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RESUMO 

Diante do baixo aproveitamento dos alunos da rede pública de ensino do estado do Rio de 
Janeiro, refletida nos indicadores que mensuram a qualidade da educação mundial e do 
Brasil, junto à preocupação em promover uma educação em ciências mais efetiva e voltada 
para a formação integral do sujeito, é que a proposta do presente trabalho foi construída. A 
pesquisa desenvolveu aplicou e analisou os efeitos de uma proposta de Ensino em Ciências 
que articula os conceitos de Lugar proveniente da Geografia e conceitos da Educação 
Ambiental como norteadores das ações. As bases teóricas e metodológicas utilizadas se 
basearam na educação ambiental critica, na pesquisa-ação associado ao método do Diário 
de Bordo, como ferramenta de coleta de dados. Os sujeitos da pesquisa foram alunos do 6º 
ano do ensino fundamental de uma escola pública rural de Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. Devido à possibilidade de trabalhar com a realidade socioambiental local, os 
alunos participaram como sujeitos em todas as etapas da pesquisa. Para evidenciarmos o 
impacto da adoção de nossa proposta foram analisados os dados obtidos a partir dos 
Diários de Bordo, utilizando a metodologia da Analise Textual Discursiva (ATD). A análise 
possibilitou a compreensão das particularidades e potencialidades da proposta 
interdisciplinar, demostrando que os alunos envolvidos no decorrer das atividades tiveram a 
capacidade de desenvolver suas análises e reflexões sobre as problemáticas 
socioambientais do lugar onde vivem. 
 
Palavras Chave: Ensino de Ciências, interdisciplinalidade, educação ambiental crítica, 
diário de bordo, Lugar. 
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ABSTRACT 

 

Given the low achievement of students in the public school system in the state of Rio de 
Janeiro, reflected in the indicators that measure the quality of world education and Brazil, 
together with the concern to promote a more effective science education focused on the 
integral education of the subject, is that the proposal of this work was constructed. The 
research developed applied and analyzed the effects of a proposal of Teaching in Sciences 
that articulates the concepts of Place from Geography and Environmental Education 
concepts as guides of actions. The theoretical and methodological bases used were based 
on critical environmental education, in action research associated with the Logbook method, 
as a data collection tool. The subjects of the research were students of the 6th grade of 
elementary school in a rural public school in Nova Iguaçu, in the Baixada Fluminense. Due to 
the possibility of working with local socio-environmental reality, students participated as 
subjects in all stages of the research. In order to show the impact of the adoption of our 
proposal, we analyzed the data obtained from the Logbooks, using the methodology of 
Discursive Textual Analysis (ATD). The analysis enabled the understanding of the 
particularities and potentialities of the interdisciplinary proposal, demonstrating that the 
students involved in the course of the activities had the capacity to develop their analyzes 
and reflections on the social and environmental problems of the place where they live. 

 
Keywords: Science teaching, interdisciplinary, critical environmental education, logbook, 
Place. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tomando como marco histórico o final da segunda grande Guerra Mundial 

apontada por muitos estudiosos como Bazzo (2010) e Santos (2011) como aquela que 

teve um impacto efetivo na ciência, tendo seus resultados produzidos efeitos 

devastadores, sendo responsabilizada pela causa da morte em massa de milhares de 

seres humanos, pela qual os impactos sociais e políticos são sentidos até os dias 

atuais. O uso da bomba atômica e a brutalidade do seu efeito resultaram em reflexões 

na sociedade como um todo e na área de educação em ciências, mais especificamente 

sobre a importância da aprendizagem do conhecimento científico e suas dimensões 

éticas e de questões  envolvendo temas entre ciência, ambiente e sociedade. 

 Uma das questões que emergiram como foco de interesse foi à questão do 

desequilíbrio ambiental e seus impactos físicos naturais e sociais causados nas 

periferias mundiais, que vêm sendo intensificados de forma contínua e progressiva nas 

ultimas décadas, causados por agentes sociais diferentes. Segundo Loureiro (2003), 

nessa relação há uma falta de equilíbrio entre o ambiente natural, a sociedade e o 

ambiente construído pelo homem. O reflexo deste desequilíbrio nas periferias é a 

intensa degradação ambiental, causada pelo avanço do crescimento urbano 

desordenado e sem planejamento que, dentre seus reflexos, podemos destacar a 

contaminação das águas e do ar, ineficácia na coleta de lixo, falta de saneamento 

básico e fornecimento de água, moradias em locais irregulares entre tantos outros.  

Tento em vista a complexidade destas questões, diferentes reflexões em 

relação às diretrizes e práticas que norteiam o ensino de ciências, vêm sendo pensadas 

e estudadas, para que assim tivessem a capacidade de corresponder às demandas 

sociais vigentes sobre a apropriação do conhecimento científico, principalmente no 

tocante à promoção de uma educação em ciências de qualidade que possibilite aos 

alunos, já nos anos iniciais, despertarem sua compreensão e participação nas questões 

que envolvam o desequilíbrio ambiental e seus impactos físicos naturais e sociais 

causados nas periferias. Diante deste contexto, a relevância desse trabalho reside no 
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diálogo e ampliação das discussões entre os âmbitos acadêmico e escolar aliando para 

este fim reflexão e prática. 

Contudo, a educação em ciências que defendemos e acreditamos é aquela 

que tem a capacidade de utilizar os diferentes ramos e capilaridades dos campos 

científicos e tecnológicos para proporcionar uma melhor compreensão do mundo em 

que vivemos e, por meio deste entendimento, permitir ao indivíduo participar mais 

ativamente dos debates e das ações de temas que nos afetam em nosso cotidiano. 

Autores como Krasilchik e Marandino (2007), Bazzo (2010) e Santos (2011) 

apontam para algumas questões necessárias para a formação do cidadão com espírito 

crítico na atualidade que passam por uma educação em ciências de qualidade, dentre 

elas: a de ter a capacidade de expressar seu julgamento de valor baseado em 

conhecimentos científicos e assim conseguir justificar suas decisões a partir de 

conceitos nos quais estão baseados; e reconhecer e aceitar os direitos, deveres 

existentes em uma sociedade democrática e pluralista. 

 Sendo assim, como professor de geografia da rede pública de ensino 

observo que temáticas da geografia aliadas a outras áreas do saber podem ofertar 

estratégias que possibilitem a seu público essa educação científica de qualidade, o 

instrumentalizando a exercer sua cidadania e inclusão social, principalmente em nosso 

país que acumula desigualdades históricas no processo educacional.  

Isso porque para a geografia essas questões são temas centrais em suas 

discussões, devido ao fato dela procurar analisar a construção do espaço a partir das 

relações entre sociedade e natureza, buscando compreender as consequências que 

serão resultantes dessas relações. Sobre esse fato, Cavalcanti (2008) afirma que o 

ensino da geografia possui como uma de suas características a formação de cidadãos 

aptos para a prática da construção e reconstrução de conhecimentos e valores que 

permitam compreender o mundo em que vivem. 

 Diante destes fatos, defendemos que para a formação destes indivíduos 

existe a necessidade de problematizações em educação em ciências que valorizem a 

prática educativa e o desenvolvimento de diferentes competências e habilidades, como 

a capacidade de construir argumentos, competência investigativa, registro e 
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participação, além da capacidade de debater e defender ideias e pontos de vista 

pautados em conhecimentos científicos. Diante destes fatos, autores como Snow (1995) 

e Santos (2000) descrevem que um dos papéis da educação científica é proporcionar a 

compreensão de fenômenos do mundo, criando condições de reflexão sobre o 

conhecimento científico, de forma a permitir “leituras” de seu entorno social e o 

consequente agir sobre o mesmo.  

Outro elemento que balizou e motivou esse estudo são os baixos 

rendimentos do município onde o estudo foi desenvolvido, confirmados pelos 

parâmetros utilizados pelas secretarias de Educação, como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes (PISA), coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

 Para exemplificar esses fatos, nos dados do IDEB-2015, segundo 

INEP/MEC (2015), Nova Iguaçu, município no qual está inserida a escola onde o 

trabalho foi desenvolvido, aparece com 3,6 de IDEB, observado para os segmentos de 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, onde as projeções esperadas para o período 

eram de 4,7. Para dados comparativos na mesma avaliação o município de Teresópolis, 

localizado na região serrana do Rio de Janeiro, obteve 4,7 de nota onde a projeção era de 

4,9, alcançando o seu objetivo e ficando como primeiro colocado no estado 

(INEP/MEC2015). 

 Para o Ministério da Educação o resultado do município serrano indica 

excelência no resultado e projeções esperadas. Por conseguinte, diante da amostragem e 

comparação dos dados, fica claro a grande distorção e baixo percentual no 

desenvolvimento educacional do município iguaçuano. Para mensurar a qualidade do 

aprendizado, segundo Fernandes (2007), o IDEB é calculado a partir de dois 

componentes: a taxa de aproveitamento escolar e aprovação. Esses dados são obtidos 

a partir do Censo Escolar, realizado anualmente e as médias de desempenho nos 

exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), como o Prova Brasil, para escolas e municípios e do Sistema de 
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Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os estados e o país, que são realizados a 

cada dois anos.  

 Segundo o Ministério da Educação, as metas estabelecidas pelo IDEB são 

diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 

pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países 

desenvolvidos. 

 Em relação ao PISA de 2015, os indicativos do desempenho dos alunos 

no Brasil estão muito abaixo da média dos alunos de países membros da (OCDE). No 

quesito ciências, segundo o mesmo relatório o Brasil obteve 401 pontos, comparados à 

média de 493 pontos de países considerados desenvolvidos.  

Essas informações produzem indicadores que contribuem para a discussão 

da qualidade da educação nos países participantes. Esses dados se tornam mais 

alarmantes quando levamos em consideração o nível socioeconômico da população, 

sendo possível verificar que quanto mais elevado o nível per capta da família, maior o 

desempenho em ciências dos alunos, apresentando em média até 27 pontos a mais de 

diferença em relação ao aluno com um nível socioeconômico menor. Esta informação 

demonstra a existência de uma abissal diferença na qualidade do ensino entre as faixas 

econômicas da população brasileira no que se refere à educação em ciências. 

Esse contexto impulsionou o desenvolvimento da atual pesquisa, cujo propósito 

foi conjugar reflexão e ação para o desenvolvimento propostas em ensino de ciências 

que pudessem ajudar na melhoria da educação básica e, consequentemente, 

vislumbrarmos a melhoria destes índices e a diminuição destas distorções na educação 

cientifica do nosso país. Tendo como foco também a educação como aporte para a 

inclusão social.  

Tendo como motivação essas questões, nosso objetivo central foi de planejar, 

aplicar e analisar os efeitos de uma proposta interdisciplinar entre Ensino de Ciências e 

Ensino de Geografia, tendo como eixos norteadores o conceito de Lugar proveniente da 

Geografia aliando a conceitos da educação ambiental no intuito de ampliar o 

entendimento dos estudantes sobre problemas socioambientais urbanos presentes no 

lugar onde vivem.  
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Para tanto, criamos uma sequencia didática com a metodologia da pesquisa-

ação e sustentada no tripé entre Ensino de Ciências, Educação Ambiental Critrica e 

Geografia que envolveu atividades interdisciplinares teóricas e práticas entre o lugar 

com os problemas socioambientais presentes no cotidiano dos alunos. 

 Posteriormente, com o auxilio da análise livre textual discursiva (ATD) 

analisamos as atividades desenvolvidas e registradas dos diários de bordo que foram 

utilizados no acompanhamento das atividades no intuito de compreender como essa 

proposta contribuiu para uma educação científica que possibilite uma leitura 

socioambiental mais crítica da realidade do lugar onde vivem. 

Esta perspectiva se deve ao fato de acreditarmos que esse tema confere 

oportunidade de valorização do que é particular em cada aluno, gerando a possibilidade 

de reafirmação de seus valores, a partir da escuta de suas histórias de vida, da 

reconstrução da memória familiar, do grupo social e da cultura, abrindo possibilidades 

para o desenvolvimento e conexões com outros campos do conhecimento científico. 

Para nos debruçarmos sobre essas construções entre áreas diferentes do 

saber, esta dissertação foi estruturada em seis capítulos, os quais apresentarão nossas 

leituras teóricas e as ideias que foram sendo construídas e embsadas a partir das 

teorias e do trabalho empírico.  

Assim sendo, o primeiro capítulo é composto por uma breve revisão histórica 

sobre o ensino de ciências, interdisciplinaridade e suas interfaces com o ensino de 

geografa. No segundo, dialogamos sobre o conceito de lugar na geografia e o lugar na 

escola. O terceiro capítulo foi destinado ao cenário da Educação Ambiental no Brasil e o 

espaço da educação ambiental na educação básica. No quarto capítulo a metodologia 

da pesquisa é apresentada, assim como os sujeitos pesquisados, a descrição do lugar 

da pesquisa e dos procedimentos e instrumentos utilizados. O quinto capítulo é 

destinado à descrição das atividades desenvolvidas. O sexto é destinado à análise dos 

dados e considerações finais. 
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1. O ENSINO DE CIÊNCIAS E SUAS MUDANÇAS  

 

1.1. BREVE PANORAMA HISTÓRICO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 Para compreendermos melhor as questões que envolvem a educação em 

ciências, é necessário voltarmos à década de 1960, momento em que na Europa e, 

principalmente, nos EUA propostas do ensino de ciências no campo da Física, Química, 

Biologia e Matemática ganham maior importância e passam por modificações que foram 

criadas devido às necessidades impostas nos campos político, econômico e social, 

principalmente após os efeitos da Segunda Guerra mundial que foram sentidos e 

refletidos com o passar dos anos.  

 A Guerra Fria também foi um aspecto impulsionador desse movimento, 

sobretudo no que concerne aos EUA. Este movimento levou ao aumento de 

investimentos financeiros e de recursos humanos com o intuito de incentivar os jovens a 

seguir carreiras acadêmico-científicas, visando criar uma elite intelectual que pudesse 

manter a hegemonia de seu respectivo Estado-nação. Desse movimento derivou a 

chamada literatura especializada como os projetos de Física. (Physical Science 

StudyCommitee – PSSC; Biologia Biological Science Curriculum Study – BSCS; 

Química Chemical Bond Approach – CBA; e de Matemática Science Mathematics 

StudyGroup – SMSG). Na Inglaterra, por sua vez, surgem projetos na mesma linha 

financiados pela Fundação Nuffield Britânica (KRASILCHIK, 2000). 

