hegemônica. 

 Sem desconsiderarmos o valor do conhecimento científico, entendemos que tal 

contradição pode estar ligada ao pensamento hegemônico divulgado por diferentes 

instâncias, inclusive a midiática, de uma "Ciência" detentora da verdade absoluta, neutra 

                                                             
52

 Consideramos tomada de consciência como o processo de generalização que conduz ao domínio e uso 

arbitrário dos conceitos em sistemas conceituais. (VIGOTSKI, 2005).  
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e imparcial, capaz de resolver todos os problemas da sociedade e por conseguinte os 

problemas ambientais. No entanto, desconsideram o fato de que essa mesma Ciência, 

social e historicamente determinada, foi promotora de grande parte dos problemas que 

vivenciamos na atualidade (PORTO-GONÇALVES, 2011).  

 A partir desse cenário e com um foco "ambiental" pudemos observar a grande 

influência que as mídias exercem na constituição e formação pessoal e profissional dos 

sujeitos. Diante desse fato concreto, da presença massiva da mídia no cotidiano de todos 

e em resgate da nossa discussão acerca do poder ideológico da mesma, julgamos que o 

trabalho de educação das consciências direcionado para a superação de uma práxis 

utilitária, isto é, orientado para a superação de paradigmas vigentes, para o 

desvelamento do contexto social, econômico e histórico de produção dessas mídias e 

para práticas educativas que enfatizem a reflexividade e a criticidade, pode possibilitar 

aos estudantes, não somente, o manejo com as mídias, mas, principalmente, a 

compreensão, a análise, a apreensão e a produção de novas mídias (VÁZQUEZ, 2011; 

BÉVORT; BELLONI, 2009). 

 

4.3 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL E EA: A VISÃO DOS SUJEITOS 

 

 Em consideração aos resultados obtidos na análise do PPC e do perfil 

socioeconômico e midiático dos licenciandos, podemos começar a caracterizar a 

estrutura dos discursos ambientais dos sujeitos participantes da pesquisa. Para isso, 

recorremos, inicialmente através dos questionários, aos conceitos de meio ambiente, 

sustentabilidade e EA e, em um segundo momento, no GD, à visão ampliada da 

problemática ambiental para que pudéssemos verificar se os conceitos expressos no 

questionário pelos alunos realmente faziam parte de seus discursos, isto é, se manteriam 

suas características diante da necessidade de utilizá-los em uma situação prática, o 

conceito em ação (VIGOTSKI, 2009). 

 Como foi possível observarmos, o discurso ambiental presente no PPC 

apresentou semelhanças com o discurso ambiental evidenciado nas instâncias 

midiáticas. Ambos, concebem uma natureza limitada, essencialmente, a seus aspectos 

naturais, desvinculados dos determinantes sociais, econômicos e políticos; manifestam a 

ideia de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico e, no que tange, à 

EA, privilegiam a dimensão subjetiva do processo educativo, ou seja, por meio de uma 
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sensibilização buscam transmitir conhecimentos sobre os processos ambientais 

"carregados" de valores e atitudes capazes, pelo menos em tese, de reconduzir o ser 

humano a-histórico à condição de equilíbrio (harmonia) com a natureza. 

 Nesse sentido, no que diz respeito ao aspecto ambiental, tanto o discurso 

científico presente nas escolas como instituições específicas da educação quanto o 

discurso midiático estariam provendo informações fundamentadas sobre a mesma 

perspectiva, a hegemônica (BRÜGGER, 2011; CARNEIRO, 1999; FURTADO, 2009; 

LOUREIRO et al., 2003; MACHADO, 2008; OLIVEIRA et al., 2007; ROCHA, 2013). 

 Sobre os conceitos de meio ambiente (MA) e sustentabilidade pedimos aos 

alunos para que marcassem o seu grau de acordo para diversas proposições que 

manifestavam diferentes visões acerca desses conceitos, desde ingênuas a críticas, 

conforme já discutimos (ver Gráfico 12 e 13).  

 

Gráfico 12 - Grau de acordo com o que pensa ser meio ambiente 
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Gráfico 13 - Grau de acordo com o que pensa ser sustentabilidade 

 

 

 Atentando-nos aos dados obtidos do grau de acordo com o que pensam ser meio 

ambiente, observamos uma falta de clareza, por parte dos alunos, sobre o tema. Pelo 

menos, 7 alunos concordaram tanto com proposições 

conservadoras/comportamentalistas quanto com crítica/emancipatórias. De modo 

semelhante ao que constatamos sobre o entendimento dos alunos a respeito da relação 

mídia e abordagem ambiental midiática, pudemos identificar uma dificuldade de 

posicionamento desses alunos frente a questões divergentes levando-os a concordarem 

com todas.  

 Em geral, tanto para as proposições relativas ao MA quanto para as proposições 

relativas à sustentabilidade, houve um maior grau de concordância para aquelas 
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consideradas críticas. Mas conseguimos identificar algumas contradições nas estruturas 

conceituais apresentadas pelos licenciandos. 

 Relativamente à concepção de MA, o item que obteve maior grau de 

concordância com a indicação de concordância plena por 11 alunos foi o que 

apresentava uma visão mais abrangente e inclusiva a respeito do MA definindo-o como 

"o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, socioculturais, 

econômicos, políticos, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo 

curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas". Entretanto, na questão 

em que pedimos para que assinalassem aqueles assuntos que consideravam afins à 

temática ambiental (Gráfico 14) identificamos a pouca consideração dos aspectos 

econômicos, políticos e socioculturais. 

Gráfico 14 - Temas que podem ser consideramos como pertencentes à questão 

ambiental. 

 

 Como é possível observar não houveram indicações para os temas assistência 

social, etnia e relações sociais e pelo menos 2/3 dos alunos não consideram a política, 

cultura, assistência médica, telecomunicações, lazer e economia como temas 

relacionados à questão ambiental. Assim, fica estabelecida a contradição, ou 
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incompreensão, do conceito de meio ambiente que inclui a relação sociedade-ambiente. 

Essa contradição foi corroborada em outros momentos, a exemplo das respostas obtidas 

a partir das seguintes perguntas: " Em seu cotidiano, você é afetado por algum tipo de 

problema ambiental? Justifique sua resposta."; "O que você entende por meio 

ambiente?" e "O que você entende por sustentabilidade?". 

 Acreditamos que as respostas a seguir, representam a visão dos alunos para o 

primeiro questionamento:  

A1 - Sim. A atuação humana no meio ambiente é predatória, 

consequentemente sofro pelos problemas advindos dessas ações 

como: poluição, inundações, etc. Em especial existe uma infestação 

de caramujos africanos aqui na cidade, fruto da ação do homem que 

os trouxeram para essa região. 

A6 - Sim, por vários mais destaco apenas um é o pó da queima das 

canas de açúcar de uma usina de álcool próxima a minha casa, uma 

vez que o canavial pertencente a mesma está na divisa do meu setor, 

quando há queima o pó invade as casas fazendo mal a nossa saúde 

além dos insetos que saem das plantações invadindo as casas. 

A8 - Sim, todos nos somos afetados diretamente ou indiretamente, 

como por exemplo o lixão que nos prejudica de várias formas, lixo na 

rua, poluição de carros, indústrias e etc. 

 

 Em relação ao que entendem sobre MA: 

A1 - É a natureza tal como ela é, com todos os seres vivos, inclusive o 

homem. 

A8 - É o meio em que vivemos relaciona tudo, pessoas, florestas, 

industrias, ar, tudo que compõe a terra. 

A10 - MA é o ambiente em que vivemos, formado por fauna, flora, 

ecossistemas, fatores físicos e químicos, como temperatura, chuva, 

pressão, ar entre outros. 

A12 - MA é tudo que nós podemos ver ao nosso redor. É um 

problema que abrange o social, econômico, político e a educação do 

indivíduo. Segundo a Bíblia, tudo que Deus fez através do verbo, o 

verbo de Deus há poder, com objetivo do homem aproveitar o MA, 

porém, o homem é mau. 

 

 E sobre sustentabilidade: 

A1 - Capacidade de desenvolvimento com o mínimo ou nenhum 

prejuízo ao meio ambiente. 

A3 - Desenvolvimento sustentável é utilizar os recursos ambientais de 

forma que não prejudique o meio ambiente e nem nós. 

A11 - É a gente poder ter o desenvolvimento sem agredir a natureza. 

A6 - É procurar fazer com que as coisas aconteçam na natureza de 

forma saudável e menos agressiva, é procurar não prejudicar a 

natureza e os seres vivos, progredir com técnicas agropecuárias e 

outras. 

 

 Entendemos que essas respostas apresentam em seu conjunto uma visão de MA 

relacionada, essencialmente, aos aspectos natural, recursista e idílico, já que os 
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problemas ambientais percebidos pelos alunos giraram em torno do lixo, destruição 

antrópica e poluição do ar e do solo e que o entendimento da sustentabilidade perpassa, 

principalmente, pelo progresso do ser humano, mediado pelo conhecimento técnico, 

para garantir uma relação "harmônica" entre ser humano e natureza. 

 Além disso, é possível vermos que quando houve a inclusão do ser humano 

como pertencente ao MA, ela esteve condicionada a um ser humano genérico e 

abstrato. Layrargues (2011) tipifica essa categoria para expressar o ser humano, 

enquanto entidade puramente biológica, como o responsável pelos problemas 

ambientais, tal como manifestado na resposta de A1 e A11, "a atuação humana [...] 

predatória", a "ação do homem" ou "o homem é mau". 

 Não podemos perceber nessas expressões o sujeito social que polui. Será que 

todos os homens são igualmente responsáveis pela poluição do MA? Todos têm a 

mesma responsabilidade? Pensamos que não, a poluição e/ou degradação é gerada por 

sujeitos sociais específicos, sob determinadas formas de relações sociais e preenchidos 

de valores, interesses e intencionalidades. "Não são os homens enquanto categoria 

genérica que estão destruindo a natureza, mas sim o homem sob determinadas formas de 

organização social, no seio de uma cultura” (PORTO-GONÇALVES, 2011, p. 75) e 

com poderes e ações diferenciados dentro dessa mesma organização social. Assim, as 

responsabilidades são diferenciadas (PORTO-GONÇALVES, 2011). 