Embora esse modelo inicial com enfoque nestas áreas ainda exerça alguma 

influência nos currículos no ensino fundamental e médio, durante as décadas de 1970, 

80 e 90, a reboque das grandes modificações no Ocidente, o enfoque no ensino de 

ciências ainda registrará debates visando por grandes transformações em seus 

modelos e objetivos. Nos anos 70, iniciam-se questionamentos sobre a natureza da 

ciência e suas implicações, envolvendo a percepção do pensamento menos racionalista 

no âmbito do ensino, isso porque, já nesse momento existe um aumento dos problemas 

sociais, com relação à produção de alimentos e a fome, migrações, hecatombes 
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populacionais devido às guerras, início das discussões sobre o agravamento dos 

problemas ambientais e suas implicações para a sociedade planetária.  

Esses fatores vão fazer com que já no final dos anos 80, o enfoque do ensino de 

ciências esteja com objetivos diferentes daquele proposto no início dos anos 70, que 

era o de manter uma elite intelectual, onde naquele momento, devido já a complexidade 

das problemáticas que o mundo vivia no pós-guerra, já havia questionamentos sobre a 

natureza da ciência e seus objetivos (KRASILCHIK, 2000). 

 Concomitantemente a esses fatos, em nosso país as reflexões sobre o ensino de 

ciências iniciam-se na década de 1960 com a criação da Lei 4.024 – Diretrizes e Bases 

da Educação, de 21 de dezembro de 1961, trazendo em um de seus tópicos  o ensino 

de ciências representado pelas disciplinas Física, Química e Biologia, ganhando mais 

ênfase com mais tempo de aulas, muito por influência daquilo que estava acontecendo 

no mundo, pois creditaram a essas áreas do conhecimento  ajudaria 

nodesenvolvimento do espírito crítico com o exercício do método científico, onde 

cidadão seria preparado para pensar lógica e criticamente e assim capaz de tomar 

decisões com base em informações e dados. (KRASILCHIK, 2000, p. 86).  

 Contudo, durante a década de 70 com o regime militar, o ensino de ciências 

perderá esse caráter, dando ênfase à formação profissionalizante voltada para o 

mercado de trabalho.  Entre o final da década de 80 e durante o inicio dos anos 90, com 

a intensificação do desenvolvimento tecnológico e a lógica da globalização, as novas 

conjunturas de sociedades criadas no pós-Guerra Fria. 

  As preocupações sobre os modelos de desenvolvimento e sua relação com  o 

meio ambiente, os desequilíbrios  ambientais  por todo planeta, as grandes  

conferências ambientais para o meio ambiente, serão retomados os questionamentos 

sobre o Ensino de Ciências   e suas contribuições frente à compreensão destes novos 

fenômenos envolvendo ambiente,  ciência, sociedade e indivíduo (NARDI 2003; 

BAZZO, 2010) .  

 Dentro deste contexto, os conhecimentos como a Filosofia, História, Geografia, 

assim como a de outras áreas do saber foram incorporadas de forma transversal ao 

ensino de ciênias no sentido de buscar análises e questionamentos mais aprofundados 
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sobre essas questões com o intuito de formar indivíduos capazes de serem críticos 

sobre dada realidade. Neste contexto a interdisciplinaridade vem sendo utilizada como 

aporte no sentido de inclusão das diversas áreas do saber na busca de respostas para 

a compreesão dos fenômenos na sociedade atual. 

 

1.2.  REFLEXÕES SOBRE A INTERDICISPLINARIDADE ENTRE ENSINO DE CIÊNCIAS E 

ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Tendo em vista as mudanças que o ensino de ciências vem passando na 

sociedade contemporânea resultantes dos próprios avanços advindos da ciência, 

tecnologia, bem como das modificações que a sociedade vem sofrendo por causa das 

consequências ambientais, como já citados no tópico anterior, nos trazem profundas 

reflexões sobre a importância da construção dos saberes em ensino de ciências.  

Dentro deste contexto, nossas reflexões estão voltadas para e educação 

cientifica de qualidade desde nível básico, onde objetivamos realizar reflexões sobre 

uma parceria entre o Ensino de Ciências e ensino de Geografia, para que tal parceria 

seja possível, utilizamos a interdisciplinaridade como ponte entre essas duas áreas do 

conhecimento, nos apoiando em autores como Delizoicov e Angotti (2002) Mortimer e 

Scott (2002); Laburú (2003); Arruda e Nardi (2003); Bazzo (2010) que apontam para a 

necessidade do desenvolvimento de propostas em Ensino de Ciências capazes de 

superar o senso comum pedagógico destas áreas, que vem sendo criado devido as 

rápidas mudanças que a sociedade passa, e assim criar um saber científico ao alcance 

do público de tal forma que se constitua como cultura cientifica.  

Complementando esse pensamento Nardi (2003) e Bazzo (2010) trazem a ideia 

da necessidade de reflexão e esforço em relação às produções acadêmicas que 

estejam voltadas para a criação e adoção de práticas interdisciplinares em ensino de 

ciências e de outras áreas do conhecimento, como uma das possibilidades para o 

alcance de uma educação em ciências voltada para cidadania além da construção de 

novos saberes.  
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Alinhado a esta perspectiva o ensino de geografia segundo Cavalcanti (2008), 

possibilita a formação de cidadãos aptos a construir e reconstruir conhecimentos e 

valores que os permitam compreender o mundo em que vivem. Percebemos assim que 

nos é imprescindível à vivência dos envolvidos para a formulação de conhecimentos em 

torno do contexto sociocultural, o saber do cotidiano do aluno a partir do lugar onde 

vive, sendo este o primeiro ponto que deveria ser considerado na construção da sua 

aprendizagem na escola.   

 Voltado para a questão da interdisciplinaridade e fazendo uma breve reflexão 

histórica sobre o quão essa temática é importante para o desenvolvimento de nossa 

sociedade, o conceito de interdisciplinaridade segundo Fazenda (1994), chega ao Brasil 

no final da década de 60, por influência dos currículos internacionais, o que logo, surge 

como um elemento na primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação Lei 4.024/61 

Posteriormente retomado no cenário educacional brasileiro com a LDB 9.394/96 e com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997.  

Nestes documentos o termo “interdisciplinaridade” aparece como ações 

interdisciplinares sobre um determinado tema articulado por um conjunto de atividades 

coordenadas em torno de um ou mais elementos tendo como meta a construção de 

reflexões sobre objeto comum desejado pela comunidade escolar ou envolvido nas 

atividades como destacado no PCN:  

 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse 
sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e 
alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma 
disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 
2002, p. 88-89). 

 

 Entretanto, acreditamos ser possível que a escola tenha capacidade por meio de 

suas ações, de criar uma educação científica de qualidade articulada entre diferentes 

áreas do saber tendo como resultado a ampliação do conhecimento de seus alunos 

acerca da ciência, aumentando a sua capacidade de entendimento e participação no 

meio social.  
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 Desse modo, esse cenário ainda está longe de ser alcançado devido a fatores 

como os ligados, por exemplo, as propostas de ensino de ciências atuais e práticas 

estabelecidas e disseminadas, por apresentarem sinais de esgotamento ou de não 

correspondência a essas demandas, não se alinhando à realidade brasileira, marcada 

historicamente por currículos fragmentados e desarticulados entre as diversas 

disciplinas.  

 Essa tendência torna a compreensão e eficácia distantes daquela desejada, 

sejam elas para anteder as demandas governamentais ou sociais em relação a este 

quadro. Lapa et al. (2011) são  enfáticos  ao dizerem que a realidade  educacional das 

disciplinas, conteúdos, currículos e documentos oficias  de Ciências, Geografia, 

História, Literatura, Matemática e outras áreas do saber  ainda são tratados aos 

“pedaços”, tornando o processo educativo uma prática solitária. 

 Como reflexos deste problema estrutural veem criado um desserviço para a 

sociedade levando à percepção equivocada da realidade e assim construindo narrativas 

pouco eficazes por não serem capazes de questionar assuntos que vão desde seu dia a 

dia até temas mais abrangentes de consequências civilizatórias graves. 

 

 Sobre esse aspecto Fazenda (1984) descreve essa postura como: 

 

Uma atitude diante de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 
espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, 
que impele ao diálogo – diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou 
consigo mesmo –atitude de humildade diante da limitação do próprio saber, 
atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, 
atitude de desafio – desafio perante o novo, desafio em redimensionar o velho – 
atitude de envolvimento e comprometimento com os projetos e com as pessoas 
neles envolvidas, atitude, pois, de compromisso em construir sempre da melhor 
forma possível, atitude de responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de 
revelação, de encontro, de vida  (FAZENDA, 1984, p. 82). 

 

Como percebemos, trata-se da aproximação de prática docente e a 

articulação das atividades, criando ações que em certo sentido apresentam certa 

complexidade o que nos remete ao tamanho do desafio de se construir uma prática, de 

fato interdisciplinar. Neste contexto, o foco da nossa discussão sobre o conceito de 
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interdisciplinaridade girou em torno da aproximação e da articulação de conteúdos 

curriculares presentes tanto em geografia quanto em ciências com objetivos bem 

definidos no intuito de se obter a aprendizagem desejada, visto que essa perspectiva 

implica reconhecer que a construção do conhecimento é fruto de diálogos permanentes 

com outros pares, propondo vivenciar situações diversas.  

Tendo em vista todo apelo e reflexão sobre Ensino de Ciências e 

interdisciplinaridade, aproveitamos para trazer ao diálogo e formar a tríade que 

subsidiou nossos objetivos, uma análise que tenha o Lugar como referência, partindo 

da perspectiva de que os alunos são protagonistas na construção de suas concepções. 

Sobre esse fato Fazenda (2008) afirma que ao se adotar métodos 

interdisciplinares criam-se certa liberdade científica que está alicerçada no diálogo e na 

colaboração mútua, fundada no desejo dos professores de inovar, de criar e de ir além 

de caminhos já percorridos. Sendo assim, é notório que a função da 

interdisciplinaridade é fazer com que aluno, professor e a escola como um todo possam 

construir um conhecimento aplicável no contexto sociocultural.  Considerando-se, 

assim, suas vivências, expectativas do seu dia a dia, proporcionando a esse estudante 

subsídios e ferramentas para que possa “ler o mundo”, interpretá-lo e intervir sobre este 

de forma a torná-lo mais solidário na sua prática social. 

Partindo deste ponto, a produção do conhecimento deve ser um processo 

que parte desse cotidiano e nele se desenvolva para que o aluno possa assimilar de 

maneira significativa o saber e suas reflexões construídos na escola e que seja aplicado 

para além dos muros desta.  

Sendo assim, é primordial considerar a vivência do aluno como ponto de 

partida e é um grande desafio por não existirem fórmulas e/ou receitas acabadas de 

como o fazer. Onde cada experiência deve atentar para o fato de que cada caso 

envolve particularidades que necessitam ser levadas em consideração e que fazem 

com que as diversas experiências, quando conhecidas, nos sirvam de inspiração e não 

de cópia. 
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1.3. Diálogos sobre Geografia e seus objetos de estudos  

 

Tendo em vista nosso percurso subsidiado numa tríade entre ensino de 

ciências, meio ambiente e Geografia, que se fez sentir a necessidade de trazer   

subsídios sobre o que é a geografia e seus objetos de estudos com destaque para a 

categoria de Lugar. Assim procedendo, acreditamos que o leitor deste trabalho tenha 

elementos para compreender a importância da escolha realizada. 

Para o autor Antônio Carlos Robert Moraes em seu livro “Geografia pequeno 

História Crítica” de 1983, o primeiro termo sobre Geografia que tem a origem 

etimológica derivada dos radicais gregos geo = “Terra” + “grafia” = escrita, remonta à 

Antiguidade Clássica, mais especificamente ao pensamento grego, momento histórico 

em que já́ se configurava algumas perspectivas do que seria essa ciência, com 

pensadores  interessados por questões como a tentativa de medição do espaço sideral, 

discussões sobre o formato da Terra, ou seja, daquilo que hoje definimos como 

conteúdos  do campo da Geodésia, que é uma das vertentes da ciência geográfica. 

Com o passar dos séculos, segundo Moraes (1983), surgirão diferentes 

interpretações em relação ao que essa ciência e seus objetos de estudos significarão, 

sendo inevitável o surgimento de redefinições de seus conceitos e denominações, 

como a Geografia Quantitativa, Geografia Regional, Geografia Tradicional, Geografia 

Humanista ou Cultural e a Geografia Crítica. Nesse sentido, Rocha (1996) defende que: 

 

As diversas formas de caracterização que a geografia dá a seus objetos de 
estudos passados são originários da visão particular de mundo que a confere 
de cada universo expresso na peculiaridade de cada homem como ser único, 
de culturas geradas em civilizações singulares. Entretanto, são produtos da 
decorrência da vida, do contato dos homens com outros homens em espaços e 
tempos desiguais, incrustados em numerosos e distintos universos culturais 
(ROCHA, 1996, p. 30). 

 

Diante da amplitude dos conceitos que compõem as bases teóricas da Geografia 

como ciência, o que dificilmente poderíamos esgotar aqui, partimos das ideias 

encontradas em Côrrea (1995), Santos (1994), Moreira (2007), Morin (2003), que 

consideram a Geografia uma ciência com características muito particulares e que 
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transita entre as áreas das ciências naturais e o campo das ciências sociais, buscando 

explicar a construção do espaço “humanizado” resultantes da relação entre o homem e 

a natureza, possuindo em seu arcabouço teórico um conjunto de categorias que 

buscam explicar essa relação em diferentes escalas, como são o caso do Espaço 

Geográfico, do Território, do Lugar e da Paisagem. 