 Evidenciamos, também, a influencia de outras instâncias formativas no discurso 

desses sujeitos, tais como a religião e a mídia. Ao definir MA, A12 inicia afirmando que 

é tudo que nós podemos ver ao nosso redor. Com essa afirmação o homem é excluído 

do meio ambiente, se resumindo às coisas externas. Na próxima frase ele indica que o 

MA é um problema que abrange as questões sociais, econômicas, políticas, além da 

educação do indivíduo. Há uma confusão, pois o MA acaba sendo tratado como um 

problema que envolve várias questões, mas enfatiza, somente, a educação do indivíduo 

como proposta de solução, dimensão subjetiva muito veiculada pela mídia e pelo 

discurso hegemônico em EA.  

 Podemos observar que a visão do indivíduo sobre o MA como problema é 

reafirmada na terceira frase quando A12 traz o discurso religioso para a resposta. 

Afirma que Deus fez o MA para o homem aproveitar, porém o homem é mau. Além de 

reafirmar a imagem de um homem abstrato diluindo-se as responsabilidades na 

destruição do MA percebemos a orientação do discurso religioso na separação ou 

dicotomização entre ser humano e natureza. O ser humano, como imagem e semelhança 
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de Deus, goza de um privilégio em relação à natureza, pois a mesma existe para servi-

lo. Segundo Porto-Gonçalves (2011) e Tozoni-Reis (2008) esse pensamento, como 

influência da cultura judaico-cristã, tem origens no cristianismo da Idade Média que 

difundiu a oposição entre ser humano-natureza e espítiro-matéria.  

 A estrutura do discurso ambiental que conseguimos identificar nos questionários 

foi similar à encontrada no GD quando ampliamos a discussão à problemática 

ambiental. Tanto no desenho quanto na exposição verbal, todos os alunos abordaram a 

questão ambiental sob a ótica destrutivo-negativa. Os problemas mais recorrentes 

foram: poluição/degradação, lixo/reciclagem e escassez de água (Figuras 3, 4 e 5). 

 

Figura 3 - Desenho e palavras-chave de A4 sobre a problemática ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Desenho e palavras-chave de A2 sobre a problemática ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática ambiental: no meu ponto de vista este termo está relacionado aos problemas 

ambientais tais como poluição e desmatamento. Tudo aquilo que agride o meio ambiente e 

causado pela sociedade 
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Figura 5 - Desenho e palavras-chave de A3 sobre a problemática ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não somente no desenho de A4, A2 e A3, mas em todos os outros, a ideia de 

MA esteve relacionada à imagem de árvores destruídas, terra seca, lixo e animais 

mortos demonstrando, mais uma vez, a concepção dos licenciandos sobre MA, 

fundamentalmente, naturalista e recursista (REIGOTA, 2010).  

 Entretanto, como explicitamos nos aspectos metodológicos da pesquisa, 

buscamos realizar o GD como uma atividade educativa, intencional e deliberada, 

orientada por inferências problematizadoras e pela busca do desvelamento de alguns 

aspectos (condicionantes) da questão ambiental que pudessem, pelo menos, levá-los a 

mobilizar o conceito de modo reflexivo e questionador (VIGOTSKI, 2009). Nesse 

sentido, foi possível identificarmos alguns aspectos que se destacam na estruturação dos 

discursos ambientais. 

Palavras-chave: destruição, mudanças 

no meio ambiente, desmatamento, 

extinção e globalização. 
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 Algumas fragilidades conceituais na formação desses futuros professores foram 

observadas (Figura 6).  

Figura 6 -  Desenho de A10 e transcrição da exposição verbal de sua produção. 

 

209 A10 - Eu desenhei uma planta [...]. Uma 

torneirinha esgotando água, o desperdício de 

água que está esgotando as fontes. E a questão 

do lixo também, todo distribuído aqui 

pegando fogo porque com esse impacto do 

lixo, da inconsciência das pessoas, está 

gerando liberação de gás, estão destruindo a 

camada de ozônio. 

 

 

 Como podemos perceber A10, aluna do quarto período, ainda, não demonstra 

uma relação adequada entre a destruição da camada de ozônio e os principais gases 

causadores desse fenômeno, os clorofluorcarbonetos (CFC's), provenientes, 

principalmente, de embalagens de aerossóis (sprays) e sistemas de refrigeração. A 

presença dessa fragilidade conceitual, cujo conteúdo consta no currículo da Educação 

Básica, leva-nos a questionar sobre a (não)apreensão dos conteúdos previstos no 

currículo das instituições formais de ensino e sobre a influência de tais conteúdos na 

formação do sujeito e, em especial, na formação inicial do futuro professor.  

 Retornando à figura 5, podemos encontrar entre as palavras-chave de A3 a 

palavra "globalização" que poderia ser um indício para uma abordagem mais inclusiva 

das relações sociais, mas durante a apresentação verbal de seu desenho, A3 faz as 

seguintes considerações: 

 

99 A3 - Eu coloquei destruição, mudança do meio ambiente, 

desmatamento, extinção, a própria globalização, o lixo fora do lixo 

porque é um costume do povo brasileiro, eu mesmo...((risos)) vejo a 

lixeira lá, mas não sei o que é, a mão parece que coça para jogar no 

chão [...]
53

. 

122 Pq1 - O costume é um problema? 

123 A3 - É. Com certeza. 

  

                                                             
53

 Os turnos 100 a 121 foram relativos a um acontecimento inesperado e alheio à discussão. 
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 Em continuidade, a discussão direcionou-se para a questão cultural e de 

consciência na perspectiva da mudança cultural.  

137 A7 - Eu coloquei a indústria, a destruição da camada de ozônio, o 

lixo jogado no meio ambiente, no rio. Aí eu coloquei a parte boa que é 

a separação dos lixos e o replantio das árvores. 

138 Pq1 - Ela colocou possíveis soluções aos problemas ambientais. 

Ela já pensou em uma solução para o problema, a reciclagem. Vocês 

acham que a reciclagem é uma solução interessante? 

139 A1 - Eu acho e já vi o tratamento correto para o lixo. Eu já tive a 

oportunidade de ir em usinas que davam o tratamento correto. Tinha 

certos tipos de materiais que eram levados para um lugar, outros tipos 

de materiais eram levados para outro lugar e outros ficavam para ser 

[reciclados] ((inaudível)).  

140 Pq1 - [Para a diminuição do impacto]. 

141 A1 - É. E a forma como era feito o aterro é muito diferente daqui 

do Brasil, sabe? Não compreendi os porquês de tudo, mas eu achei 

que era um tratamento mais adequado. 

142 Pq1 - Humrum 

143 Pq2 - Era onde? 

144 A1 - Japão.  

145 Pq1- Você vê muita diferença, daqui para lá? 

146 A1 - Sim. 

149 Pq1 - A gente falando dos costumes, essa questão cultural. Você 

percebe, por exemplo, se existe diferença no tratamento da 

problemática ambiental lá e aqui? 

150 A1 - É. É muito diferente. A consciência é maior do pessoal lá. 

Eu acredito até porque seja uma cultura milenar que não tem tanta 

influência territorial de outros países. A cultura é muito pura, apurada 

mesmo, sabe. Então o pessoal parece que pensa mais 

homogeneamente, eles são mais unidos. Você vê que todo mundo 

participa. Assim, todo mês as pessoas do bairro se reúnem para 

limpá-lo! Lá, o gari, o limpador, não fica limpando rua, são os 

próprios moradores que limpam e deixam o lixo em um lugar para que 

o carro ou o gari colete. E tem a coleta [seletiva].  

 

 Trouxemos esse episódio como exemplificação do que encontramos em diversos 

outros momentos, o uso recorrente do termo cultura com um sentido restrito ao 

comportamentalismo, ou seja, à adoção de atitudes e valores que poderiam fazer com o 

sujeito assumisse uma postura "ecologicamente correta" contribuindo para o 

"equilíbrio" da relação ser humano-natureza (LOUREIRO, 2012b). 

 Nos momentos em que se estabeleceu uma aproximação entre questões 

ambientais e relações sociais, como nos exemplos citados, houve um esvaziamento dos 
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determinantes históricos, políticos, econômicos e sociais no discurso ambiental. 

Ressaltamos, o forte peso dado às mudanças do comportamento individual, "atitudes 

boas de separação do lixo", "plantio das árvores", "reciclagem" e "todo mundo 

participando da limpeza do bairro" entre outras. Em relação à palavra consciência, 

também encontramos essa associação, a exemplo da fala de A1 (turno 150) e da fala de 

A10 (turno 209, Figura 6). 

 Entendemos que essa compreensão e abordagem decorre, essencialmente, da 

ideia que os licenciandos apresentaram a respeito de MA. Como categoria síntese de 

múltiplas determinações, percebemos de modo mais ou menos explícito a interferência 

ou fundamentação dessa concepção a outras, assim como no direcionamento das ações 

dos sujeitos que a detém (REIGOTA, 2010). 

 Reigota (2010) problematiza, ainda, o fato de o MA poder ser abordado na 

forma de conceito científico ou representação social. Para o autor, o conceito científico 

é compreendido como um termo utilizado universalmente sendo ensinado e entendido 

de modo consensual pela comunidade científica. Já a representação social, denotaria a 

maneira como os conceitos científicos foram apreendidos pelas pessoas, assim 

implicaria o "senso comum que se tem sobre um determinado tema, em que se incluem 

também os preconceitos, ideologias e características específicas das atividades 

cotidianas (sociais e profissionais) das pessoas" (REIGOTA, 2010, p. 12). 

 Desse modo, ao considerarmos a ideia de MA apresentada pelos licenciandos, de 

um ambiente naturalista, recursista e idílico, entendemos o esvaziamento dos aspectos 

sociais no discurso ambiental dos mesmos, assim como a vinculação dos termos 

"cultura/consciência" à mudança cultural (comportamental). A representação dos 

sujeitos acerca de MA, também, repercutirá na ideia que possuem sobre a EA, mas 

abordaremos essa temática adiante. 

 Outro aspecto que julgamos importante destacar foi o da dificuldade que os 

licenciandos apresentaram para estabelecerem relações causais para a problemática 

ambiental. 