Para Moreira (2007) a geografia como ciência detém conhecimentos sobre a 

natureza e as leis que formam o contexto político econômico e social, nos levando a 

compreender o espaço construído através das relações entre o homem e o meio.  Já 

Morin (2003), define a geografia como uma ciência multidimensional que vai das 

ciências da terra, como a geologia, até fenômenos econômicos e sociais. O autor ainda 

reforça a ideia de que: 

 

O desenvolvimento das ciências da Terra e da Ecologia revitalizou a Geografia, 
ciência complexa por princípio, uma vez que abrange a física terrestre, a 
biosfera e as implantações humanas. Marginalizada pelas disciplinas vitoriosas, 
privada do pensamento Organizador – que vai além do possibilismo de Vidal de 
La Blache, ou do determinismo de Ratzell –, a Geografia, que, de resto, 
forneceu Profissionais à Ecologia, reencontra suas perspectivas 
multidimensionais, complexas e globalizantes. Desenvolve seus conhecimentos 
geopolíticos e reassume sua vocação originária: como diz Jean-Pierre Allix, 
“somos necessariamente generalizadores”. A Geografia amplia-se em Ciência 
da Terra dos homens (MORIN,2013, p. 29) 

 

Sendo assim, para um estudo mais profundo do espaço, algumas categorias 

de análise emergiram como o já citado Território, Lugar, Paisagem, e a própria categora 

Espaço Geográfico. A seguir buscaremos definir cada uma dessas categorias a fim de 

demarcar diferenças, algumas bem sutis, entre as mesmas. Importante chamar atenção 

para o fato de que todas essas categorias apresentam, ao longo dos anos, variações 

advindas de diferentes escolas de pensamento. Diante desses fatos Santos (1994) 

define o espaço geográfico da seguinte forma:  

 

O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma 
realidade relacional: coisas e relações juntas. Eis por que sua definição não 
pode ser encontrada senão em relação a outras realidades: a natureza e a 
sociedade, mediatizadas pelo trabalho (SANTOS, 1994, p. 26.) 
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Para Santos (1994) “O espaço seria um conjunto de formas, contendo 

frações da própria sociedade que se movimenta” (SANTOS, 1994, p. 26.). Através dos 

apontamentos de Milton Santos, fica clara a importância da natureza e da sociedade na 

constituição espacial, onde o espaço geográfico seria o movimento existente das 

relações entre a concretude física do planeta e a humanidade onde a transformação 

realizada pelo trabalho produz a construção do espaço geográfico que se vislumbraria 

como um conjunto indissociável de objetos geográficos, naturais e sociais, e assim com 

a sociedade em movimento.  

O conceito de paisagem, basicamente está ligado à nossa capacidade 

sensorial de observação do espaço geográfico como defende Santos (1994): 

 

Paisagem é tudo aquilo que nossa visão alcança. Esta pode ser definida como 
o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de 
volumes, mas também de cores, movimentos, odores e sons (SANTOS, 1994, 
p. 103). 

 

Santos (1994) vai além, para ele a paisagem é o conjunto de formas observáveis 

ou sentidas e que, em dado momento, exprimem as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre homem e natureza e este conjunto de elementos 

naturais e artificiais, que fisicamente caracterizam uma área.   

Já no que se refere a Território, Moraes (1992) o explica como uma área 

delimitada sob o domínio de um animal, de uma pessoa, grupo social ou instituição. 

Segundo ele: 

O território seria, em sua definição, uma determinada porção da superfície 
terrestre apropriada por um grupo humano. Observa-se que a propriedade 
qualifica o território, numa concepção que remonta as origens do termo na 
Zoologia e na Botânica (onde ele é concebido como área de dominância de 
uma espécie animal ou vegetal). Dessa forma, o território é posto como um 
espaço que alguém possui, é a posse que lhe dá identidade (MORAES, 1992, 
p.23). 

 

Sendo assim, o território representa parte do espaço geográfico em que 

determinado grupo imprime sua territorialidade, ou seja, exprime suas diferentes 

marcas sejam, arquitetônicas, assim na forma como habitam certas localidades do 

planeta ou politico social como a formação dos estados-nação e suas fronteiras. 
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Diante dessa breve descrição, porém necessária, das categorias de análise que 

compõem o campo de estudos da geografia, chegamos à categoria que foi o cerne 

deste trabalho: a categoria Lugar. A palavra Lugar advém do latim locális, de lócus que 

designa “espaço ocupado, localidade, posição”, podendo também ser empregada como 

“cargo, colocação, situação de circunstâncias”. Entretanto, na Geografia o sentido da 

palavra Lugar possui destaque nas discussões no interior desta ciência (MORAES, 

1992).  

Sendo assim, como todo conceito reflete e é reflexo de todas as 

modificações que a ciência passou em seu percurso histórico, com a categoria Lugar 

não foi diferente, a mesma sofreu diferentes interpretações e, por esse motivo, um 

passeio na trajetória da descrição das suas principais abordagens apresentou-se como 

necessário e assim no próximo capitulo traremos em tela as abordagens teóricas so 

brer o conceito de lugar que balizaram esse estudo. 
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2.   O LUGAR 

 

Cada lugar é a sua maneira, o mundo. [...] Mas, também, 
cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão 
com o mundo, torna-se exponencialmente diferente dos 
demais. A uma maior globalidade, corresponde uma 
maior individualidade. [...] Para apreender essa nova 
realidade do lugar, não basta adotar um tratamento 
localista, já que o mundo se encontra em toda parte. 
(Santos, 2006, p. 314) 

 

 

Diante das referências bibliográficas que optamos neste trabalho esse ítem traz 

uma releitura do conceito de Lugar em duas perspectivas que consideramos mais 

significativas: a do Materialismo Histórico representado por autores Marxistas e a da 

Fenomenologia, que se debruçam sobre a importância dos fenômenos da consciência e 

afetividade. Diante desta narrativa o conceito de Lugar frente a essas perspectivas 

ganhou maior destaque na metade do século XX, pós-segunda Guerra Mundial, ao 

buscarem um rompimento paradigmático com o positivismo da geografia clássica 

(HARVEY,1992; SANTOS, 1996; MOREIRA, 2007).  

Na perspectiva do Materialismo Histórico Dialético, pesquisadores como Santos 

(1994); Carlos (2007) e Leite (2012) apontam o conceito de Lugar como um produto 

social derivado do espaço geográfico. Para Leite  

 

Esse é compreendido como uma produção social, um resultado, um produto do 
trabalho da sociedade sobre a natureza em um dado momento histórico de sua 
existência. Esse espaço, fruto dessa relação, torna-se produto social porque é 
produzido coletivamente pelo trabalho e assim materializado em formas 
espaciais. (LEITE, 2012 p, 25). 

 

Nesta perspectiva, o Lugar é o espaço geográfico, é o locus onde as relações 

entre homem e natureza se estabelecem, ou seja, o espaço geográfico se torna Lugar a 

partir da interação entre o sistema de objetos, da força produtiva e do sistema de ações, 

conjunto das relações sociais de produção. Santos (1994) denomina essa relação como 
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“virtualidades” que seria a capacidade de adequação que determinado Lugar teria de 

estabelecer entre força produtiva e força de produção. 

Diante dessas considerações, Carlos (2007) demonstra que a maneira de 

produção dos espaços ocorre no cotidiano sob o uso de determinado Lugar em 

determinado tempo e expressa duas dimensões: a primeira diz respeito ao processo de 

mundialização da sociedade urbana como um todo, que estabelece um padrão único de 

urbanização, constituindo Lugares urbanos homogêneos em escala mundial, ou seja, 

criam identidades a níveis globais que comprometem componentes da memória 

coletiva; a segunda, se refere ao reflexo desta mundialização que mostra suas 

inconsistências, devido ao modo globalizante e excludente, causando diferenças que  

individualizam cada local.  

Dentro deste contexto, Leite (2012) aponta que o Lugar é o local onde se vive, 

onde o cotidiano se realiza e ao mesmo tempo se expressa em caráter mundial 

globalizante sob a ótica de ponto de articulação entre espaços próximos e distantes.  

 

O lugar permitiria entender a produção do espaço atual uma vez que aponta a 
perspectiva de se pensar seu processo de mundialização. O lugar abre a 
perspectiva para se pensar o viver e o habitar, o uso e o consumo, os processos 
de apropriação do espaço. Ao mesmo tempo, posto que preenchido por 
múltiplas coações, expõe as pressões que se exercem em todos os níveis 
(CARLOS, 2007, p.52). 

 

Complementando esse entendimento e retomando as ideias contidas na epígrafe 

que abre este capítulo, voltemos ao pensamento de Santos (2006) quando este autor 

aponta que “Cada lugar tem sua especificidade, sua maneira no mundo e que ao 

mesmo tempo todo lugar é virtualmente mundial” (SANTOS, 2006, p. 213).  

Sob essas considerações em relação ao processo de produção e reprodução 

dos lugares fica evidenciado que a concepção de Lugar possui essa característica 

histórica materialista, pois se constitue como uma possibilidade de compreensão da 

complexidade do processo de produção dos espaços. 

A perspectiva filosófica da Fenomenologia surge na geografia no início do 

século XX com Sauer (1925), a partir de seus estudos estabelecendo formas de análise 
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com características que até então não eram levadas em consideração quando se 

pensava na categoria Lugar, uma vez que objetivava traduzir os significados em busca 

da inclusão da perspectiva cultural ao conceito de paisagem, isso implicava analisar o 

Lugar, principalmente pela particularidade ligada à vivência, particularizando os locais e 

os indivíduos.  

Nesse sentido, Leite (2012) afirma que Sauer trouxe a ideia de “sentimento” 

em relação ao Lugar, ou seja, aquela em que a subjetividade passa a ser considerada 

nas relações entre o homem e seu espaço.  

Em sua pesquisa Sasaki (2010) afirma que esta incorporação da 

subjetividade dos sujeitos na construção do conceito de Lugar ganha maior proporção 

durante as décadas de 1940, 1950, 1960, por meio dos estudos de Wright e Lowenthal 

(1985). Leite (2012) descreve que Wright cria aquilo que se chama de Geosofia, que se 

constitui como uma forma de estudo sobre a realidade por meio da imaginação dos 

sujeitos como fundamento para o conhecimento da realidade própria.  

O autor desenvolve estudos que inserem a questão cognitiva sobre a 

percepção dos indivíduos sobre o Lugar onde vive e, assim, propõe que a compreensão 

da realidade deve considerar a interpretação dos sujeitos, que são influenciados pelos 

sentimentos, tempo histórico e o compartilhamento do real pelo seu próprio grupo 

social. 

Diante desta vertente da escola do pensamento Fenomenológico, nos apoiamos 

em Leite (2012) que discorre sobre a obra do geógrafo sino-americano Yi-FuTuan, que 

influencia a geografia humanista brasileira com suas pesquisas sobre o Lugar e suas 

relações entre conhecimento e existência. Como resultado, o pesquisador leva em 

consideração que o “Lugar é um símbolo comum de liberdade no mundo ocidental um 

todo, que se transforma em lugar sob a definição simbólica para o indivíduo” (TUAN 

1983, p.28).   

Segundo Leite (2012) é importante ressaltar que por meio da produção de Yi-

Fu Tuan que o Lugar deixa de ter uma conotação espacial de localidade pura e 

simplesmente, agregando assim para o seu entendimento a experiência vivida dos 

sujeitos como forma de configuração da realidade. (LEITE 2012, p.29). 
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Nesta perspectiva Tuan (1983) desenvolve estudos na tentativa de 

representar o traço de afetividade humana junto a determinado Lugar, criando o termo 

“Topofilia” para expressar essa relação. Nesse sentido, para o pesquisador o indivíduo 

que tem amor por algum Lugar evidencia um sentimento “topofílico”. Ele considera e 

valoriza a experiência do Lugar, como fator fundamental para o conhecimento do 

espaço.  

Assim, espaço geográfico se constitui em Lugar quando passa a ser visto 

como produto da experiência humana, produzindo significados os quais são construídos 

por referências afetivas desenvolvidas ao longo da vida por meio da convivência.  

A experiência, nessa perspectiva de Tuan, expressa a capacidade de 

aprender a partir da própria vivência. Significa aprender, atuar sobre o meio e criar a 

partir dele. O sentido dos lugares é produzido pela consciência humana, por sua 

experiência concreta e por sua relação subjetiva com as coisas e com os demais seres 

humanos com os quais se relaciona.  

Para Leite (2012) a partir das considerações de Tuan, a noção de Lugar 

assume uma personalidade, que se manifesta na história de cada sujeito, constituindo-

se realidade na consciência individual, a partir do relacionamento com o espaço vivido. 

O Lugar é um núcleo de significados imprescindível para a configuração da identidade 

individual de cada sujeito, membro de uma determinada comunidade, para Sasaki 

(2010): 

 

O Lugar não é um mero objeto, pois se constitui objeto para um sujeito; por isso 
um é centro de significados, intenções ou valores sentidos ou percebidos; um 
foco de ligação emocional ou sentimental; uma localidade de significância 

sentida ou percebida (SASAKI, 2010, p.119). 
 

Assim, é possível afirmar que o conceito de Lugar passa a ser compreendido 

como uma categoria da Geografia que transcende a delimitação espacial de uma 

porção de terra, contemplando uma dimensão subjetiva das mentes, memórias e 

histórias de vida, articuladas por uma relação emocional entre sujeitos. Sob a influência 

de Tuan a corrente teórica fenomenológica ligada à geografia humanística demonstrou 
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a importância da valorização do Lugar, enquanto um espaço no qual as ideias, 

percepções espaciais e emoções dos sujeitos que o compartilham são considerados. 