 Quando iniciamos o momento de identificação das possíveis causas para a 

problemática ambiental, os licenciandos começaram falando acerca dos efeitos dos 

problemas ambientais no tempo médio de vida de um indivíduo, alguns defendendo a 

redução da expectativa de vida e outros o aumento dessa expectativa por meio do 

desenvolvimento científico (remédios, tratamentos médicos e outros). Somente depois 

A1 estabelece a causa identificada no episódio a seguir: 
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283 A1 - Por exemplo, eu acho que um dos problemas que coloca uma 

lupa na questão ambiental é a população mundial, o aumento da 

população mundial que agrava, se você for analisar lá na época do 

feudalismo, de Marx para trás, a quantidade de pessoas que [existiam]  

284 A8 - [era menor]  

285 A1 - era bem menor, né. E essa questão tá [longe]... 

286 A8 - [Eu acho que continua da mesma forma.] 

287 Pq1 - E vocês acham que o aumento da população mundial é uma 

causa da problemática ambiental? 

 C.O. ((A maioria gesticula respondendo que sim)) 

288 A8 - Porque tem que tirar o mato para as pessoas colocarem 

casa para morarem. 

289 A10 - Porque com o aumento da população também teve que se 

criar novos meios para atender as necessidades dessa [população].   

290 A1 - [Alimentação] 

291 A10 - De alimentação. 

292 Pq1 - Vocês acham que tem alimento para todo mundo? 

C.O.  ((A maioria gesticula respondendo que sim)) 

293 A5 - Tem, mas só é mal distribuído. 

294 A10 - A indústria mesmo [cresceu].  

295 A11 - [Mas só que tem muitos...] 

296 Pq1 - Como que tem milhões e milhões de pessoas passando 

fome? 

297 A8 - Porque não é bem distribuído, ué! 

298 A5 - Por causa da distribuição. 

299 A8 - Uns tem mais que os outros. E os que têm mais não doam 

para os que têm menos. 

300 A3 - Lógico que não. 

301 A1 - A riqueza é mal distribuída. 

302 A8 - Se você pagar por isso sim. Mas, de livre e espontânea 

vontade, não. 

 Como é possível percebermos, a primeira causa citada é justamente o aumento 

da população mundial com suas implicações, aumento de recursos alimentares 

(plantações/agricultura) e destruição "do mato" para a edificação de cidades. Esse 

pensamento evidencia uma visão malthusiana que tenta controlar o crescimento 

populacional, a exemplo do que vimos no relatório "Limites do Crescimento" produzido 

pelo Clube de Roma no ano de 1972 (REIGOTA, 2009). Entendemos que essa visão 

fundamenta-se em uma ideologia dominante, já que é de interesse exclusivo de grupos e 

classes dominantes, "países desenvolvidos", para conservarem seu padrão de consumo.  
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 Esse modo de pensar representa uma "naturalização" das relações de produção 

ao ignorar o fato de que a população deve ser entendida de modo histórico, como 

resultado de relações sociais específicas. Assim, não podemos afirmar para a espécie 

humana que o aumento da quantidade de indivíduos é o responsável por uma maior 

pressão física do ambiente sem considerarmos nosso sistema produtivo (LOUREIRO, 

2012b). 

 Além disso, também constatamos que mesmo quando ocorre um direcionamento 

para uma abordagem crítica, como poderíamos supor com a fala de A5 e A8 ao 

apontarem a questão da má distribuição ou com a concordância pela maioria de que há 

alimento suficiente para garantir uma segurança alimentar para a população, o mesmo 

não é baseado em um pensamento reflexivo e analítico, como emprego arbitrário e 

consciente de um conceito. Emerge com traços de um discurso de contestação do "senso 

comum" e fortemente hegemônico. A fala de A8 demonstra essa característica, apesar 

de afirmar que o alimento é mal distribuído, ela percebe essa má distribuição de modo 

"naturalizado" e quando pensa na possibilidade de uma distribuição a identifica a um 

gesto altruísta: "Uns tem mais que os outros. E os que têm mais não doam para os 

que têm menos". 

 Outro aspecto que se repetiu no discurso dos licenciandos no GD foi a 

generalidade dos mesmos, isto é, diante da dificuldade em estabelecer relações causais, 

os alunos sempre generalizavam para o " homem polui", o "homem é egoísta" ou o 

"Estado explora". Não havia a caracterização ou especificação desses sujeitos. Será 

que todo homem tem a mesma responsabilidade? E qual Estado explora? Será que a 

responsabilidade de um homem africano é igual à de um americano pertencente a um 

país que, sozinho, é responsável "por 30% do consumo mundial, enquanto a África (um 

continente inteiro com mais do que o triplo da população norte-americana) representa 

apenas [...] 5% do consumo mundial" (LOUREIRO, 2012b, p. 21)? 

 Na realidade percebe-se uma diluição dos agentes sociais, cujas 

responsabilidades diferenciadas ficam ocultas e quando sinalizadas são percebidas de 

modo “naturalizado”. A fala a seguir, dita em resposta a uma intervenção 

problematizadora da pesquisadora a respeito das diferenças de consumo entre o 

continente europeu e africano, expressa claramente essa realidade: 

 
324 A 8 - Mas aí comparar com a África já é... e a Europa é bem 

puxado! Porque lá tem muito mais pobreza do que na Europa, eles 

passam mais fome. 
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 Novamente destacamos que a ação do homem genérico não qualifica a ação 

predatória, mas sim a ação do homem sob determinadas formas de organização social, 

em modos específicos de utilização e apropriação da natureza, "pautadas na exploração 

intensiva do trabalho e dos recursos vitais disponibilizados pela natureza" (LOUREIRO, 

2012b, p. 25). Não pretendemos com isso isentar as responsabilidades individuais, mas 

posicioná-las como atributos que se concretizam no processo histórico e dialético sendo, 

portanto, síntese de múltiplas determinações (MARX, 2010). 

 A partir do que abordamos acerca da estrutura do discurso ambiental dos alunos: 

1) concepção de MA limitada aos aspectos naturais; 2) esvaziamento dos aspectos e 

determinantes sociais, políticos e econômicos dos conceitos de MA e sustentabilidade; 

3) fragilidade de conceitos relacionados processos ambientais; 4) associação da cultura 

e consciência à mudança cultural/comportamental e 5) dificuldade no estabelecimento 

de relações causais; podemos compreender a ideia que possuem acerca da finalidade da 

EA. 

223 A8 - [...] é desmatamento, poluição, desperdício, construção de 

cidades, desmatamento para a construção de cidades, indústrias e 

educação. Só com a educação que poderemos solucionar esses 

problemas.  

224 Pq1 - Vocês acham que só com a educação conseguiremos 

resolver esses problemas? 

C.O. ((A10 responde gestualmente que sim e A5 que não)) 

226 Pq1 - Qual é o nosso [peso]? 

227 A8 - [No sentido de]  

228 Pq1 - Nós somos professores. 

229 A8 - No sentido de saber que você não pode jogar um lixo no 

chão, no sentido de ter a consciência de que se eu cortar uma árvore 

tenho que plantar outra [...]. 

230 Pq1 - Humrum 

231 A1 - Eu acho assim, se a educação for pensada não só na escola, 

mas na família, em uma consciência maior, aí sim, poderia mudar. 

  

 Para esses alunos, a educação, seja no ambiente escolar ou na relação social, 

objetiva a mudança de comportamento do indivíduo. Nessa dimensão ela tem uma 

função moral no processo de socialização humana ampliada à natureza, "bem" com 

valor intrínseco. Além da ideia romantizada de busca pelo equilíbrio perdido, 

percebemos também a presença de um conhecimento conservador conferindo à EA um 
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aspecto, essencialmente, lógico-formal, o conhecimento científico em relação imediata 

com a mudança comportamental, ou seja, "conheceu... mudou" (TOZONI-REIS, 2008). 

 Também identificamos a recorrência à palavra "consciência" em referência à 

sensibilização para mudança de atitude. Desse modo, o termo acaba vinculando-se mais 

a uma ação espontânea e involuntária do que a um processo ativo em que o sujeito não 

simplesmente reflete a realidade (atitudes e valores que se desejam difundir), mas a 

reconstitui.  

 Entendemos que a consciência é processo e produto, trata-se de uma relação de 

compreensão e conhecimento do sujeito a respeito de seu meio social e de si levando-o 

a modificar concretamente as condições que determinam sua conduta, isto é, produzindo 

uma nova versão da realidade externa e das próprias vivências a partir do processo de 

criação de sentidos e interpretações do mundo e de suas relações (TOASSA, 2006; 

VIGOTSKI, 2009).  

 Outro reducionismo recorrente no entendimento sobre EA foi a prevalência das 

ações individuais (subjetivas). Os licenciandos enfatizaram as atitudes individuais para 

o enfrentamento dos problemas ambientais com a manifestação de jargões como "jogue 

lixo no lixo" e "faça sua parte" sem a problematização das questões políticas, 

econômicas e sociais.  

365 Pq1 - [...] Será que se eu falar para o meu aluno, vamos fazer um 

projeto aqui para que a gente feche a torneira na hora de escovar os 

dentes vamos resolver o problema da sociedade? 

366 A3 - Assim, mas... não vai resolver o problema da sociedade, mas 

é por aí. Tem que ter porque se não tiver isso não vai resolver de jeito 

nenhum, entende? Se começar a fechar a torneirinha, jogar o lixinho 

no lixo [...]. Não é que isso vai mudar hoje, mas daqui há algum 

tempo quem sabe a gente não pode ver resultados? Evitando de jogar 

lixo nos rios... 

 

 Apesar de A3 afirmar no princípio que mudanças individuais não são suficientes 

para resolver o problema ambiental, admite que, a longo prazo, possíveis soluções 

poderão vir da "soma" dessas atitudes individuais desconsiderando, dessa forma, a 

dimensão política da EA (LOUREIRO, 2012a). 