Sendo assim, concordamos com Leite (2012) que aponta que ambas visões 

materialista e fenomenológica apresentam pontos de convergências e continuidades ao 

fortalecerem a base sobre à construção do conceito de Lugar, socialmente produzido, e 

aí atestando significados coletivos, ou único e singular perante o indivíduo, expressando 

significados pessoais. Em qualquer um desses casos a cultura e vivências se 

constituem pontos de convergência, na medida em que estabelece os referenciais 

coletivos ou pessoais e, por conseguinte, indentitários. 
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3.  MOVIMENTO AMBIENTAL OCIDENTAL NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

  

Neste capitulo traremos uma breve revisão da literatura sobre o tema ambiente 

e, consequentemente, do movimento ambiental e suas grandes conferências 

ambientais até chegarmos ao Brasil e assim termos os elementos estruturantes dos 

pressupostos pedagógicos conceituais e metodológicos da educação ambiental que 

veio sendo delineados há décadas. Tendo em vista esse interesse, nos apoiamos 

novamente no pensamento do maior expoente da geografia brasileira e ícone mundial, 

o professor Milton Santos que descreve sobre a necessidade imprescindível de se 

voltar ao tempo, aos fatos históricos, para entendermos as causas e seus efeitos no 

presente, ou segundo as ideias de Edgard Morin:  

 

O passado é construído a partir do presente, que seleciona aquilo que a seus 
olhos, é histórico, isto é, no passado, desenvolveu-se para produzir o presente. 
A retrospectiva faz dessa forma e sem cessar – com toda segurança – a 
prospectiva [...] o passado adquire seu sentido a partir do olhar posterior que lhe 
dá o sentido da história (MORIN, 2003, p. 12). 

 

A necessidade de caminharmos a partir do passado consiste em demonstrar que 

o debate sobre ambiente é de longa data e objeto de grandes preocupações de 

diferentes grupos. Claramente o ambiente do qual falamos não é pura e simplesmente 

o ambiente natural, formado pelo ambiente físico e biológico in natura, mas sim o 

ambiente formado com o homem inserido e atuante junto à natureza.  

Para usarmos uma definição do termo “ambiente”, seguiremos o que está contido 

nos Parâmetros Curriculares onde encontramos sua definição como o “local onde 

vivemos levando em consideração seus elementos físicos e biológicos e as formas de 

interação entre homem e natureza” (PCN, 2001, p 15).  

Essa definição pode ser encontrada em diferentes locais e tempos na literatura 

da história da humanidade. Como De Campos; Tozoni-Reis (2008), apontam em sua 

pesquisa a relação homem e natureza sempre implicou em questões relacionadas aos 

usos inadequados do ambiente, sendo essa uma preocupação que já aparecia em 

diferentes sociedades ocidentais, desde a Grécia Antiga com a escassez de madeira 
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para os diversos usos e na Roma antiga com problemas relacionados à poluição. 

Portanto, parece que o uso desequilibrado dos recursos naturais vem ocorrendo desde 

os primóridos da humanidade. 

No que se refere ao Brasil Imperial, ações relacionadas ao ambiente já existiam 

e se faziam sentir, requerendo debates e atenção. No Rio de Janeiro o episódio 

relacionado com a falta d’ água que assolou a província devido ao desmatamento da 

Mata Atlântica para a retirada de madeira e plantio de café nas encostas, nas 

montanhas que formam o maciço da Tijuca, obrigou o governo da época a buscar 

medidas para a captação de água em outros locais e, simultaneamente, fazer o 

replantio de mais de 60 mil mudas nativa daquilo que hoje é a floresta da Tijuca, a 

quarta maior área verde urbana do país (HEYNEMANN, 1995).  

Temos também o exemplo que Gonçalves (2012) trás, onde destaca em seu 

trabalho a clara preocupação de Marx e Engels no Manifesto Comunista de 1848 com 

exposição das mazelas ambientais da Europa causadas pela Revolução Industrial em 

curso naquele momento e as consequências diretas que as populações, tanto 

camponesas quanto a recém-industrial, viviam nas cidades européias.  

Sendo assim, acreditamos ser importante voltar nossos olhos aos modelos de 

produção e reprodução das sociedades que em diferentes tempos históricos e recortes 

espaciais foram preponderantes e influenciaram o ambiente, demonstrando uma 

intrínseca relação entre homem e natureza onde a ação desordenada e insustentável 

do homem geraram consequências diretas para os indivíduos, seja em maior ou menor 

escala.  

Dando um salto na história e chegando na década de 1960, um período cuja 

ênfase na temática ambiental ganha contornos mais definidos, tendo às reflexões sobre 

o meio ambiente a nível mundial ganhado força.  Reigota (2001) destaca um pequeno 

grupo de profissionais de 10 países, representados por empresários, diplomatas, 

cientistas, economistas e altos funcionários governamentais, formado para discutir 

sobre aquilo que eles chamaram de The Limits to Growth (Os Limites do Crescimento). 

Esse grupo ficou conhecido como Clube de Roma, tendo ganhado mais notoriedade no 

ano de 1972 com a publicação do relatório também intitulado ‘The Limits to Growth’ 
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produzido por um grupo de cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

abordando temas relacionados ao meio ambiente e aos recursos naturais, propondo a 

utilização do princípio de desenvolvimento sustentável para pautar as ações no mundo, 

salientando que os recursos naturais no Planeta Terra são finitos (MEADOWS et al, 

1972).  

Este relatório que utilizava modelos matemáticos para tratar de questões como 

energia, produção de alimentos, poluição, saneamento, saúde, 

ambiente, tecnologia e crescimento populacional, esses dados traziam exemplos de 

que o planeta não suportaria a pressão gerada pela humanidade sobre os recursos 

naturais, como pode ser conferido no trecho do relatório que se segue: 

 
A população humana cresce conforme o chamado crescimento exponencial, em 
que o número de indivíduos dobra de uma geração para a outra. E lembra que 
desta forma os recursos naturais no planeta Terra acabarão rapidamente. 
Portanto, os pesquisadores chegam à conclusão de que se o ser humano não 
parar de se reproduzir tanto, não haverá comida dentro de pouco 
tempo (MEADOWS et al, 1972, p. 25). 

  

O relatório ainda se estende ao dizer que: 

 

A humanidade enfrenta grande dilema por poder perceber a problemática e, no 
entanto, apesar toda tecnologia, ele não compreende as origens, o significado e 
as correlações de seus vários componentes e, assim, é incapaz de planejar 
soluções eficazes, onde o fracasso ocorre em grande parte, porque 
continuamos a examinar elementos isolados na problemática, sem 
compreender que o todo é maior do que suas partes; que a mudança em um 
dos elementos significa mudança nos demais (MEADOWS et, al, 1972, p. 11). 

 

Por mais que o presente documento apresente muitos elementos a serem 

analisados, pois os métodos de análise dos cientistas chefiados por Dennis L. Meadows 

podem ser discutidos, pois adota a postura chamada por Reigota (2002, p, 39) como 

“conformista” e “tecnicista” seguindo as diretrizes oficiais relacionadas com a questão, 

ele acaba por se constituir o porta voz de políticas que não alteram o status quo 

econômico, político e cultural vigente”, desse modo, tende a culpabilizar o indivíduo 

pondo-o como principal ator dos problemas que assolam a humanidade como, por 

exemplo, a já citada questão entre crescimento demográfico e alimentos que, de certa 
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maneira, expõe algumas contradições existentes sobre o modo de produção do setor 

agrário e sua correlação com a distribuição de alimentos, a finitude dos recursos 

naturais e o caráter desenvolvimentista e  predatório da sociedade industrial. 

Esse discurso “conformista” se sustenta naquilo que Reigota (2001) e Porto-

Gonçalves (2013) chamam de discurso “científico” e “técnico” que incorporam como “o 

discurso da verdade” baseado no critério do discurso científico criado pelos 

pesquisadores do Hemisfério Norte.   

Entretanto vale ressaltar que neste momento surgem movimentos ambientalistas 

que se posicionam contra esses discursos, segundo os autores acima citados, eles 

ficam conhecidos como “contracultura” e “radicais”, apesar das diferenças, comungam 

do posicionamento da necessidade de estabelecimento de novas relações levando em 

consideração as diferenças existentes entre as nações mundiais. Nesse sentido, 

Reigota (2001) destaca que esses movimentos não propõem nenhuma volta ao 

passado, entretanto buscam questionar o modelo vigente de “discurso de verdade” e 

propor novas construções e possibilidades diante dos desafios do presente cotidiano 

(REIGOTA, 2001, p.40).       

Mesmo com estas questões, o relatório “Os limites do crescimento” fizeram com 

que o debate ambiental ganhasse força e assim teve grande aceitação mundial, ficando 

mais evidente na Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o 

Ambiente Humano (CNUMAH) realizada no ano de 1972 em Estocolmo na Suécia.  

Este encontro teve a intenção de fazer os governos envolvidos promoverem 

estratégias para inserirem na agenda mundial a questão dos problemas ambientais 

chamando a atenção para o papel da educação como um caminho possível, 

incorporando uma proposta de Educação Ambiental (EA) com enfoque multidisciplinar 

(PORTO-GONÇALVES, 2013). 

O documento gerado na conferência de Estocolmo assumiu o compromisso de 

organizar a agenda sobre debates no campo da educação ambiental, tendo ensejado, 

três anos depois o Encontro Internacional sobre Educação Ambiental na cidade de 

Belgrado na extinta Iugoslávia em 1975 organizada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  
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Este encontro em Belgrado é considerado um marco em termos históricos e 

conceituais, pois no documento gerado, que ficou conhecido como a “Carta de 

Belgrado”, uma estrutura global que trouxe à tona e institucionalizou questões 

referentes às bases para a educação ambiental. 

Este documento salietava a crise paradigmática que nossa sociedade vivia 

devido aos avanços industriais e tecnológicos que, ao mesmo tempo, que trouxe 

avanços, gerou e aumentou as desigualdades entre pobres e ricos em diferentes 

hemisférios e, também, além de uma acentuação nos impactos sociais e ambientais. 

 Nesse sentido, a carta aponta um novo viés que deveria ser adotado para a 

superação destes paradigmas socioambientais ligadas ao modelo de desenvolvimento 

das sociedades industriais, como sugerido pela declaração da Assembléia Geral da 

ONU que ocorreu em 1974 em Nova Iorque: 

    

Pedimos um novo conceito de desenvolvimento, que leve em consideração a 
satisfação das necessidades e os desejos de todos os habitantes da Terra, o 
pluralismo das sociedades e o equilíbrio e harmonia entre o homem e o 
ambiente. O que se busca é a erradicação das causas básicas da pobreza, da 
fome, do analfabetismo, da contaminação, da exploração e da dominação. 
Tratar, como se fazia antes, estes problemas cruciais de modo fragmentado, 
não é de modo algum adequado a esta situação (UNESCO, 2005, p.1). 

 

Tendo em vistas estas questões, eles propunham dentro destes documentos a 

tentativa de formação de uma população mundial preocupada tendo convicções sobre 

seus problemas, tendo consciência, competências e habilidades para trabalharem de 

diferentes formas para a superação dos problemas sociambientais vigentes. Como 

aponta o documento:  

 

É absolutamente vital que todos os cidadãos do mundo insistam em medidas que 
apoiem um tipo de crescimento econômico que não tenha repercussões 
prejudiciais para as pessoas, para seu ambiente, nem para suas condições de 
vida (UNESCO, 2005, p.1). 
 

Diante desses fatos, Sachs; Vieira (2007) afirmam que os “avanços intelectuais 

alcançados a partir da realização da Conferência de Estocolmo foram bem mais rápidos 

e palpáveis do que as práticas e encaminhamentos das resoluções firmadas” (SACHS; 
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VIEIRA, 2007, P.19). Sendo assim, essa Conferência institucionalizou a nível 

governamental a pauta sobre o enfrentamento dos problemas socioambientais com a 

criação de ministérios e órgãos responsáveis por essas temáticas.  

 Entretanto foi em 1977, em Tibilisi capital da Geórgia, o encontro 

organizado pela UNESCO em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma), que ocorreu à formulação dos princípios e estratégias que são 

norteadores até hoje da ação da educação ambiental (LAYRARGUES, 2002; TOZONI-

REIS, 2007).  

Tibilisi foi o primeiro grande evento internacional sobre Educação Ambiental, 

pois definiram que a Educação Ambiental fosse um processo que tivesse suas atenções 

voltadas para a resolução de problemas reais do meio ambiente através da 

contextualização e interdisciplinaridade e de uma participação ativa individual e coletiva 

e dinâmica transformadora, participativa e abrangente. 

Segundo Layrargues (2002) esta Conferência, foi o momento em que se ampliou 

o debate sobre a dimensão social e o reconhecimento de que a Educação Ambiental 

deveria promover ações que estimulassem a paz entre os Estados, constituir através da 

solidariedade internacional meio e dispositivos que fossem capazes de eliminar as 

formas de discriminação e diminuição das mazelas sociais. 

Tendo em vista as bases da Educação Ambiental criadas por esse documento 

mesmo com a influência da hegemonia dos países que formam essas organizações 

supranacionais como a ONU e UNESCO, as propostas se mostram relevantes e até 

certo ponto progressistas, pois fomentam a necessidade de compreensão das redes 

criadas pelas questões econômicas, políticas, sociais e ecológicas relacionada às 

problemáticas socioambientais que assolam diferentes locais no mundo.  

Entretanto, dentro deste mesmo contexto, é importante ressaltar que a proposta 

de Educação Ambiental assume um caráter socioambiental, pautado no modelo de 

desenvolvimento econômico dos grandes atores hegemônicos, as grandes economias 

declaradas e inseridas naquilo que eles propuseram em Belgrado como 

“desenvolvimento”. Em contrapartida surgiram movime/ntos sociais em diferentes 

setores da sociedade que questionavam as transformações e relações impostas por 
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esses atores sociais hegemônicos no cenário mundial.  Autores como Freire (2001); 

Loureiro (2003); Mezáros (2001); Santos (2004); Bomfim (2010); Porto – Gonçalves 

(2013) podem ser destacados como sendo alguns dos referenciais que se posicionaram 

de maneira crítica e contrahegemônica sobre aquilo que podemos chamar de 

desenvolvimentismo econômico insustentável.   

Continuando nosso percurso, dez anos posteriores a Tibilisi em 1987 a ONU 

retoma a discussão sobre o modelo de desenvolvimento proposto na Carta de 

Belgrado, produzindo o chamado Relatório Bruntland ou Nosso Futuro Comum (Our 

Common Future), este documento agrega ao chamado “desenvolvimento” o adjetivo 

“sustentável”, formando o chamado “desenvolvimento sustentável” que desse modo 

seria o modelo de desenvolvimento capaz de utilizar os recursos naturais de forma 

racional a fim de atender as necessidades das gerações presentes sem comprometer 

os recursos para as gerações futuras (RELATÓRIO DE BRUNDTLAND, 2016). 

Para Deluiz e Novicki (2004), este documento reconhece que o modelo de 

desenvolvimento adotado pelas sociedades capitalistas gera desigualdades sociais e 

degradação dos ambientes naturais e, desse modo, tenta atender de forma conciliatória 

a relação entre desenvolvimento industrial e conservação dos ambientes naturais e 

ainda reconhece que a EA é um caminho indispensável para se alcançar esse modelo 

desejado. 

Nesse sentido, Dias (2000) e Reigota (2001) afirmam que diante da necessidade 

em continuar os diálogos referentes às questões ambientais e também pelo forte apelo 

mundial devido aos  conflitos na Amazônia brasileira que resultaram na morte do 

seringalista Chico Mendes, a ONU promoveu no Rio de Janeiro em 1992 a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (CNUMAD) ou ECO-92,  reunindo Chefes de 

Estados de 182 países que, dentre os acordos geopolíticos firmados neste encontro, 

criaram um tratado importante que ficou conhecido como Agenda 21, sobre esse 

documento Ganem (2012) aponta que: 

 

A Agenda 21 constitui uma cartilha de ações a serem desenvolvidas, 
principalmente pelos governos, com vistas à conciliação entre desenvolvimento 
e proteção ambiental. Está estruturada em quarenta capítulos temáticos, entre 
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os quais: combate à pobreza, demografia, saúde, assentamentos humanos, 
proteção da atmosfera, recursos terrestres, desertificação, agricultura, 
biotecnologia, proteção dos oceanos, recursos hídricos, substâncias tóxicas, 
resíduos perigosos, saneamento, mulher, infância e juventude, populações 
indígenas, trabalhadores, comércio e indústria, comunidade científica, educação 
ambiental, arranjos institucionais e instrumentos econômicos (GANEM, 2012, p. 
35). 

 

Esse documento, seguindo as orientações de conferências anteriores torna-se 

um plano de ação para ser adotado em diferentes escalas desde a global até a local, 

sobretudo naquilo que se refere à sustentabilidade, educação ambiental, proteção 

ambiental e inclusão social, tendo esses elementos que estar atreladas ao modelo 

econômico de produção das sociedades, buscando um novo padrão de 

desenvolvimento para o século que estava por vir e que, nesse sentido, a educação 

teria um papel importante  para o cumprimento desses objetivos. Porto – Gonçalves 

(2013) aponta a forma como a Educação Ambiental ficou definida nesse documento: 

 

Um processo que visa desenvolver uma população que seja consciente e 
preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhe são associados 
e que tenha conhecimento, habilidades, atitudes, motivações e compromissos 
para trabalhar individualmente e coletivamente na busca de soluções para os 
problemas existentes e para prevenção de novos (PORTO – GONÇALVES 
2013, p. 21). 

 

Nessas orientações podemos encontrar no capitulo 36 a necessidade dos países 

de propor em suas agendas estratégias de promoção à Educação Ambiental em 

campos diversificados e principalmente na educação básica. Sobre esse fato 

Layrargues et al.  (2004) afirmam que o “interessante é que mais do que por sua 

abrangência, essa convocação atualiza o desafio paradigmático da educação ambiental 

quando a nomeia como Educação para o Desenvolvimento Sustentável” 

(LAYRARGUES et al., 2004, p. 5). 

Paralelamente à ECO-92 ocorre o Fórum Global que contou com a participação 

de cerca de 10 mil organizações governamentais e não governamentais, ocorrendo a 

Jornada Internacional de Educação Ambiental, evento este  que, ao seu final,  produziu 

um documento dando origem ao “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global”. Este tratado tinha, dentre suas metas, os 
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objetivos sobre Educação Ambiental e que esta estaria a cargo de buscar uma 

sociedade sustentável através de um processo de permanente construção de valores 

que buscassem os processos participativos individuais ou coletivos voltados para a 

melhoria do meio ambiente e da equidade de vida, como pode ser visto no próprio 

documento: 

 

Consideramos que a educação ambiental para a sustentabilidade equitativa é 
um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as 
formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a 
transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a 
formação de sociedades justas e ecologicamente equilibradas, que conservem 
entre si relação de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade 
individual e coletiva em níveis local, nacional e planetário (BRASIL, 1998). 

 

Sendo assim, a RIO 92 entra para a história das questões ambientais devido 

à criação destes documentos institucionalizando as questões ambientais em um âmbito 

geopolítico até então inédito e ampliação dos debates sociais, uma maior 

representatividade da sociedade civil, além da agenda de compromissos posteriores 

que ficaram definidos neste encontro, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, 

Combate à Desertificação, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), a Conferência de Kyoto (Japão, 1997) onde foi criado o Protocolo de Kyoto, 

documento que sugere a redução da emissão de gases do efeito estufa e 

desenvolvimento de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL).  

Além desta agenda cria uma série de documentos como a Declaração sobre 

os princípios das florestas, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

realizada pela ONU Johannesburg (África do Sul, 2002) também conhecida como 

Rio+10 que pretendia reafirmar e atualizar aquilo que foi definido em 92, e finalmente a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida por RIO+20. Que ocorreu novamente no Rio de Janeiro e que teve ao final a 

elaboração do relatório “O Futuro que Queremos”, que é um acordo firmado entre os 

chefes de estados presentes e que tem como um dos pilares a Educação Ambiental 

como um dos princípios para atingir o objetivo uma sociedade mais justa sustentável. 
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Para concluirmos nosso percurso histórico, onde nos propormos buscar situar as 

questões referentes à Educação Ambiental dentro dos debates e das conferências 

mundiais para a o meio ambiente, o fim do século XX e inicio do XXI fica marcado pelo 

período de busca de implementação destas ideias firmadas por parte dos governos 

mundiais, sociedade civil, comunidades locais e capital privado, principalmente naquilo 

que se refere à educação para o desenvolvimento sustentável.  

Entretanto é importante frisar que esse discurso representa a vontade da politica 

econômica hegemônica planetária que, segundo Loureiro (2015) essa educação para o 

desenvolvimento sustentável representa um modelo perverso que em muitos momentos 

responsabiliza o indivíduo pela problemática ambiental não levando em consideração 

as desigualdades geradas ao longo da história e assim isentando os verdadeiros 

culpados. 

Diante destes fatos, Layrargues e Lima (2011) descrevem que a Educação 

Ambiental como um campo social de atividade e de saber apresenta uma pluralidade 

complexa portadora de disputas entre as forças sociais durante a história. Desse modo, 

concordamos e defendemos aqui neste trabalho a visão de Leff (2001) ao defender a 

Educação Ambiental como uma lógica capaz de criar uma “racionalidade ambiental” via 

“processo de emancipação dos sujeitos visando à formação da cidadania e de mudança 

social” (LEFF, 2001, p. 256).  

 

3.1.  A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

Em consonância com o cenário mundial, a reflexão governamental sobre 

Educação Ambiental em nosso país é recente, possui aproximadamente 50 anos, e esta 

trajetória está condicionada aos fatores externos já descritos anteriormente. Sendo 

assim, nosso percurso sobre a tentativa de solidificação destas questões surge em 

nosso país na década de 1970, durante os governos da ditadura militar, modelo político 

não democrático que estava calçado no desenvolvimentismo econômico baseado no 

desenvolvimento industrial em algumas regiões do país o que consequentemente 
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agravava os problemas ambientais e sociais, mas que ainda assim foi um período que 

ficou conhecido como o “milagre econômico” (REIGOTA, 2001, p.23)  

Ainda sobre esse momento da história política de nosso país Trindade (2016) 

aponta: 

“Grandes empreendimentos e projetos de alto impacto ambiental ocorreram 
nesse período, como a transamazônica, a Usina Nuclear de Angra, a Usina 
Hidrelétrica de Itaipu, o Projeto Carajás e a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. 
Ademais, na década de 1980, o índice de desmatamento era alarmante” 
(TRINDADE, 2016, p.27).  

 

Diante desta politica de construção de grandes empreendimentos adotados, 

fortes impactos socioambientais em diferentes regiões do Brasil foram gerados, o que 

simultaneamente fará surgir forte pressão social principalmente por parte de grupos da 

sociedade civil. Grüm (1996) afirma que: 

 

“Muitos fatores contribuem para o crescente interesse pelas questões 
ambientais no Brasil: a expectativa de uma nova ordem internacional a partir do 
ecologismo; as relações cada vez mais explícitas entre a baixa qualidade de 
vida das populações do terceiro mundo e a degradação socioambiental; a 
imagem e o papel estratégico do Brasil no novo eixo de tensão criado entre o 
hemisfério norte e o sul após o fim da guerra fria; a devastação da Amazônia 
(maior reserva biológica do mundo); a autoconsciência da possibilidade de uma 
catástrofe global que não respeitaria ideologias, religiões, fronteiras ou 
distinções entre ricos e pobres. Todos esses fatores se relacionam formando 
uma espécie de medo global”. (GRÜM,1996, p. 18) 

 

Diante deste cenário, nosso país só retoma essa pauta no contexto da 

redemocratização do país no final da década de 1980, com a nova abertura de nossa 

democracia e com a publicação da Constituição de 1988 na qual Educação Ambiental 

ganhará um espaço exclusivo para o tratamento dos assuntos desta ordem. O artigo 

225 da Constituição versa sobre a responsabilidade do poder público em todas as 

esferas promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente.  

Como reflexo, nosso país inicia a institucionalização das questões referentes à 

Educação Ambiental baseada nas resoluções que foram definidas em Tibilisi a partir da 

criação de órgãos governamentais como o Ministério Meio Ambiente, Recursos Hídricos 

e da Amazônia Legal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) e Ministério da 
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Educação (MEC), criação do Plano Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB (BRASIL, 1996). 

 Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), Lei de 9.795 de ano 

de 1999 que institui a politica nacional de Educação Ambiental.  Esses órgãos, leis e 

planos tinham em comum dentro de suas pautas o entendimento sobre a Educação 

Ambiental como um processo contínuo e integrado por diferentes setores da sociedade 

e de cunho transformador e participativo, visando que os indivíduos construissem 

valores sociais. 

Entretanto, é importante ressaltar que a criação destas leis e órgãos sendo 

formados por diferentes atores sociais, grupos e instituições e tendo o cenário 

internacional como pano de fundo destes debates, teve como consequência em nosso 

país diferentes concepções sobre meio ambiente e a questão ambiental.  

Como apontam Layrargues e Lima (2011), esse contexto ilustrou as 

características pedagógicas, políticas, epistemológicas e éticas da educação ambiental 

tornando-a um campo multifacetado composto por variadas correntes político-

pedagógicas, que mesmo apresentando fortes interfaces entre algumas delas 

apresentam naturezas distintas.  

Sobre esses fatos, Loureiro e Layrargues (2001) descrevem que já na década de 

1990 é perceptível, através dos discursos nesta área que, da mesma maneira que 

existem diferentes concepções de natureza, meio ambiente, sociedade e educação, 

também existem diferentes concepções de Educação Ambiental. Sendo assim,  

Layrargues e Lima (2011), utilizando os conceitos de ecologia política1 e de campo 

social de Bourdieu2, conseguem mapear no Brasil três macrotendências político-

                                                 
1
Área da Ecologia Política que reconhece as lutas populares pela equidade e democratização; e os movimentos 

ambientalistas que se opõem à capitalização da natureza, postulando os direitos de apropriação e uso de seu 

patrimônio de recursos naturais (LEFF, 2008). 

 
2
Para Bourdieu Campo Social é um espaço relativamente autônomo de forças e posições sociais, dotado de regras 

próprias e dedicado à produção e reprodução de bens culturais, de representações, de formas de perceber e classificar 

a realidade. Reúne um conjunto de indivíduos, grupos e instituições que estabelecem entre si relações de poder e de 

concorrência pela hegemonia simbólica e material desse universo, fundada na conquista e domínio do capital 

simbólico legitimado e reconhecido por todos os que dele participam. (BOURDIEU,1996) 
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pedagógicas de Educação Ambiental são elas: “Conservacionista”, “Pragmática” e 

“Crítica” (LAYRARGUES e  LIMA, 2011). 

Desse modo, Layrargues e Lima (2011) descrevem que em um primeiro 

momento, por volta da década de 1990, a formulação de ideias e práticas pedagógicas 

eram conservacionistas e possuía uma prática educativa que tinha como horizonte o 

despertar de uma nova sensibilidade humana para com a natureza, desenvolvendo-se 

uma lógica do “conhecer para amar, amar para preservar” (LAYRARGUES e LIMA, 

2011, p.5).  

Ainda, segundo esses autores, o caráter conservacionista neste momento se 

deve ao fato da visão sobre a crise ambiental mundial estar ligada diretamente aos 

efeitos colaterais de um projeto dito inevitável de modernização industrial baseada na 

utilização desenfreada dos recursos naturais e que seriam passíveis de correção 

através dos avanços e da difusão de informação, tecnologia e de educação sobre o 

meio ambiente. Para Guimarães (2000), tal pensamento que ficou conhecido como 

conservadora abriga o compromisso em manter o atual modelo de sociedade e de seus 

paradigmas. 

Entretanto, com o passar dos anos, estudiosos e militantes se deram conta que 

esse tipo de visão não conseguia corresponder às demandas vigentes já que, através 

das práticas educativas formuladas e aplicadas por diferentes campos de formações 

profissionais, seus protagonistas apontavam para a existência de diferentes 

concepções sobre natureza, meio ambiente, exigindo, como já apontado, diferentes 

visões sobre Educação Ambiental. 

A reboque destas questões, ainda durante a década de 1990 no Brasil, 

Layrargues e Lima (2011) apontam que essas práticas resultaram na criação da 

vertente chamada de “Pragmática” recebendo esta denominação devido a suas raízes 

ligadas ao modelo de produção industrial, e seus mecanismos servirem apenas para 

compensar ou corrigir possíveis mazelas criadas pelo sistema baseado na produção e 

consumo de produtos descartáveis.  