 Como já argumentamos em nosso referencial teórico, não pretendemos colocar a 

mudança cultural em oposição à mudança social, isto é, não desconsideramos a questão 

da mudança individual, mas defendemos uma posição dialética entre ambas categorias 

(LAYRARGUES, 2011). 
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No âmbito sociológico, ao considerarmos o conceito de habitus como um 

sistema de disposições duráveis incorporado das relações sociais vivenciadas pelo 

sujeito, isto é, como interiorização de valores, normas e princípios da sociedade como 

um todo visando uma adequação entre as ações dos sujeitos e a realidade objetiva da 

sociedade fazendo-os com que ajam por um modus operandi, de maneira automática e 

sem um domínio consciente, constatamos que o habitus desses futuros professores 

apresenta uma estruturação híbrida sendo informado por diferentes instâncias 

formativas, escolar, religiosa e, principalmente, midiática. Entretanto, essa hibridez não 

se manteve quando observamos a natureza desse habitus, já que os estímulos e 

referências provenientes dessas instâncias formativas estiveram associados ao 

paradigma ambiental moderno. 

Dessa maneira, não foi possível verificarmos no contexto dos discursos dos 

licenciandos um habitus que se pretenda à heterodoxia como objetiva uma EA crítica, 

mas à ortodoxia tendendo à manutenção e conservação da doxa do campo ambiental, à 

manutenção de uma visão fragmentada e limitada de MA e à concepção de uma EA 

circunscrita à instrumentalização do ser humano para a mudança do comportamento. 

Pensamos que a EA como educação política deve pretender a superação de um 

entrave fundamental, o da tensão gerada entre a mensagem para sermos cidadãos (ãs) 

capazes de atuar e intervir concretamente na sociedade a partir de um pensamento 

reflexivo, crítico e não cartesiano e a mensagem cotidiana do dia a dia para sermos 

consumidores, competitivos, individualistas e dissociativos, ou seja, a tensão gerada 

entre relações sociais igualitárias/justas e relações sociais fundadas no modelo societário 

vigente. 

 Assim, entendemos que a caracterização dos discursos ambientais desses 

licenciandos realizada neste trabalho de pesquisa pode constituir-se como um elemento 

orientador para a reflexão e atuação de educadores ambientais que possuem a intenção e 

o desejo de propiciar uma prática formativa na perspectiva da EA crítica. 

 

4.4 A VISÃO DOS SUJEITOS E A FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

AMBIENTAIS: UM ENFOQUE PSICOLÓGICO  

 

 A partir dos discursos dos sujeitos sobre a problemática ambiental e sobre as 

finalidades da EA, isto é, de um discurso que reflete, em geral, uma visão das questões 

ambientais conformada ao modelo societário vigente e de uma EA que almeja, 
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principalmente, uma mudança comportamental desvinculada de uma reflexão crítica 

acerca dos determinantes econômicos, políticos e sociais pudemos identificar dois 

conceitos que acreditamos ser importantes para uma abordagem crítica da EA, o de 

cultura e o de consciência. 

 Diferentemente da maneira com que os alunos recorreram a tais conceitos, em 

uma perspectiva limitada à mudança comportamental, acreditamos que uma abordagem 

mais profícua desses conceitos pode ser realizada considerando o materialismo histórico 

dialético e a psicologia sócio-histórica. 

 Ao propormos que a constituição humana se forja no exercício das relações 

sociais, ou seja, que o ser humano é um ser social e histórico cuja constituição é 

mediada pelo trabalho como atividade produtiva que implica a relação entre homem e 

natureza (MARX, 2010), percebemos que tais conceitos emergem como basilares 

porque por meio do trabalho foi permitido ao ser humano a produção de objetos 

culturais e a produção do próprio homem, a passagem do biológico ao social, do natural 

ao humano-cultural. Ao transformar a natureza através dessa atividade socialmente 

mediada o ser humano, nesse mesmo ato, se modificou (MARX, 1983; MOLON, 2009).  

 Recorrendo a uma citação de Marx já realizada nesse trabalho, o modo de 

produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e 

intelectual em geral, "não é a consciência dos homens", como entidade puramente 

biológica, "que determina o seu ser; é o seu ser social que, inversamente, determina a 

sua consciência" (MARX, 1983, p. 24). 

 Embora o conceito de cultura não tenha tido um papel essencial no sistema 

teórico marxista como, por exemplo, o conceito de ideologia (BOTTOMORE, 2001), a 

ideia de mediação presente na constituição humana, incluindo a cultura como 

mediadora, juntamente com o materialismo e a dialética com um caráter histórico 

inspiraram Vigotski na proposição de uma Psicologia que buscasse superar a crise na 

Psicologia de sua época categorizada em dois polos: 1) corrente científico-natural, 

biologicista - ciência dos reflexos (estímulo-resposta) e 2) idealista, introspectiva 

subjetivista. Em outras palavras, o dilema residia justamente entre a existência de uma 

ciência que rejeitava o aspecto subjetivo e a existência de uma psicologia que, aceitando 

o fenômeno psíquico, deixava de ser ciência (VIGOTSKI, 2000; VIGOTSKI, 2009) 

 Nesse contexto o conceito de consciência apareceu como elemento central nas 

reflexões filosófico-metodológicas que possibilitaram a formulação da Psicologia 

Sócio-histórica. Entretanto, destacamos que, na obra de Vigotski, tal conceito não 



119 
 

manteve-se estático, na realidade, ele passou por um processo evolutivo marcado por 

transformações que o levaram desde um viés reflexológico até um caráter mais 

semiótico, perspectiva adotada neste trabalho (TOASSA, 2006). 

 Entendemos a consciência como um sistema psíquico que se realiza 

concretamente no individuo humano e que apresenta fontes de formação sócio-

históricas. Num enfoque cognitivista, a consciência está vinculada ao desenvolvimento 

da conduta voluntária, a um "todo único" que abrange e implica o desenvolvimento 

inter-relacionado de funções neurais particulares que no movimento dialético estruturam 

as FPS
54

. Esse caráter semiótico conferido à consciência representa uma tentativa de 

superação da cisão do indivíduo entre biológico e social, natural e cultural, mente e 

corpo e cognição e afetividade (MOLON, 2009; TOASSA, 2006; VIGOTSKI, 2000; 

VIGOTSKI, 2009). 

 Dessa forma, a consciência implica uma internalização de relações sociais e será 

sempre consciência socialmente mediada de alguma coisa (TOASSA, 2006), a exemplo 

da cultura. Ainda que esse conceito possa se apresentar de modo polissêmico refletindo 

diferentes concepções de mundo e de ser humano presentes na história do pensamento 

humano, gostaríamos de considerá-lo a partir de nosso referencial teórico.  

 Consideramos a cultura como a totalidade das produções humanas que inclui as 

produções técnicas, artísticas e científicas, as tradições, as instituições sociais e as 

práticas sociais, ou seja, como um produto da vida social e da atividade social do ser 

humano, como "prática social resultante da dinâmica das relações sociais que 

caracterizam uma determinada sociedade" e como "produto do trabalho social" (PINO, 

2000, p. 54). 

 Em retomada a um episódio vemos: 

99 A3 - Eu coloquei destruição, mudança do meio ambiente, 

desmatamento, extinção, a própria globalização, o lixo fora do lixo 

porque é um costume do povo brasileiro, eu mesmo...((risos)) vejo a 

lixeira lá, mas não sei o que é, a mão parece que coça para jogar no 

chão [...]
55

. 

122 Pq1 - O costume é um problema? 

123 A3 - É. Com certeza. 

124 A10 - É uma falta de cultura mesmo da região, porque tem 

região como Curitiba que eles são extremamente organizados. A 

cidade é muito limpa. Eu já fui lá uma vez e uma colega jogou uma 

maçã no chão e todo mundo ficou olhando para ela com cara de... 

                                                             
54

 Ver nota de rodapé 15 - Pág. 26. 
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 Os turnos 100 a 121 foram relativos a um acontecimento inesperado e alheio à discussão. 
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nossa, que porca! [...] Ficaram horrorizados e não eram receptivos a 

pessoas de fora porque percebiam essa atitude nelas. 

 

 É possível identificarmos uma associação entre cultura, costume e atitude, isto é, 

uma concepção de cultura identificada com comportamento, e, em certa medida, 

desprovida de uma análise do estado de coisas existentes e das possíveis condições de 

transformação desse estado de coisas. Mesmo que o "costume" seja o de jogar lixo no 

chão como internalização de uma "cultura regional", ocorre uma desconsideração da 

concretude desse conceito. A cultura aparece em uma esfera imediata, natural e 

ideologicamente neutra. Não aparece como produto da vida e prática social humana, 

mediadora da consciência enquanto ato volitivo. Ao admitir uma "falta de cultura" e não 

atentar para o fato de que o ser humano cria suas próprias condições de existência 

social, A10 cerceia a possibilidade ou viabilidade da uma mudança social e, 

consequentemente, de uma mudança da cultura regional que influenciaria no 

comportamento das pessoas. 

 Em relação à mediação que a cultura pode exercer na formação da consciência, 

destacamos o importante papel e/ou função exercida pelos signos e ferramentas, em 

especial, pela palavra como signo capaz de operar no campo da consciência 

proporcionando uma operação interna a partir de um estímulo externo. Dessa forma, a 

palavra (significação) atua, tanto em quem a pronuncia quanto em quem a ouve, no 

domínio da conduta e introduz uma mudança qualitativa na relação entre ser humano e 

ambiente (meio). 

 Nesse sentido, percebemos uma transformação das relações sociais em funções 

do indivíduo, isto é, uma manifestação das FPS, primeiramente, nas atividades coletivas 

como funções interpsíquicas e, posteriormente, nas atividades individuais, como 

funções intrapsíquicas (VYGOTSKY, 1991). Esse mecanismo representa uma 

significação produzida a partir da "palavra do outro", internalizamos das relações 

sociais a significação que o outro dessas relações tem para o eu. Na realidade, no 

âmbito sociológico e no psicológico/cognitivo, o eu se constitui em um ser social com 

sua subjetividade a partir do outro (PINO, 2000; VIGOTSKI, 2007). 

 Dessa perspectiva, podemos compreender a semelhança e/ou correspondência 

entre o discurso ambiental dos licenciandos e o discurso ambiental presente na mídia e 

nas próprias instituições escolares conforme constatado no PPC e em outros trabalhos 

de pesquisa (CARNEIRO, 1999; CÂMPUS INHUMAS, 2006; FURTADO, 2009; 
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MACHADO, 2008; OLIVEIRA et al., 2007; ROCHA, 2013). Além disso, percebemos 

também a necessidade desses licenciandos vivenciarem relações com "outros" que 

manifestem uma significação para as questões ambientais afinada à perspectiva crítica 

para que, a partir daí, possam ter a possibilidade de internalizar palavras cujos 

significados e sentidos permitam com que se apropriem de novos conhecimentos e 

ampliem a capacidade reflexiva de suas ações e de seu contexto social. 