Nesse sentido, essa corrente representa a chamada “pauta marrom”, ligada ao 

pragmatismo contemporâneo e ao ecologismo de mercado defendido pela economia 
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hegemônica neoliberal, se apoiando nas ideias e conceitos do consumo sustentável e 

da educação para o desenvolvimento sustentável. 

Para Layrargues e Lima (2011) essa vertente representa uma espécie de 

ajustamento de politica ambiental ao contexto neoliberal de redução do Estado à sua 

dimensão mínima, que afeta o conjunto das políticas públicas e sociais, entre as quais 

figuram as políticas ambientais, onde reafirmam seu pragmatismo na ausência de 

reflexão sobre os impactos ambientais que permitisse a compreensão mais 

aprofundada das causas e efeitos destes problemas em diferentes escalas. 

 Além da crença da ciência como neutra e promotora dos avanços 

tecnológicos como responsáveis pela solução dos efeitos nocivos da politica econômica 

do sistema capitalista de produção a vertente pragmática nutre dentro de seu discurso 

ideias que não ultrapassam as fronteiras do realismo político, do economicamente 

viável, da conservação de certo “status quo” das politicas, debates e documentos nesta 

pauta, fazendo com que essa vertente apresentasse um maior espaço durante a 

história até a atualidade. 

Sobre essa questão, chegamos a conclusão que essas duas tendências 

discursivas, tanto a pragmática quanto a conservacionista, são predominantes nos 

discursos da educação ambiental brasileira por terem uma visão “comportamentalista e 

individualista” (LAYRARGUES e LIMA, 2011), de análise das causas e consequências 

dos problemas socioambientais em diferentes escalas.  

Relacionado a este fator Layrargues e Lima (2011), descrevem que esses 

pensamentos chegaram a um limite que já não corresponde às demandas e 

complexidades da problemática socioambiental tanto em escala local quanto global, não 

tendo a capacidade de problematizar as contradições dos modelos de desenvolvimento 

das sociedades.  

Desse modo, autores como Layrargues et al. (2004); Loureiro (2007); 

Guimarães (2010); Bomfim (2010), trazem para a discussão a vertente da educação 

ambiental chamada de  “crítica”, que utiliza o adjetivo  “crítica” a fim de ressignificar a 

educação ambiental ao sentir a necessidade de diferenciar ações educativas que sejam 

capazes de corresponder e  contribuir para a  transformação de uma realidade social, 
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que dentro deste percurso histórico das sociedades  encontram-se  em uma complexa e 

grave crise socioambiental,  além de buscar fornecer  elementos que permitam  a 

problematização das politicas socioeducativas que regem as orientações que são 

propostas. 

A Educação Ambiental Crítica, segundo Guimarães (2004); Layrargues e Lima 

(2011), busca uma mudança conceitual e metodológica frente às questões disciplinares 

e reducionistas das vertentes anteriores, isso se deve  à incorporação das ideias  da 

perspectiva pedagógica histórico-crítica de Demerval Saviani e da pedagogia popular, 

emancipatória, crítico-libertadora de Paulo Freire, gerando a inserção dos conceitos de 

cidadania, democracia, participação e  emancipação dos sujeitos que buscam uma 

revisão crítica da dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação do 

capital, buscando o enfrentamento político das desigualdades e da injustiça 

socioambiental.  

Entretanto, essa vertente crítica não pretende ter um posicionamento de verdade 

absoluta, mas sim busca um apoio dentro das práticas educativas relacionadas à 

vulnerabilidade social, econômica, cultural, política e ambiental – como aponta 

Guimarães (2012), os “problemas socioambientais” – são temas geradores de uma 

práxis (teoria e prática) reflexiva dos sujeitos sobre a realidade socioambiental. 

Diante deste contexto, na qual descrevemos a trajetória da politica ambiental, 

práticas e tendências da Educação Ambiental no Brasil. O pensamento da Educação 

Ambiental Crítica busca um ponto de vista epistemológico da construção do 

conhecimento através da mediação dos discursos e conhecimentos dos atores sociais 

para uma prática política, crítica e transformadora da realidade dos indivíduos, e não 

apenas funcionar como uma espécie de repetição dos discursos já pré-estabelecidos 

por grandes agentes sociais, que devido essas questões, as práticas educativas que 

foram desenvolvidas neste trabalho coadunou-se e teve como referenciais teóricos os 

da Educação Ambiental Crítica.    
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3.2  BUSCANDO UM LUGAR PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Neste item buscaremos elucidar questões que consideramos importante na 

construção deste trabalho, que é a busca por uma práxis que seja de caráter 

contextualizador e problematizador em torno da construção de ações pedagógicas com 

caráter crítico, tendo a temática ambiental como um dos pilares desta construção.  Para 

tanto, nos indagamos se existe um lugar para Educação Ambiental Crítica na educação 

básica?   

Para responder a essa questão, inicialmente concordamos com Guimarães 

(2004), quando este autor afirma que existe um entendimento geral entre professores, 

pesquisadores de se “fazer algo” em torno de práticas que tenham a temática ambiental 

como aspecto norteador das ações, até porque existem documentos que orientam as 

ações sobre a necessidade de enfrentamento da crise socioambiental que passamos 

nos dias atuais.  

Entretanto, no lugar de privilégio de construção deste “fazer”, a escola em muitos 

momentos apenas reforça as ideias simplistas e globalizantes sobre educação 

ambiental, realizando campanhas de recolhimento de garrafas de plástico, óleo de soja 

dentre outros materiais, que acaba por reproduzir práticas voltadas apenas para 

mudança comportamental do indivíduo não avançando na critica sobre a realidade 

socioambiental.  

Esse fato se deve à ausência de propostas que questionem os problemas 

socioambientais locais o que, ao final, acaba dificultando a busca de uma compreensão 

real do problema. Essa realidade Guimarães (2004) chama de “armadilha 

paradigmática3” no processo educativo, associando a isso os problemas recorrentes da 

                                                 
3
 Guimarães, apoia-se no conceito de “pedagogia redundante” de (Grün, 1996), para formular o conceito de 

“armadilhas paradigmáticas” que seriam um fazer pedagógico, atrelado ao “caminho único” traçado pela 

racionalidade dominante da sociedade moderna e que busca ser inquestionável o que provoca reproduções nas ações 

educativas dos paradigmas constituintes da sociedade atual, logo, uma limitação compreensiva e a incapacidade 

discursiva, ou seja, limitados por uma compreensão de mundo moldada pela racionalidade hegemônica, 

(GUIMARÃES , 2004). 
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educação de maneira geral, como as desigualdades oportunidades de acesso, 

condições físicas e materiais das escolas públicas, onde a educação básica está 

inserida, o que implicará nas novas gerações grandes dificuldades no seu processo 

formativo, comprometendo suas possibilidades de atuação enquanto cidadãos nos 

diferentes campos da sociedade.  

Nesse sentido, Layrargues, et al. (2004) e Guimarães (2004) defendem que 

para a criação de um novo âmbito educacional não existe a necessidade de se fazer 

negação total das ações propostas até aqui, mas sim adapta-las ao contexto crítico que 

pretendemos alcançar.  

Sendo assim, a perspectiva crítica da educação ambiental, difundida no 

contexto escolar a partir de propostas interdisciplinares e munidas de ações 

pedagógicas buscam superar essa lógica de reprodução de conhecimentos 

ecologicamente corretos voltados apenas para mudança pontual do comportamento do 

indivíduo. 

Desse modo, acreditamos que a introdução do pensamento crítico da 

educação ambiental introduzida no cotidiano escolar buscando desenvolvimento de 

ações que visem trabalhar com o cognitivo, afetivo e, nesta pesquisa especificamente, 

inserindo a educação em ciências e a geografia, possibilite a transformação das 

práticas de todos os envolvidos e que essas transformações possam vir influenciar o 

coletivo. Sobre esse fato Layrargues, et.  AL (2004) afirma que: 

 

A Educação Ambiental crítica busca promover ambientes educativos de 
mobilização de processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas 
socioambientais; Além de propiciar a vivência do movimento coletivo o que  
estimula a percepção e a fomentação do ambiente educativo como movimento, 
viabiliza a adesão da ação pedagógica ao movimento da realidade social 
(Layrargues et al., 2004, p.33).   

 

O diálogo que visamos aqui estabelecer buscou esclarecer a importância de 

ações pedagógicas com caráter crítico. Deste modo, voltamos à pergunta inicial 

colocada no início deste item: Existe um lugar para educação ambiental crítica na 

educação básica? Acreditamos que sim,  diante do cenário da educação básica na rede 

pública, marcado por muitas mazelas, pensar o viés crítico da educação ambiental nos 
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munindo de conhecimentos teóricos e metodológicos que  podem nos auxiliar no 

avanço da construção de uma práxis em educação em ciências se fundamenta em 

ações e/ou projetos pedagógicos que visam exercitar  a  ação dos indivíduos envolvidos 

coletivamente dentro dos muros e além dos muros da escola,  desenvolvendo o  

pensamento crítico sobre a realidade a qual estão inserindos. 
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4. NOSSAS BASES METODOLÓGICAS 

 

4.1.  A PESQUISA-AÇÃO COMO CAMINHO PARA O PENSAR E AGIR COLETIVO   

 

É necessário definir com precisão, qual ação, 
quais agentes, seus objetivos e obstáculos, qual 
exigência de conhecimento a ser produzido em 
função dos problemas encontrados na ação ou 
entre os atores da situação.  (Thiollent, 2011, 
p.10) 

 

Nesta parte do trabalho buscamos apresentar o desenho teórico metodológico 

que acreditamos ser compatível com a nossa proposta interdisciplinar entre as 

vertentes em ensino de ciências e geografia.   Sendo assim, descrevemos os motivos 

pelos quais escolhemos a metodologia adotada, sua prática, os instrumentos de coleta 

e análise dos dados, os espaços pesquisados e os grupos participantes da pesquisa. 

Diante do desafio da pesquisa em desenvolver uma proposta interdisciplinar que 

articule ensino de ciências ensino de geografia, aliando a estes os conceitos advindos 

da educação ambiental, buscamos ampliar o entendimento dos estudantes sobre 

problemas socioambientais urbanos presentes no lugar onde vivem.  

A escolha metodológica foi uma etapa importante para que pudéssemos alcançar 

nossos objetivos. Desse modo, optamos pela Pesquisa-Ação, nortedeadora de todo o 

processo de pesquisa. Buscamos a adequação da pesquisa com as tarefas 

comprometidas ao processo de escolarização aliado ao movimento de releitura da 

prática pedagógica do professor pesquisador, pois acreditamos que as vivências dos 

alunos em seu grupo social se constituem como elo para o desenvolvimento de uma 

reflexão sobre a realidade. 

Uma das justificativas para a escolha desta vertente metodológica em pesquisa 

social baseia-se no que Thiollent (2011) afirma sobre esse tipo de método. 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
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pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo.(THIOLLENT, 2011, p.14). 

 

Além disso, esse tipo de pesquisa social permite que o pesquisador tenha 

interação direta com o grupo pesquisado trabalhando como afirma Minayo (2004), com 

um método de pesquisa em que o pesquisador “torna-se um membro do grupo 

observado com a intenção de compartilhar as experiências de vida e, assim, 

compreender seus hábitos e convenções sociais” (MYNAYO, 2004, P.59).  

Outro elemento de destaque para a escolha deste caminho metodológico 

encontrou nas palavras de Le Boterf (1984) ao afirmar que a pesquisa-ação possui 

como um dos objetivos “instrumentalizar” o grupo envolvido na pesquisa, de conteúdos 

que permitam uma melhor compreensão de como participar nos processos decisórios 

locais” (LE BOTERF, 1984, p. 52). 

Diante dos olhares destes autores verificamos que a pesquisa-ação busca 

interação entre o pesquisador e o grupo da situação pesquisada, promovendo 

participação cooperativa no processo de pesquisa. Essa forma de pesquisa combina 

com as características de um tipo de pesquisa em ensino de ciências que permite ao 

próprio grupo perceber, através da reflexão crítica e coletiva, a necessidade de 

transformação das problemáticas que os cercam.  

Corroborando com esses fatos, Tozoni-Reis (2007) afirma que pesquisa-ação é 

uma metodologia que proporciona a articulação  com a ação educativa e as questões 

concernetes à Educação Ambiental Crítica, como parte de estratégias de intervenção na 

sociedade e organização social, dando ênfase à ação e à participação dos indivíduos e 

sua relação com o ambiente, exigindo uma sistematização que organize os processos 

de produção, transmissão e apropriação crítica de conhecimentos, atitudes e valores 

políticos, sociais e históricos (TOZONI-REIS 2007). 
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Thiollent (2011) ressalta que essa modalidade proporciona um contexto favorável 

para os pesquisadores que visam ir além das pesquisas convencionais e querem dar 

papel ativo aos envolvidos na situação pesquisa, que aqui no caso são os alunos. 

Nesse sentido, tal escolha justifica-se pelo tipo de interação entre o pesquisador e 

sujeitos da pesquisa, que envolve uma participação cooperativa no processo de 

desenvolvimento das tarefas, no sentido de criar propostas de transformação da 

realidade através de movimentos de releitura da prática pedagógica em sala de aula, 

em um movimento que buscará desenvolver o protagonismo dos alunos. 

Complementando nosso entendimento de pesquisa-ação concordamos com Tozoni-

Reis (2007): 

 

Pesquisa-ação é uma modalidade de pesquisa que articula, radicalmente ao 
processo de produção de conhecimentos em educação.  O agir educativo. 
Trata-se de um agir político, coletivo e democrático compartilhado, um agir em 
parceira, portanto, também radicalmente participativo emancipatório e 
transformador. (TOZONI-REIS, 2007, p.103) 

 

O professor na condição de mediador do saber deve aceitar as mudanças e junto 

aos alunos ser capaz de reflexões, participando de cada momento do projeto junto com 

os sujeitos participantes. Dentro do contexto escolar, a pesquisa-ação pode promover a 

participação de integrantes na busca de solução para os seus problemas, levantados a 

partir de suas observações ou temas propostos, descrevendo e planejando ações 

(THIOLLENT, 2000).  