 Essa função da palavra sobre o domínio do comportamento nos remete para a a 

formação conceitual e para a relação da aprendizagem e o desenvolvimento. Para 

Vigotski (2009), em termos psicológicos, o conceito expresso por uma palavra é um ato 

de generalização e pode evoluir conforme o significado das palavras. Dito de outra 

forma, o desenvolvimento dos conceitos implica a transição de uma estrutura de 

generalização a outras e tal transição requer um sistema de relações entre conceitos. 

 Vinculando essa questão conceitual ao discurso dos sujeitos da pesquisa, 

destacamos três pontos que merecem ser abordados: 1) o aspecto psicológico da 

naturalização do discurso ambiental hegemônico; 2) a manifestação por parte dos alunos 

de um pensamento sincrético e 3) a prevalência dos conceitos espontâneos na forma de 

uma percepção primária e de uma generalização empírica. 

 A seguir um episódio como exemplo: 

321 Pq1 - Quando a gente pensa na desigualdade, será que é mesmo a 

questão da quantidade de pessoas ou é mais a questão da distribuição 

desigual de renda? Vocês já ouviram falar da pegada ecológica? 

322 A9 - Eu já. ((A5 balança a cabeça afirmativamente)). 

323 Pq1 - A pegada ecológica faz uma análise do tanto que eu 

consumo em relação à área que eu estou inserido, por exemplo, 

Londres consome 5 vezes mais o tanto de energia que sua região é 

capaz de produzir. Um americano consome mais ou menos 10 vezes 

mais que um africano. O desperdício de comida dos norte-americanos 

chega a 40% da... 

324 A8 - Mas aí comparar com a África já é... e a Europa é bem 

puxado! Porque lá tem muito mais pobreza do que na Europa, eles 

passam mais fome  

325 A11 - [Mas será] que se não tivesse a economia que tinha lá 

também não era a mesma coisa? 

326 A8 - Eles passam mais fome. 

 

 No âmbito sociológico podemos perceber no discurso de A8 e A11 uma 

naturalização do modelo societário vigente evidenciado pela afirmação de A8 acerca da 

impossibilidade de se estabelecer uma comparação entre a África e a Europa e pela fala 
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de A11 atribuindo à "economia", como algo natural, a razão por uma situação de 

escassez ou de disponibilidade de alimento.  

 Se retomarmos a problemática conceitual veremos a existência da necessidade 

do sistema de relações entre os conceitos. Para se apreender um conceito superior, como 

significação de uma palavra, existe a necessidade da existência de conceitos 

cosubordinados (VIGOTSKI, 2009). Dessa forma, entendemos que, em geral, para uma 

compreensão crítica da problemática ambiental, o indivíduo deve apresentar um sistema 

conceitual que o permita identificar implicações políticas, econômicas e/ou 

sociológicas. Nesse sistema de conceitos encontramos as potencialidades do 

conscientizável e da arbitrariedade, ou seja,  

a generalização de um conceito leva à localização de dado conceito 

em um determinado sistema de relações de generalidade, que são os 

vínculos fundamentais mais importantes e mais naturais entre os 

conceitos. Assim, generalização significa ao mesmo tempo tomada de 

consciência e sistematização de conceitos (VIGOTSKI, 2009, p. 292). 

 

 Essa necessidade de uma ampliação do sistema conceitual também pôde ser 

evidenciada por meio da manifestação, por parte dos alunos, de uma pensamento 

sincrético e da prevalência de conceitos espontâneos levando-os à generalizações 

empíricas sobre as possíveis causas dos problemas ambientais: 

304 A4 - Infraestrutura. 

305 Pq1 - Uma das causas... infraestrutura? 

306 A4 - Eu acho que é uma das causas porque a população vai 

crescendo sem infraestrutura para o desenvolvimento de todo mundo. 

307 A5 - Até também essa questão do... 

308 Pq1 - Saneamento básico, saúde, educação... 

309 A3 - Isso não acompanha, né. 

310 A5 -Até como o próprio sistema, como ele falou, o capitalismo, 

o consumismo, essa demanda toda, esse ciclo vicioso [que]  

311 A3 - [quer comprar] 

312 A5 -  tem seus altos e baixos, mas que sempre tá vigente o tempo 

todo. 

313 A1 - O capital pelo capital. Eu acho que o pessoal busca muito 

dinheiro sem dar um retorno para a [população].  

314 A5 - [o individualismo, enfim, todas essas coisas.] 

315 A1 - O sistema... 

316 A3 - E eles estão buscando isso até com a sociedade de menos 

condição, tipo, o governo mesmo já propicia isso é o cartão da Minha 

Vida, Minha Casa, não sei quantos anos... trinta anos para pagar uma 

casa, trinta... talvez você morra e nem terminou de pagar a [dívida].  



123 
 

317 A8 -  [Você compra duas casas, na verdade.]  

318 A3 - Você compra duas casas com o mesmo dinheiro, [entende]?  

319A8 - [Uma para eles e uma para nós.] ((Risos)) 

320 A3 - E eles exploram.  

 

 Ainda que em alguns momentos pudéssemos perceber uma tendência à análise 

crítica, a maneira com é feita a generalização de alguns conceitos, tais como "o 

sistema", e a recorrência à figura de um ser humano genérico e abstrato, "eles exploram" 

e "o pessoal busca muito dinheiro", indicam que tais conceitos, ainda, não apresentam 

um fundamento interno de ligação entre as partes que os constituem revelando um 

sincretismo conceitual. Não conseguem romper com a percepção primária ou com as 

generalizações empíricas para procederem uma análise de, por exemplo, o porquê do 

sistema de produção capitalista ou quais implicações tal sistema tem para a constituição 

do ser humano como trabalhador. Apresentam um discurso crítico em relação ao 

governo, mas não quanto à estrutura social que determina um Estado a serviço da 

capital.  

 Acreditamos que a apropriação desse discurso crítico por parte dos alunos ocorre 

como uma percepção primária e que, apesar de coincidir, em alguns aspectos, com o 

significado da palavra no pensamento por conceitos, ainda, decorre de operações 

psicológicas diversas não conscientizadas (VIGOTSKI, 2009). Operam com tais 

conceitos, mas não tomam consciência deles, relacionam-se com o objeto "e não com o 

ato de pensamento que torna essa relação existente" (TOASSA, 2006, p. 75).  

 A tomada de consciência implica uma mediação semiótica e com a mediação do 

conceito há a possibilidade de se ter ações conscientes advindas de um processo de 

síntese e de níveis, cada vez mais abstratos, de tomada de consciência (TOASSA, 

2006). 

 Nesse cenário, destacamos a atuação do "professor" ou do "educador ambiental" 

na organização e orientação do meio social educativo, principalmente, para que atue na 

ZDP dos alunos onde através do auxílio por meio de perguntas-guias, exemplos, 

situações problemas e/ou demonstrações favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento 

psicológico/cognitivo desses alunos. Consideramos essa possível "imitação" ou "esse 

empréstimo de consciência" importante no processo educativo, já que um indivíduo só é 

capaz de "imitar" as ações que podem, em determinadas condições, ser executadas de 

modo análogo em sua atividade independente (VIGOTSKI, 2010). 
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 Entendemos que um projeto de EA que se pretenda crítico deve por princípio: 1) 

buscar uma orientação teórica que considera os sujeitos a partir das relações concretas 

que estabelecem na dialética entre indivíduo e sociedade; 2) superar a cisão entre 

indivíduo, ambiente e sociedade; natural (biológico) e cultural; 3) propiciar o acesso e a 

apropriação de conhecimentos, saberes e experiências relacionados ao campo da EA e 

áreas afins que fundamentam uma compreensão crítica das questões ambientais em suas 

múltiplas dimensões, histórica, social, biológica, ideológica, cultural, econômica, 

política e outras; 4) ter uma proposta de formação que garanta a experiência já trazida 

pela história do sujeito assegurando, pela apropriação de novos conhecimentos, a 

construção de outros, a reflexão e a ressignificação e/ou reelaboração de suas ações e 5) 

apresentar uma proposta formativa não limitada a intervenções pontuais e circunscritas 

a determinados episódios e eventos, tais como propostas de treinamento, cursos e 

palestras efetivadas de forma vertical e com curta duração (MOLON, 2009). 

 Não negamos a dificuldade no empreendimento desse projeto, principalmente, se 

considerarmos a formação do educador ambiental para que atue nessa dimensão, mas 

acreditamos, como defensores de uma EA crítica, na possibilidade de se perceber as 

questões ambientais de modo diferente, a partir de um distanciamento da realidade 

imediata e com uma atitude mais livre da consciência para com os elementos dessa 

realidade, representando, dessa maneira, novas possibilidades de agir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A complexidade da questão ambiental aponta para uma crise civilizatória 

centrada na racionalidade moderna. Diante dessa problemática, o presente estudo se 

mostrou oportuno na medida em que possibilitou aos educadores ambientais uma 

melhor compreensão da estruturação de conceitos ambientais em alunos do ensino 

superior, auxiliando-os a repensarem sua ação didático-pedagógica ou pelo menos a 

ampliarem sua síntese precária acerca da problemática ambiental.  

 Pelo exposto, percebemos que, em relação aos conceitos abordados, os discursos 

dos licenciandos apresentaram-se híbridos, isto é, oriundos de diferentes instâncias 

formativas: escolar, religiosa e, principalmente, midiática, já que pudemos observar 

diversos pontos coincidentes entre o discurso ambiental dos licenciandos e o discurso 

ambiental apresentado pela mídia. Entretanto, um aspecto que merece destaque foi o 

fato de que na situação investigada o discurso ambiental apresentado pela instituição 

escolar através do PPC, qualificado como científico, também, se assemelhou ao 

discurso ambiental midiático e vice-versa. 

 Assim, identificamos uma hibridez em relação à formação e/ou constituição do 

discurso, mas não com relação à sua natureza, pois encontramos um habitus estruturante 

e estruturado pelos paradigmas da sociedade moderna que no caso da questão ambiental 

está associado à visão de meio ambiente e natureza na perspectiva 

naturalista/antropocêntrica e à EA como instrumentalização do ser humano para 

mudança de comportamento. 

 Nesse sentido, o habitus dos licenciandos estão conformados à doxa do campo 

ambiental e a prática da EA tem sido, majoritariamente, uma atitude ortodoxa e não 

heterodoxa como intencionada por aqueles que se posicionam a favor da EA crítica. 

Esse fato corrobora a afirmação de Layrargues (2011, p. 100) sobre a existência de 

"indícios de que a concepção de educação, ambiente e sociedade no campo ambiental 

aponta para um senso comum embebido por uma visão funcionalista", cuja "filosofia 

encontra-se a serviço do liberalismo". 

 Caracterizando o discurso ambiental dos licenciandos, destacamos: 1) concepção 

de MA limitado aos aspectos naturais, recursista; 2) Visão idílica de natureza supondo a 

possibilidade da existência de uma relação "harmônica", não contraditória, entre ser 

humano e natureza; 3) desconsideração dos aspectos sociais, políticos e econômicos 
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implícitos nos conceitos de MA, sustentabilidade e EA; 4) fragilidade dos conceitos 

científicos relativos a processos ambientais 5) dificuldade no estabelecimento de 

relações causais para a problemática ambiental; 6) generalizações baseadas em um ser 

humano genérico e 6) reconhecimento de um EA vinculada, estritamente, à mudança 

comportamental. 

 Além disso, observamos dois conceitos que julgamos ser deflagradores de uma 

discussão ambiental na perspectiva crítica e emancipatória. O conceito de cultura em 

sua acepção ampla e consciência na perspectiva cognitivista, como sistema psíquico 

que implica as funções psicológicas superiores e não como sinônimo de sensibilização 

como apresentado pela vertente paradigmática da EA conservadora e também 

evidenciado em nossa investigação. 

 Entendemos que a melhor compreensão desses conceitos, tanto pelos formadores 

(professores) quanto por aqueles que estão em processo formativo (alunos) pode ser 

profícua no desenvolvimento de uma prática educativa como prática social, voltada para 

a ascensão dos alunos ao nível sintético a partir do qual haveria a possibilidade de uma 

articulação do conhecimento e experiência à prática social. Nesse sentido, 

perceberíamos uma transformação qualitativa do nível de compreensão da prática 

social, da síncrese (visão caótica do todo) à síntese (admissão da totalidade de 

determinações) mediante a análise (abstrações e determinações mais simples).  

 Baseando-nos na pedagogia histórico-crítica e no movimento de 

desenvolvimento dos conceitos científicos proposto por Vigotski (2009), finalizamos 

com uma abordagem propositiva, a de que a prática educativa ambiental deve orientar-

se para desvelar as contradições inerentes à realidade social percebida, principalmente, a 

partir de questionamentos e conflitos identificados no cotidiano dos grupos sociais e 

para explicitar uma realidade histórica ("desnaturalizada") que sendo socialmente 

construída pode ser socialmente desconstruída e transformada. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
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assim como não será disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO:   

 Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento, mesmo após o início do estudo. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

A(s) pesquisadora(s) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa poderão ser publicados em congressos e/ou revistas científicas, mas 

você NÃO será identificado(a) em nenhuma das publicações. 
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Uma cópia deste consentimento informado será arquivada pela(s) pesquisadora(s) e 

outra será fornecida a você.  

 Colocamo-nos a disposição para o esclarecimento que se fizer necessário e, em caso de 

dúvida, você poderá entrar em contato, a qualquer momento, com as pesquisadoras 

responsáveis:  

 

 Jennifer Santos de Oliveira - Telefone: (62) 842884-55. E-mail: 

bio.jennifer@gmail.com. 

 Lorenna Silva Oliveira Costa - Telefone: (62) 8128-0028. E-mail: 

lorennasocosta@gmail.com. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, ______________________________________________________ , Registro Geral - RG: 

________________________________, fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e motivar minha decisão de recusa, se assim o desejar, sem que isto 

leve a qualquer penalidade. A(s) pesquisadora(s) Jennifer Santos de Oliveira e Lorenna Silva 

Oliveira Costa certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa manterão em sigilo minha 

identidade  e em caso de dúvidas poderei entrar em contato com as mesma no telefone (62) 

8428-8455 e (62) 8128-0028 ou no e-mail: bio.jennifer@gmail.com e 

lorennasocosta@gmail.com.  

 Declaro que concordo em participar desse estudo, Os Discursos científicos e 

midiáticos de conceitos ambientais na formação inicial de professores de Ciências/Química 

do Instituto Federal Goiás - Câmpus Inhumas , como sujeito da pesquisa. Recebi uma cópia 

deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Inhumas, ______ de ______________________ de 2014. 

 

 

 

Nome do Participante Assinatura do Participante 

 

Data 

Nome  Assinatura da Pesquisadora Data 

 

Nome  Assinatura da Pesquisadora Data 

 

Jennifer Santos de Oliveira 

Lorenna Silva Oliveira Costa 
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APÊNDICE B - Questionário (parte 01 - relativa aos conceitos de meio ambiente, 

sustentabilidade e educação ambiental)  
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CIAMB 

PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – MECM 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 

PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC 

 

 

Prezado (a) aluno (a):  

  

Esse questionário é parte de um estudo desenvolvido nos Programas acima citados e 

objetiva traçar as ideias que os licenciandos têm acerca questões midiáticas e ambientais. 

Comprometemo-nos com a ética e a discrição e, como pesquisadoras, contamos com a 

veracidade das respostas. Desde já, agradecemos sua colaboração, pois reflete sua preocupação 

e disposição em contribuir para um melhor desenvolvimento da educação ambiental em cursos 

de graduação. 

 

Obs.: Solicitamos que LEIA ATENTAMENTE as questões ANTES de respondê-las para que as 

respostas obedeçam às instruções. TODAS as instruções neste questionário foram escritas em 

LETRAS MAIÚSCULAS para ajudá-lo (a) a diferenciar das perguntas. Destacamos, ainda, que 

é de extrema importância que responda TODAS as questões e que será preservada sua 

identidade na divulgação dos resultados. 

 

Período do curso:______________________________________ 

 

1. Qual(is) tema(s) abaixo você considera como questões ambientais, ou seja, que podem 

ser considerados temas ambientais? 

(A) Recursos Naturais, tais como solo, plantas, animais e minerais 

(B) Crescimento populacional 

(C) Política 

(D) Poluição e degradação 

(E) Energia solar e combustíveis fósseis 

(F) Globalização 

(G) Cultura 

(H) Agricultura 

(I) Educação 

(J) Alimentação humana 

(K) Assistência médica 

(L) Telecomunicação 
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(M) Lazer 

(N) Assistência social 

(O) Consumo 

(P) Tratamento de resíduos sólidos e líquidos 

(Q) Economia 

(R) Etnia  

(S) Relações sociais 

 

AS QUESTÕES 2, 3, E 4 SERÃO RESPONDIDAS CONFOME SEU GRAU DE ACORDO 

COM O QUE VOCÊ PENSA SER MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. USE A ESCALA DE 0 A 4: 

 4 SE HOUVER CONCORDÂNCIA PLENA 

 3 SE MAIS CONCORDAR DO QUE DISCORDAR 

 2 SE CONCORDAR PARCIALMENTE 

 1 SE MAIS DISCORDAR DO QUE CONCORDAR 

 0 SE HOUVER TOTAL DESACORDO 

 

2. Indique seu grau de concordância para as seguintes concepções de meio ambiente. 

 

 Meio Ambiente Grau de 

acordo 

1 É a mãe Terra que abrange todas as espécies de seres vivos, inclusive o homem, 

que devem viver num equilíbrio harmônico. 

 

2 O conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, socioculturais, 

econômicos, políticos, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um 

prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas. 

 

3 É a parte da Terra que satisfaz nossas necessidades fisiológicas vitais, provendo 

alimentos e outras formas de energia, nutrientes minerais, ar e água. 

 

 

 

3. De modo semelhante à questão 1, indique seu grau de concordância com as seguintes 

afirmações sobre desenvolvimento sustentável. 

 Sustentabilidade Grau de 

acordo 

1 

Desenvolvimento sustentável está intimamente relacionado à natureza, ciclos da 

água, do carbono, da fotossíntese, da ação microbiana no solo, etc.  

 

2 
Ter um modo de vida sustentável envolve desacelerar o ritmo de utilização de 

energia e matéria. 

 

3 
Não há nenhum tipo de incompatibilidade entre o crescimento econômico e a 

conservação do capital natural. 

 

4 
A degradação ambiental é resultante, basicamente, do crescimento populacional e 

da pobreza. 
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5 
O desenvolvimento científico e a inovação tecnológica serão capazes de resolver 

problemas sociais e ambientais. 

 

6 
Somente mudanças radicais das estruturas da sociedade e das relações sociais 

permitirão o alcance do desenvolvimento sustentável. 

 

7 
As discussões sobre a fome e a pobreza são extremamente importantes, mas têm 

pouca relação com a discussão sobre o desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

4. Considerando a educação ambiental, avalie as afirmativas abaixo: 

 Educação Ambiental - EA Grau de 

acordo 

1 

Pode estar presente em todas as disciplinas quando analisa temas que 

permitem enfocar as relações entre homem-homem, homem-natureza e 

natureza-natureza.  

 

2 
Deve oferecer conhecimentos técnico-científicos do ambiente para que o 

mesmo possa ser preservado. 

 

3 
É um processo social e cultural que busca construir meios para transformar 

o nosso modo de existir na natureza. 

 

4 

Objetiva a articulação do conhecimento sobre os processos ambientais, a 

intencionalidade dos sujeitos em sua relação com a natureza e a 

transformação social, ou seja, a substituição radical dos modelos de 

sociedade que vêm destruindo o planeta. 

 

5 

Promove a preparação intelectual dos indivíduos para que estes assumam a 

postura social de sujeitos ambientalmente corretos. Assim, todos devem 

assumir responsabilidades iguais diante da problemática ambiental. 

 

6 

A EA deve ter abordagem interdisciplinar, visando não só a utilização 

racional dos recursos naturais, mas basicamente a participação dos 

cidadãos nas discussões e decisões dos problemas ambientais. 