Essa abordagem metodológica justifica-se, ainda, pela capacidade de 

investigação-intervenção mais crítica e calçada na realidade concreta dos grupos 

envolvidos. Nesse sentido, para a referida proposta de ensino e o seu princípio em unir 

pesquisa, formação e participação, nos apoiamos no pensamento de Freire (1970) que 

já demonstrava em seus estudos que por meio da vivência ativa em projetos 

educacionais as comunidades envolvidas desenvolvem capacidade de analisar as 

situações em que estão inseridas e assim buscar soluções para seus problemas.  
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Desse modo, defendemos esse tipo de metodologia que casada com atividades 

educacionais elaboradas e adaptadas à realidade dos envolvidos, nos permita repensar 

o fazer pedagógico e assim refletir sobre questões que envolvam a vivência dos alunos, 

em repensar e questionar os problemas da sociedade baseados em conhecimentos 

construídos com base na educação em ciências dentro do ambiente escolar. 

Destacamos, também, o fato de nosso posicionamento em favor da educação 

ambiental como uma prática educativa com ações teóricas e práticas voltadas para a 

tentativa de construção de uma prática social que reflita sobre a ética ambiental, logo os 

problemas socioambientais que cercam os envolvidos, e que assim fazendo possam 

repensar as relações dos homens com o ambiente além das relações que estabelecem 

entre os mesmos em sociedade.  

Relacionado a esta questão, a pesquisa-ação oferece participação 

colaborativa de todos os envolvidos, professor, aluno, ou comunidade escolar quando 

necessário, no decorrer de todas as fases, desde a elaboração até a investigação e 

conclusão. Por todas essas características aqui apresentadas e que se relacionam com 

a nossa pesquisa, essa metodologia foi a escolhida para nortear as nossas ações, pois 

atuação do professor pesquisador, na condição de mediador dos saberes em questão, 

o torna capaz de refletir junto com os sujeitos participantes, os alunos, a partir do 

trabalho ativo na busca de soluções pensadas coletivamente a fim de construir um 

sentimento de parceria e colaboração. 

 

4.2.  O DIÁRIO DE BORDO COMO PROCEDIMENTO DE PESQUISA E COLETA DE 

DADOS 

Feitas as opções pelas correntes teóricas e metodológicas que regeram este 

trabalho de cunho qualitativo e exploratório, nos deparamos no caminho com um novo 

desafio que se tornou uma motivação, que foi a constatação da importância da 

descrição e registro das atividades de pesquisa em Ensino de Ciências dentro de sala 

de aula. Desse modo, como uma das propostas da formação continuada que é de 

aprender através do processo investigativo, buscando alicerçar o registro e reflexão do 
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educando, além de alça-lo à condição de protagonista no processo de construção do 

conhecimento, chegamos até o Diário de Bordo. 

O Diário de Bordo é apontado pelos autores Falkembach (1987), Alves (2001), 

Pórlan e Martin (2004), Monteiro (2007) como um instrumento de registro de estudos 

que é desenvolvido ao longo das atividades, com a finalidade de acompanhar a 

aprendizagem dos alunos, lhes oferecendo a possibilidade de serem protagonistas no 

processo de construção do conhecimento. Ainda sobre esse instrumento Monteiro 

(2007) nos fala:  

 
O diário de bordo é um meio que pode ser utilizado para registro de 
atividades, reflexões, comentários sobre o modo como o trabalho proposto 
se desenvolveu em grupo ou individualmente. É uma forma privilegiada do 
seu autor de descrever e refletir as atividades sugeridas e os obstáculos a 
superar (MONTEIRO, 2007, p.5). 

 

Alves (2001) complementa dizendo que: 

 

O diário pode ser considerado como um registro de experiências pessoais e 
observações passadas, em que o sujeito que escreve inclui interpretações, 
opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de 
escrita, com a intenção usual de falar de si mesmo (ALVES, 2001. p. 224). 

 

Acreditamos, nesse sentido, que o registro escrito permite criar o hábito dos 

envolvidos de pensar as práticas cotidianas e de pensar a própria aprendizagem, 

desenvolvendo assim um caráter mais reflexivo em relação ao seu processo de 

aprendizagem. Para Monteiro (2007) os registros feitos no Diário de Bordo são 

importantes porque a partir deles:  

[...] podemos identificar as dificuldades encontradas, os procedimentos 
utilizados, os sentimentos envolvidos, as situações coincidentes, as situações 
inéditas e, do ponto de vista pessoal, como se enfrentou o processo, quais 
foram os bons e maus momentos por que se passou e que tipos de impressões 
e de sentimentos apareceram ao longo da atividade, ao longo da ação 
desenvolvida. É uma via de análise de situações, de tomada de decisões e de 
correção de rumos (MONTEIRO , 2007, p. 4). 
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Sobre esse fato não deixamos de levar em consideração que, devido à seriação 

e idade dos envolvidos na pesquisa, teríamos que estimular bastante o exercício da 

escrita e construção de outras atividades. 

 Isso porque em um primeiro momento acreditamos que essa escrita poderia se 

mostrar basicamente com características descritivas, pouco desenvolvidas, sem o 

aspecto que podemos considerar reflexivo em um primeiro passar de olhos de nossas 

análises, mesmo assim, essas características que por ventura possam ser meramente 

descritivas, são de grande valia para o desenvolvimento da pesquisa, pois este fato por 

si só já dá subsídios básicos para sabermos quais são as ideias preexistentes dos 

envolvidos.  

Corroborando com este fato, autores como Pórlan e Martin (2004) e Zabalza 

(2004) consideram normal que durante o desenvolvimento de atividades no Diário de 

Bordo, apareçam com frequência características meramente descritivas das atividades 

na escrita dos diários. Concordando com essas questões Falkembach (1987) afirma 

que os fatos precisam ser registrados no diário de bordo, isso porque os alunos podem 

aproveitar esses momentos para uma reflexão sobre as aulas e atividades 

desenvolvidas dentro do âmbito escolar e assim contextualizá-la de acordo com a 

realidade vivenciada por eles.  

O autor descreve o diário de bordo como uma ferramenta para construção de 

atividades que necessitam de acompanhamento e registro fora de sala de aula como, 

por exemplo, aulas de campo. Além disso, escrever logo após os fatos realizados faz 

com que estes sejam registrados no calor dos acontecimentos, tendo menos chances 

de se perder informações pelo esquecimento.  

Diante desses fatos, acreditamos que esta técnica apresenta um grande 

potencial para o acompanhamento, registro e desenvolvimento das atividades 

propostas. Outros elementos que indicaram o potencial deste instrumento são descritos 

por Monteiro (2007) que: a primeira é desenvolver a capacidade de documentar seu 

trabalho; auxiliar os alunos a fazer a auto avaliação daquilo que produz ao longo do 

desenvolvimento das atividades promovendo o hábito de reflexão crítica e de escrita e, 

por fim, dar ao professor uma perspectiva do trabalho que está sendo desenvolvido e 
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do processo de ensino e sua aprendizagem, sendo assim um bom instrumento de 

avaliação. 

Neste sentido, Cañate (2010) aponta sobre a importância deste método do 

desenvolvimento da escrita: 

 

Com o uso do diário de bordo  o aluno pode desenvolver a escrita que supõe 
um processo de expressão e de objetivação do pensamento que explica sua 
atitude de reforçar ou constituir a consciência daquele que escreve. Escrever 
sobre si é auto revelar-se, é um recurso privilegiado de tomada de consciência 
de si mesmo, pois permite “atingir um grau de elaboração lógica e de 
reflexibilidade”, de forma mais acabada do que na expressão oral (CAÑATE, 
2010, p.41-42). 

 

Assim sendo, a partir da utilização deste tipo de instrumento estamos buscando 

uma educação cientifica de qualidade a partir do momento em que as descrições feitas 

pelos alunos sobre o mundo que lhe cerca, auxiliadas pelo trabalho de mediação do 

professor nas aulas, poderão auxiliar na construção do significado das suas 

experiências no dia a dia, realizadas na relação elaborada entre teoria e prática em seu 

cotidiano por meio da prática do registro.  

Corroborando com esses fatos Cañate (2010), defende que escrever sobre 

aspectos rotineiros da sala de aula e das atividades desenvolvidas também em outros 

momentos, favorece o surgimento da capacidade de observação e de compreensão dos 

processos vivenciados. 

Dias et. al. (2013) em sua pesquisa deixam claro que é possível verificar que 

alguns alunos destacam a rica contribuição da escrita para o desenvolvimento das 

atividades, uma vez que a realização do Diário acompanha diferentes etapas daquilo 

que foi proposto. Assim, a criação do espaço para o Diário de Bordo no contexto da 

disciplina propicia momentos de reflexão sobre seu cotidiano e formas de compreensão 

para as experiências vividas.  

Em relação ao professor tornam-se um processo de agir, refletir sobre a ação e 

replanejar novas estratégias à medida que se analisam os acontecimentos descritos 

nos diários e assim facilitando e podendo redirecionar as estratégias a partir das 

situações já vivenciadas, podendo criar uma avaliação sistemática de sua prática 
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docente, assim como verificar o alcance de seus objetivos previstos, bem como a 

possibilita do aluno se situar no processo de aprendizagem, ao passo que ele deve 

descrever o que foi proposto, o que aprendeu, observou e, também, suas dúvidas e 

questionamentos e outros assuntos que possam vir de suas vivências.  

Acreditamos assim que tal ferramenta ainda assegura flexibilidade do 

planejamento das atividades, podendo avançar ou revisar os conteúdos, visto que a 

leitura do diário permite uma nítida análise dos interesses dos alunos. Portanto, tal 

instrumento é um excelente aliado para a pesquisa-ação. 

 

4.3.  O LUGAR DA PESQUISA E OS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

 Como falar de um lugar sem contar sua história? O local onde a pesquisa foi 

desenvolvida e onde vivem os alunos protagonistas desta pesquisa, se situa na região 

conhecida como Baixada Fluminense. A unidade escolar onde esse estudo foi realizado 

está localizada na zona rural no município de Nova Iguaçu, mais especificamente no 

bairro conhecido como Iguassu Velho, situado geograficamente na zona de 

amortecimento da Reserva Biológica Federal do Tinguá, classificada como reserva 

federal em 1989.  

 Sendo assim, este bairro possui aspectos significantes em relação a história do 

município, isso porque outrora foi à sede do município que hoje chama-se Nova Iguaçu, 

além de ter tido importante papel desempenhado para a economia do estado do Rio de 

Janeiro durante o século XX, como um entreposto comercial entre o interior do estado e 

a capital fornecendo gêneros agrícolas, com o destaque para a laranja (NOVAES, 

2008). Como reflexo destes acontecimentos históricos nas proximidades da escola 

ainda resiste vestígios deste passado, pois ainda são presentes ruínas da antiga 

Freguesia de nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, (Figura 1) de onde vem o nome do 

atual município, ruinas da antiga Fazenda São Bernardino que já foi a maior 

exportadora de laranja do Brasil no século XIX (Figura 2), trechos ainda conservados da 
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Figura 1 - Ruinas da Igreja de Nossa 

Senhora da Piedade 

Arquivo de pesquisa 

 

 

 

Figura 2 - Fazenda São Bernadino 

Figura 3- Estrada do Comércio 
Figura 4 - Antigo porto 

Estrada do Comércio, uma antiga estrada construída com rochas no século XIX e 

tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que era 

utilizada como caminho por tropeiros comerciantes entre o porto do Iguaçu (figura 3) e o 

porto do Rio de Janeiro e as Minas Gerais e Goiás (Figura 4) (NOVAES, 2008). 

Figura: 1, 2,3, 4 – pontos históricos próximos a Unidade Escolar   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Mesmo com todo esse apelo histórico e ambiental, o bairro como de comum às 

periferias brasileiras, possui muitos problemas socioambientais relacionados à infraestrutura 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_Real_do_Comércio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
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básica como: saneamento básico, pavimentação ilustrado nas (Figuras 5, 6) abastecimento de 

água, coleta regular de lixo (Figura 7); habitações em áreas de risco, como as encontradas nas 

margens dos córregos e rios, além da violência.  

Figura: 5, 6,7 - Problemas socioambientais relacionados à falta de infraestrutura básica próximos a 
Unidade Escolar 
   

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Sobre essa realidade Rocha (2013) em sua pesquisa destaca as problemáticas 

que a Baixada Fluminense enfrenta.  

Por esta área, que se constitui como fruto da expansão urbana do Rio de 
Janeiro, são postos como características: [a] a “ausência” de infraestrutura e 
equipamentos urbanos que destituiu grande parte do território da seguridade 

Figura 6 -  esgoto a céu aberto nas ruas do 

bairro  

Figura 7- acúmulo de lixo nas ruas do bairro 

proveniente da ausência de coleta regular 
Figura 8 – moradias irregulares as margens dos 

córregos  

Figura 5 - falta de infraestrutura básica de 

saneamento básico e pavimentação no bairro 
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plena dos direitos no urbano, falta de infraestrutura urbana associada às 
enchentes e a escassez de recursos se multiplicou em jornais e revistas de 
circulação no âmbito do estado do Rio de janeiro e do Brasil (ROCHA, 2013, 
p.6). 

 

Esta realidade de calamidade socioambiental que a região apresenta acaba 

afetando a nossa escola rural, que não fica imune, sofrendo os efeitos do descaso com 

a região.  

O grupo envolvido na pesquisa foi formado por alunos do sexto ano do ensino 

fundamental com idades entre 11 e 13 anos e que moram nas localidades próximas à 

unidade escolar. Alunos esses que apresentam características muito difenciadas no 

processo de aprendizagem, sendo alguns semianalfabetos, situação que, em muitos 

momentos, dificulta o processo de aprendizagem e outros com competências, e 

habilidades mais desenvolvidas formando assim um grupo bastante heterogêneo.  