 

7 
A EA deve ser abordada principalmente pela disciplina de Biologia que 

trata sobre questões do meio ambiente 

 

 

5. Em seu cotidiano, você é afetado por algum tipo de problema ambiental? Justifique sua 

resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

A RESPOSTA DA PRÓXIMA QUESTÃO SERÁ POR ORDENAÇÃO, OU SEJA, NUMERE 

OS ITENS NA SEQUÊNCIA DE 1 A 9 DE FORMA QUE MARCARÁ 1 PARA O ITEM 

QUE MAIS UTILIZOU PARA RESPONDER AS QUESTÕES ANTERIORES, 2 PARA O 

SEGUNDO MAIS UTILIZADO, 3 PARA O TERCEIRO MAIS UTILIZADO E ASSIM 

SUCESSIVAMENTE ATÉ O  NÚMERO 9 PARA O QUE MENOS UTILIZOU. 
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6. De modo geral, para responder as questões anteriores utilizou informações obtidas 

do(a): 

 

(    ) Televisão aberta ou fechada 

(    ) Revista impressa ou eletrônica 

(    ) Jornal impresso ou eletrônico 

(    ) Revistas de divulgação científica 

(    ) Periódicos científicos 

(    ) Livros 

(    ) Aulas na academia (faculdade). 

(    ) Rádio 

(    ) Congressos, encontros e/ou conferências 

 

7. De modo geral, como você classificaria a qualidade das informações com abordagens 

ambientais veiculadas pelos seguintes meios? 

 

 EXCELENTE BOA MÉDIA RUIM PÉSSIMA 

TV aberta      

TV a cabo      

Revistas      

Revistas de divulgação científica      

Periódicos científicos      

Livros      

Rádio      

Jornal      

Internet      

 

A QUESTÃO 8 SERÁ RESPONDIDA CONFOME SEU GRAU DE ACORDO COM O QUE 

VOCÊ PENSA SOBRE A MÍDA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE USE A ESCALA DE 0 

A 4: 

 4 SE HOUVER CONCORDÂNCIA PLENA 

 3 SE MAIS CONCORDAR DO QUE DISCORDAR 

 2 SE CONCORDAR PARCIALMENTE 

 1 SE MAIS DISCORDAR DO QUE CONCORDAR 

 0 SE HOUVER TOTAL DESACORDO 
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8. Acerca da relação mídia, sociedade e meio ambiente indique o seu grau de acordo. 

 CONCEPÇÕES Grau de 

Acordo 

1 

A mídia apresenta os fatos que acontecem no contexto local e global de forma 

neutra e imparcial. Assim o telespectador, a partir das informações obtidas, 

constrói a sua opinião independente de influências. 

 

2 A mídia manipula a verdade de acordo com as próprias intenções.  

3 
Ordenando e constituindo a realidade, a mídia fábrica modos de vida. Ela 

seleciona o que deve ser dito e indica a maneira como deve ser feito.  

 

4 

O discurso ambiental está em alta nos meios de comunicação em massa. Isso 

demonstra que cada vez mais a mídia se preocupa com a resolução dos problemas 

ambientais.  

 

5 
Programas e propagandas que trazem discussão sobre aspectos químicos, físicos e 

biológicos são os melhores exemplos de discussão ambiental na mídia. 

 

6 

Os programas publicitários que abordam a temática ambiental são superficiais. 

Não buscam a conscientização dos indivíduos, apenas procuram fazer o marketing 

dos produtos.  

 

 

9. Cite o nome de alguns programas, sites, revistas, telejornais e/ou jornais impressos e 

propagandas que abordam a questão ambiental e que mais lhe chama atenção. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

10. Caso queira fazer algum comentário utilize o espaço abaixo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS SUA VALIOSA COLABORAÇÃO. 
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APÊNDICE C - Questionário (parte 01 - relativo aos conceitos de meio ambiente, 

sustentabilidade e educação ambiental/questões discursivas) 

 
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CIAMB 

PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – MECM 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 

PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC 

 

Prezado (a) aluno (a):  

  

Esse questionário é parte de um estudo desenvolvido nos Programas de Pós-Graduação 

acima citados  e objetiva identificar as principais concepções e representações de graduandos 

acerca de questões midiáticas e ambientais. Comprometemo-nos com a ética e a discrição e, 

enquanto pesquisadoras, contamos com a veracidade das respostas. Desde já, agradecemos sua 

colaboração, pois reflete sua preocupação e disposição em contribuir para um melhor 

desenvolvimento da educação ambiental em cursos de graduação. 

 

Obs.: Solicitamos que LEIA ATENTAMENTE as questões ANTES de respondê-las para que as 

respostas obedeçam às instruções. TODAS as instruções neste questionário foram escritas em 

LETRAS MAIÚSCULAS para ajudá-lo (a) a diferenciar das perguntas. Destacamos, ainda, que 

é de extrema importância que responda TODAS as questões e que será preservada sua 

identidade na divulgação dos resultados. 

 

1. O que você entende por meio ambiente?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. O que você entende por desenvolvimento sustentável? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. O que você entende por educação ambiental? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Questionário (Parte 02 - Perfil midiático e socioeconômico) 

 
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CIAMB 

PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – MECM 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 

PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC 

 

Prezado (a) aluno (a):  

  

  

Esse questionário é parte de um estudo desenvolvido nos Programas acima citados e 

objetiva identificar o perfil socioeconômico e midiático de graduandos e suas possíveis 

interferências na formação de conceitos ambientais. Comprometemo-nos com a ética e a 

discrição e, como pesquisadoras, contamos com a veracidade das respostas. Desde já, 

agradecemos sua colaboração, pois reflete sua preocupação e disposição em contribuir para um 

melhor desenvolvimento da educação ambiental em cursos de graduação. 

 

Obs.: Solicitamos que LEIA ATENTAMENTE as questões ANTES de respondê-las para que as 

respostas obedeçam às instruções. TODAS as instruções neste questionário foram escritas em 

LETRAS MAIÚSCULAS para ajudá-lo (a) a diferenciar das perguntas. Destacamos, ainda, que 

é de extrema importância que responda TODAS as questões e que será preservada sua 

identidade na divulgação dos resultados. 

 

 

Período do curso:___________________________________________________  

 

SOBRE A MÍDIA 

 

1. QUAL(IS) dos seguintes meios de comunicação você mais utiliza para manter-se 

atualizado?  

(A) TV aberta   

(B) TV a cabo   

(C) Jornais eletrônicos 

(D) Revistas impressas  

(E) Jornais impressos  

(F) Internet 

(G) Rádio    

(H) Revistas eletrônicas 

 

2. Com QUAL frequência você lê: 

 

 Frequentemente Às vezes Nunca 

Jornais    
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Revistas de informação geral (Carta Capital, 

Veja, Istoé, Época, Exame, Caros Amigos, etc.) 
   

Revistas de divulgação científica, tecnológica, 

filosófica ou artística (Ciência Hoje, Galileu, 

Nossa História, etc) 

   

Periódicos científicos (Química Nova, Revista 

Virtual de Química, Journal Of The Brazilian 

Chemical Society, etc.) 

   

Revistas de humor, quadrinhos ou jogos (Turma 

da Mônica, PC Gamer etc) 
   

Revistas para adolescentes ou sobre TV, 

cinema, música, celebridades (Capricho, 

Contigo, Caras, etc.) 

   

Revistas sobre comportamento, moda, estilo e 

decoração (Cláudia, Marie Claire, Pais & 

Filhos, Casa & Jardim, etc.) 

   

Revistas sobre automóveis, esportes e lazer 

(Quatro Rodas, Duas Rodas, Placar, etc.) 
   

Revistas sobre saúde (Boa Saúde, Vida Simples 

etc.) 
   

Revistas sobre religião (Revista das Religiões, 

Missões, Gospel, Orixás, etc.) 
   

Revistas sobre educação e estudos (Educação, 

Guia do Estudante, Almanaque Abril, 

Sociologia, Língua Portuguesa, etc.) 

   

Livros de ficção (romances, contos, poesias etc.)    

Livros de não-ficção e biografias (reportagens, 

livros científicos, filosóficos, históricos, 

documentários etc.) 

   

Dicionários, enciclopédias e manuais    

Sites e matérias na Internet    

 

 

3. Quando utiliza a TV (aberta ou fechada) QUAL (IS) programa (s) prefere? 

(A) Telenovela   (B) Programa jornalístico  (C) Jornalístico policial 

(D) Telejornal   (E) Humorístico   (F) Educativo 

(G) Publicidade   (H) Programa de Auditório  (I) Religioso 

(J) Séries   (K) Reality show   (L) Filme 

(M) Informativo cultural (N) Videoclipe    (O) Documentários  

(P) Esportivo 

(Q) Outros. Qual? ______________________________________________________ 

 

 

4. Com que frequência você utiliza a Internet?  

(A) Apenas aos finais de semana  (B) Todos os dias   

(C) De um a dois dias por semana  (D) Entre três a cinco dias por semana  

(E) Uma ou duas vezes por mês   (F) Não utilizo 
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SE UTIZAR A INTERNET, RESPONDA AS QUESTÕES 5 A 8.  

 

5. Em média, fica quanto tempo conectado quando utiliza a Internet? 

(A) Menos que 1h  (B) 6h a 8h    

(C) 1h a 2h   (D) 9h a 11h    

(E) 3h a 5h   (F) 12h ou mais 

 

6. De QUAL (IS) acessório(s) ou equipamento(s) você acessa a internet?  

(A) Desktop   (B) Netbook    (C) Tablet  

(D) Notebook   (E) Ipod    (F) Celular   

(G) Consoles (Wii, PSP, PS3) 

 

 

7. Marque os TRÊS principais motivos pelos quais você utiliza a Internet. (ATENÇÃO: 

INDIQUE APENAS AS TRÊS PRINCIPAIS ALTERNATIVAS ESCOLHIDAS).  

 

 1º 2º 3º 

A. Ler notícias    

B. Pesquisas acadêmicas    

C. Verificar e-mail    

D. Manter contato com os amigos    

E. Obter informações sobre empresas, produtos e/ou serviços    

F. Lazer e entretenimento    

G. Realizar compras    

 

 

8. Você está cadastrado em algum serviço online de mídia social? 

(A) Sim (B) Não 

 

SE SIM, RESPONDA AS QUESTÕES 9 E 10. 

 

9. QUAL ambiente de mídias sociais você mais utiliza? 

(A) Twitter   (B) Facebook    (C) Flickr/Fotolog 

(D) Orkut   (E) YouTube    (F) Fóruns 

(G) Blogs   (H) Windows Live Spaces  (I) Outros 

(J) Grupos de e-mail  (K) LinkedIn 

 

10. Dentre os motivos abaixo, QUAL (IS) o (a) leva (m) a utilizar o serviço da questão 

anterior? 

(A) Ler notícias 

(B) Divulgar o meu próprio conteúdo   

(C) Manter contato com os amigos 

(D) Obter informações de lazer e entretenimento 

(E) Me divertir como passatempo 

(F) Obter/ manter contatos profissionais   

(G) Conhecer novas pessoas  

(H) Pesquisar sobre empresas, produtos e/ou serviços 

(I) Outros. Qual? _______________________________________________________ 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO  

 

1. Qual o seu sexo? 

(A) Feminino    (B) Masculino 

 

2. Qual a sua idade? 

(A) até 18 anos   (C) Entre 24 e 28 anos  (E) Entre 34 anos e 38 anos  

(B) Entre 19 e 23 anos  (D) Entre 29 e 33 anos  (F) Entre 39 anos ou mais 

 

3. Como você se considera: 

(A) Branco(a)    (B) Pardo(a)    (C) Preto(a) 

(D) Amarelo(a)    (E) Indígena 

 

4. Qual seu estado civil? 

(A) Solteiro(a) 

(B) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a) 

(C) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a) 

(D) Viúvo(a) 

 

 5. Quantas pessoas moram com você? (CONTANDO COM SEUS PAIS, IRMÃOS OU 

OUTRAS PESSOAS QUE MORAM EM UMA MESMA CASA) 

(A) Duas pessoas 

(B) Três 

(C) Quatro 

(D) Cinco 

(E) Mais de seis 

(F) Moro sozinho(a) 

 

6. Quem mora com você? 

(A) Moro sozinho(a)                                                

(B) Pai e/ou mãe                                                    

(C) Esposo(a) / companheiro(a)                            

(D) Filhos(as)                                                         

(E) Irmãos(ãs)                                                           

(F) Outros parentes, amigos (as) ou colegas            

(G) Outra situação                                                   

 

7. Com relação ao trabalho e estudo marque A ALTERNATIVA em que se enquadra: 

(A) Somente estudo 

(B) Trabalho e estudo 

 

Se TRABALHAR, escreva sua função/profissão: 

_______________________________________________ 

Sobre o ESTUDO, escreva o curso e período: 

_________________________________________________ 

 

8. Qual é a sua participação na vida econômica de sua família? 

(A) Você não trabalha e seus gastos são custeados 
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(B) Você trabalha e é independente financeiramente 

(C) Você trabalha, mas não é independente financeiramente 

(D) Você trabalha e é responsável pelo sustento da família 

 

9. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar? (CONSIDERE A RENDA DE TODOS QUE MORAM 

NA SUA CASA.) 

(A) Até 1 salário mínimo (até R$ 724,00) 

(B) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 724,00 até R$ 1.448,00) 

(C) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 1.448,00 até R$ 3.640,00) 

(D) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 3.640,00 até R$ 7.240,00) 

(G) Mais de 20 salários mínimos (mais de R$ 14.480,00) 

 

10. A casa onde você mora é?  

(A) Própria 

(B) Alugada 

(C) Cedida 

 

11. Como é sua residência?                                         

 SIM NÃO 

A. É em rua calçada ou asfaltada (        ) (        ) 

B. Recebe abastecimento de água da rua (        ) (        ) 

C. Tem eletricidade (        ) (        ) 

D. Tem cisterna (        ) (        ) 

E. Tem poço artesiano (        ) (        ) 

E. Tem rede de esgoto (        ) (        ) 

F. Tem fossa (        ) (        ) 

G. É situada na zona rural (        ) (        ) 

   

12. Qual a distância da sua residência ao local em que estuda? 

(A) 400 a 500 m 

(B) 501 m a 1,5 Km 

(C) 1,6 Km a 5 Km 

(D) 6 Km a 10 Km 

(E) 11 Km a 20 Km 

(F) Acima de 21 Km 

 

13. Qual o principal meio de transporte que você utiliza para ir ao Instituto Federal? 

(A) à pé, carona, bicicleta 

(B) Transporte coletivo 

(C) Transporte escolar 

(D) Transporte próprio (carro/moto) 
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14. Até quando seu pai estudou? 

(A) Não estudou 

(B) Da 1ª à 5ª ano do ensino fundamental (antigo primário) 

(C) Da 6ª à 9ª ano do ensino fundamental (antigo ginásio) 

(D) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto 

(E) Ensino médio completo 

(F) Ensino superior incompleto 

(G) Ensino superior completo 

(H) Pós-graduação 

(I) Não sei 

 

15. Até quando sua mãe estudou? 

(A) Não estudou 

(B) Da 1ª à 5ª ano do ensino fundamental 

(C) Da 6ª à 9ª ano do ensino fundamental 

(D) Ensino médio incompleto 

(E) Ensino médio completo 

(F) Ensino superior incompleto 

(G) Ensino superior completo 

(H) Pós-graduação 

(I) Não sei 

 

16. Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 

(A) Somente em escola pública 

(B) Parte em escola pública e parte em escola particular 

(C) Somente em escola particular 

(D) Somente em escola indígena ou em escola situada em comunidade quilombola 

(E) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena 

(F) Parte em escola situada em comunidade quilombola e parte em escola fora de área 

quilombola 

 

17. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 

(A) Somente em escola pública 

(B) Parte em escola pública e parte em escola particular 

(C) Somente em escola particular 

(D) Somente em escola indígena ou em escola situada em comunidade quilombola 

(E) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena 

(F) Parte em escola situada em comunidade quilombola e parte em escola fora de área 

quilombola 

 

18. Seus pais participam da sua vida escolar? 

(A) Ás vezes 

(B) Sempre 

(C) Nunca 

  

 

19. Escolha TRÊS atividades que mais gosta de realizar no seu tempo livre? (ATENÇÃO: 

INDIQUE APENAS AS TRÊS PRINCIPAIS ALTERNATIVAS ESCOLHIDAS).  
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 1º 2° 3° 

A. Estudar    

B. Praticar Esporte    

C. Ir ao teatro, cinema, museu e/ou eventos culturais    

D. Participar de encontros religiosos    

E. Assistir à TV aberta ou fechada    

F. Ouvir músicas    

G. Viajar    

H. Utilizar a Internet (entretenimento e diversão)    

 

 

20. Com que frequência você vai a(ao): 

                                                                                             

 SEMPRE ÀS VEZES NUNCA 

A. Teatro    

B. Museu    

C. Cinema    

D. Shows    

E. Igreja    

F. Concertos musicais    

 

21. Assinale a(s) atividade(s) ou o(s) curso(s) que você realiza ou realizou. 

(A) Curso de língua estrangeira                                                                

(B) Curso de computação ou Informática                                                 

(C) Esportes e/ou atividade física (academia) 

(D) Curso de artesanato 

(E) Outro. Qual? 

_______________________________________________________________________ 

 

22. O quanto você se interessa pelos assuntos abaixo?  

 

 MUITO POUCO 
NÃO ME 

INTERESSO 

Política    

Globalização    

Esportes    

Religião    

Meio ambiente, poluição etc.    
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Desigualdade social, pobreza, desemprego, 

miséria 
   

Artes, teatro, cinema, música    

A questão das drogas    

O acesso e a qualidade dos serviços públicos 

de saúde e educação 
   

Sexualidade (prazer, sexo seguro, gravidez, 

doenças sexualmente transmissíveis etc.) 
   

O racismo contra negros, indígenas, 

orientais, ciganos, judeus etc. 
   

Discriminação e violência contra mulheres    

Discriminação e violência contra 

homossexuais / gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis, transexuais 

   

Discriminação e violência contra crianças e 

adolescentes 
   

Discriminação e violência contra pessoas 

idosas 
   

Discriminação e violência contra pessoas 

com 

deficiência 

   

 

 

23. Como avalia seu curso/instituição de ensino quanto aos seguintes aspectos?   

 

 EXCELENTE  BOM REGULAR 

Liberdade de expressar suas ideias    

Respeito aos (às) estudantes, sem discriminá-

los(as) 

   

Amizade e respeito entre estudantes e 

funcionários 

   

A instituição leva em conta as opiniões dos 

(as) estudantes 

   

Nas aulas são discutidos problemas da 

atualidade 

   

Convivência entre estudantes    

A instituição e/ou professores considera(m) 

seus problemas pessoais e familiares 
   

Realização de projetos e palestras com temas 

de interesse ao seu curso.  
   

Adoção de medidas para garantir a 

acessibilidade a estudantes com deficiências 

físicas ou mentais 

   

Capacidade de adequação dos conteúdos das 

matérias ao cotidiano 
   

Reconhecimento e valorização da identidade 

étnica dos(as) estudantes 
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24. Dos itens listados abaixo, quais são as TRÊS principais contribuições para a sua vida 

pessoal que você obterá ao realizar a Graduação? (ATENÇÃO: INDIQUE APENAS AS 

TRÊS PRINCIPAIS ALTERNATIVAS ESCOLHIDAS).       

 1ª 2ª 3ª 

Obtenção de um diploma    

Formação necessária para obter um emprego melhor    

Condições de melhorar minha posição no emprego atual    

Obtenção de cultura geral / ampliação de minha formação 

pessoal 

   

Formação necessária para continuar os estudos na Pós-

Graduação 

   

Atender à expectativa de meus pais sobre meus estudos    

Formação humana e cidadã para ser uma pessoa melhor e 

mais respeitosa das diferenças 

   

 

25. Qual é a principal decisão que você vai tomar quando concluir a graduação? 

(A) Continuar os estudos na Pós-graduação 

(B) Procurar um emprego 

(C) Prestar um concurso e trabalhar no setor público na área de formação. 

(D) Prestar um concurso e trabalhar no setor público em qualquer área. 

(E) Trabalhar por conta própria / trabalhar em negócio da família 

(F) Ainda não decidi 
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