A unidade escolar possui infraestrutura interna muito precária, uma realidade 

desestimulante para professores e alunos, sendo uma construção antiga, da década de 

1970, apresentando problemas de natureza diversa como infiltrações, falta de mobília, 

salas interditadas devido ao risco de desabamento, além da falta de materiais básicos 

como livros, computadores, projetores de imagem etc, o que impede os alunos de terem 

uma educação com qualidade mínima, colaborando para o baixo aproveitamento como 

já apontado por nós. 

Desse modo, destacamos que nossa proposta não possuía caráter salvacionista 

até porque sabemos que a educação por si só não tem o poder de resolver todas essas 

questões. Entretanto, esses fatores acabam funcionando como desafiador da prática 

docente no sentido de tentar superar a precariedade material da escola, compensando 

com propostas que aprofundem junto aos alunos os conteúdos curriculares, 

desenvolvendo uma abordagem de ensino que dê insumos aos alunos para 

desenvolverem uma atuação capaz de problematizar sobre a realidade precária a qual 

estão inseridos. 
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5.  DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES PRÁTICAS: NOSSO PONTO DE PARTIDA 

As atividades de campo da pesquisa tiveram a duração de um bimestre do 

ano letivo de 2018. Ressaltamos que devido à pesquisa ser desenvolvida em sala de 

aula pelo próprio professor, foi possível desenvolver as atividades de modo processual, 

em conformidade com o currículo para o ano escolar em questão, quando nos 

encontros os alunos foram instigados a se posicionarem como sujeitos formadores de 

opinião. Buscamos promover uma percepção individual, considerando a realidade 

social e cultural de cada um a fim de criar uma relação dialógica entre seus 

conhecimentos e os conhecimentos científicos apresentados durante o 

desenvolvimento das aulas. 

Com base neste cenário, os procedimentos metodológicos foram 

desenvolvidos numa turma de 6º ano composta por 22 alunos, projetados para o 

espaço temporal de um bimestre composto de 14 tempos de 50 minutos, tendo sido 

colocado em prática nosso plano de ações através de uma sequência composta de 

atividades com objetivos bem definidos em torno da união de alguns componentes 

curriculares que são propostos pela rede municipal de No,va Iguaçu presentes na 

disciplina de Geografia e na de Ciências (Cidade e Problemas Socioambientais 

Urbanos) de forma concomitante, embora com abordagens diferentes. O quadro a 

seguir apresenta a síntese das atividades realizadas. 

Quadro 1 - Síntese da sequência de atividades realizadas em campo. 

Elaboração: Jefferson Juvento de Souza, 2019. 

Período: 
1 bimestre 

Temas e atividades 
propostos : 

Objetivos 

4 tempos de 
50 minutos 

 Apresentação da 
proposta. 

 Exibição do 
dcumentário “Nova 
Iguaçu a cidade dos 
meus olhos” 

 Esclarer sobre o funcionamento do projeto. 

 Promover uma aproximação, reflexão e 
debate sobre o Lugar motivado pelo 
documentário exibido. 

 Entregar os cadernos para serem utilizados 
como Diário de Bordo. 
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6 tempos de 
50 minutos 

Temas discutidos sobre as 
cidades e os problemas 

socioambientais 

 Delinear as relações entre o crescimento 
urbano na atualidade com a degradação 
ambiental. 

 Compreender a influência do homem no 
meio em que vive. 

 Diferenciar ações humanas capazes de 
contribuir com a preservação ou com a 
destruição dos ecossistemas e seus 
impactos para os seres vivos. 

2 tempos de 
50 minutos 

Diagnóstico 
Socioambiental 

 Delinear as regras para o desenvolvimento 
do diagnóstico socioambiental do lugar:  

 Identificar um problema socioambiental no 
seu bairro. 

 Criar um texto relatando sobre o local e 
como as pessoas e o ambiente podem ser 
afetados pelo problema identificado. 

  Apontar  possíveis soluções. 

2 tempos de 
50 minutos 

Culminância 
 Apresentar o material produzido pelos 

alunos durante o projeto; 

 Avaliar os resultados do projeto. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

Tendo em vista nosso plano de ações, destacamos que em relação a essas 

orientações a matriz curricular para Geografia do município de Nova Iguaçu determina 

que o ensino desses conceitos vise desenvolver aspectos que revelem a identidade e 

vínculo dos alunos com o seu lugar de vivência e que assim busquem observar 

diferenças socioespaciais resultantes das formas de organização das sociedades. Tanto 

a nível local quanto global, além de buscar identificar efeitos da ação humana sobre os 

ambientes naturais na forma de degradação ambiental e, assim, identificar e 

problematizar questões ambientais presentes nas cidades Brasileiras. 

 

5.1.  Primeiro momento 

 

No primeiro encontro que tinha por objetivo aproximar os alunos da proposta de 

trabalho que estaria por vir. Sendo assim, neste encontro buscamos por meio de 

diálogos, instigações debater sobre sua vivência no bairro e relação com o local.  
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Desse modo, a partir de relatos sobre a região, aproveitamos para adotar como 

estratégia de intervenção, a exibição de um vídeo de curta metragem intitulado “Nova 

Iguaçu a Cidade dos meus olhos”, produzido no ano de 2012 com duração  aproximada  

de 17 minutos, de autoriade Marcus Faustini 

(https://www.youtube.com/watch?v=dBQkFSAvHJo). 

 O vídeo conta a história do município baseado em relatos de pesquisadores, 

utilizando documentos, cartas topográficas, fotografias e apresentação de pontos 

históricos importantes da cidade, mostrando que parte destes pontos estão situados 

nas proximidades da unidade escolar. Ocurta, mostra, ainda, os primeiros habitantes da 

cidade e como a mesma chegou a ser um grande entreposto de produtos vindo do 

interior do Rio de Janeiro e de outros estados pela proximidade com a antiga estrada do 

comércio.  

O documentário ressalta o passado de destaque na área agropecuária, como 

as vastas extensões de desenvolvimento de culturas alimentícias, com destaque à 

cultura cítrica, demonstrando que até meados do século XX Nova Iguaçu era a maior 

exportadora de Laranjas do mundo, chegando a levar o título de “Cidade Perfume”. O 

documentário termina mostrando os dias atuais e as potencialidades do município.  

Destacamos que durante a exibição do documentário foi um momento 

prazeroso na qual os alunos ficaram surpresos sobre a riqueza histórica que a 

localidade possuía e assim surgiram questionamentos diversos sobre aquela realidade 

e assim conseguimos neste momento identificar e delinear a compreensão que os 

alunos tinham sobre o lugar que eles viviam e suas histórias, apontando indícios 

importantes do caminho que a pesquisa poderia trilhar.   

Nesse sentido Tuan (1983) afirma que “O sentido do lugar é produzido pela 

consciência humana e experiência vivida com os demais seres humanos e tudo aquilo 

que constitui a sociedade” (TUAN 1983, p.20), desse modo, acreditávamos que o vídeo 

chamaria atenção para como o homem atua sobre a natureza e constrói seu patrimônio 

cultural, levando à compreensão da influência do homem no meio em que ele vive, 

podendo fazer comparações entre presente e passado com o intuito de sensibilizar os 

alunos por meio da percepção da importância do ambiente que eles habitam.  
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Neste mesmo encontro, ao final do debate, apresentamos e propomos a 

utilização do Diário de Bordo como um material de acompanhamento das atividades. 

Neste momento, destacamos que os alunos tiveram muitas dúvidas e até certa 

ressistencia para a utilização, entretanto através do dialogo buscamos mostrar o como 

seria importante sua utilização para a viabilização das atividades que estariam por vir.  

Desse modo, cada aluno recebeu um caderno que foi cedido pela direção da unidade 

escolar para que seus registros fossem feitos. Posteriormente, objetivando a 

aproximação deles com o material os direcionamos a descrever suas impressões sobre 

o assunto principal que havia sido discutido em sala.  

Como essa era a primeira vez que utilizariam o Diário de Bordo, esclarecemos a 

possibilidade de o registro ser realizado de forma livre, podendo ser feita com a escrita, 

com desenhos, gravuras, esquemas etc. Estabelecemos essa flexibilidade na forma dos 

registros por acreditarmos que devido à seriação e idade e outras dificuldades que por 

ventura surgissem com relação a descrições feitas através da escritanão os impedisse 

de participar das atividades.  

 

5.2.  Segundo Momento 

 

No segundo momento, objetivamos construir um conhecimento que pudesse 

estar vinculado à realidade dos alunos, aliado às reflexões sobre as práticas dos 

mesmos, por meio de observações realizadas pelos/as alunos/as. Acreditamos que os 

problemas por eles levantados de sua realidade podem ser mais instigantes, por serem 

conhecidos e gerarem impactos diretos em suas vidas.  

Sendo assim, no primeiro momento da aula nos dedicamos à leitura e reflexão 

do livro didático4 adotado, no capitulo que trata do processo de urbanização e 

crescimento das cidades brasileiras. Junto a essa atividade foram apresentados slides 

sobre esses problemas socioambientais, delineando as discussões para as questões 

                                                 
4
 ADAS, Melhem; ADAS, Sergio. Expedições geográficas. São Paulo: Moderna, 2011. 
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sobre o crescimento desordenado e sem planejamento das cidades brasileiras e seus 

reflexos com destaque a problemas socioambientais que afetam tanto as cidades como 

áreas rurais.  

Foram discutidas questões relacionadas a moradias irregulares e a segregação 

socioespacial, condições sanitárias de falta de saneamento básico, esgoto, problemas 

relacionados ao lixo, poluição dos córregos e a questão da polução do ar. 

Ressaltamos que esse encontro foi importante para tentarmos promover dentro 

do ambiente educativo um caminho de mobilização e de reflexão intervenção sobre a 

realidade e seus problemas socioambientais buscando propiciar através da vivência a 

percepção e a fomentação da realidade social que eles vivem. Nesse sentido, 

buscamos problematizar esses fatores associados aos problemas ambientais 

encontrados nas localidades onde eles viviam, focando nas suas consequências, 

estimulando os alunos/as a formularem hipóteses sobre nossa relação com o meio 

ambiente e assim compreender a complexidade das relações entre os atores sociais e a 

produção dos espaços em sociedade e, por consequência, seu grau de ação sobre 

realidade socioambiental de determinado local.  

Sobre essa questão Layrargues (2004) ressalta sobre a importância de 

aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas descuidadas pelo poder 

público para discutir, “ A poluição dos riachos e córregos e os baixos níveis de bem-

estar da população, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das pessoas” 

(LAYRARGUES, 2004 p.33).  

 

 5.3. Terceiro Momento 

 

Como uma das motivações desta pesquisa foi de buscar desenvolver o 

protagonismo e a capacidade investigativa dos alunos, que envolve a observação, 

registro e análise da realidade, além de avaliar como é construído o conhecimento 

vinculado à realidade dos alunos, nesse terceiro momento propusemos a construção da 

atividade que teve como título: “Diagnóstico Socioambiental do Lugar”.  
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Para isso, sugerimos a realização de um levantamento feito pelos alunos e 

registrado no diário de bordo a partir das observações realizadas por eles ao andarem 

pelo bairro ou o que eles percebiam no trajeto da casa deles para a escola.  

Desse modo, as orientações dadas foram para: identificar um problema 

socioambiental no seu bairro; criar um texto relatando sobre o local e como as pessoas 

e o ambiente podem ser afetados pelo problema identificado além de apontarem 

possíveis soluções. 

Sobre esse tipo de estudo Martins (2004) afirma que o diagnóstico 

socioambiental pode ser classificado como uma ferramenta que oferece a possibilidade 

de conhecer o patrimônio ambiental e socioambiental de uma comunidade tanto nos 

seus aspectos materiais como nos imateriais; além de ser um rico suporte de 

informações de caráter quantitativo e qualitativo específico para uma dada realidade.  

Tendo em vista a realidade dos envolvidos e condições socioambientais do lugar 

em questão, uma região heterogênea que apresenta nas proximidades a reserva 

biológica do Tingua, como já foi dito anteriormente, ao mesmo tempo possuidora de 

faltas significativas, como de saneamento e coleta de lixo, por exemplo, o que confere 

um cenário interessante para prática educativa em questão.  

 

5.4. Quarto Momento 

 

O quarto momento foi destinado à culminância das atividades, com a entrega dos 

Diários de Bordo e também destinamos para o momento de discussão e reflexão em 

conjunto sobre as atividades, desse modo, na aula os alunos foram propostos a 

desenvolver uma atividade em grupo na sala de aula sobre as temáticas que eles 

desenvolveram individualmente e assim junto aos outros colegas de turma apresentar e 

compatilhar suas reflexões e experiências em grupo. 

   Para ilustrar este momento destacamos dois trabalhos que os alunos fazem 

relatos interessantes sobre a história do bairro e seus problemas onde na primeira 

pesquisa (Figura 8) os alunos destacam a questão do lixo no bairro, onde ao 
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apresentarem sua pesquisa os mesmo afirmaram que o problema do lixo na região já 

era muito antigo, pois no bairro havia um antigo “Lixão” chamado “lixão da Marambaia” 

onde era depositado todo lixo do município e que a alguns anos foi transferido para o 

aterro sanitário que está a poucos quilômetros da escola.  

Neste momento os alunos e se sentiram à vontade e motivados a participarem 

das atividades e assim surgiram vários os relatos e questionamentos sobre os impactos 

que o lixo ocasionava em suas vidas.   

 

 Figura 9 –  Apresentação em sala de aula  dos alunos.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

Outro problema relatado frequente por alguns alunos como na (Figura-9, 10) são as 

enchentes, muito comum em períodos de chuvas. Os estudantes responsabilizam as 

causas das enchentes, a priori, à população que joga lixo nas ruas obstruindo os canais 

dos rios e o lançamento inadequado de esgoto nos recursos hídricos. Como 

responsável, também os governantes que não fazem a limpeza e dragam dos rios. 
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Figura 10 –  Apresentação em sala de aula  dos alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

 Outro fato que gostaríamos de destacar sobre o momento foi que as alunas que 

apresentaram esse trabalho possuem memória familiar ao afirmarem que membros 

familiares contam como já usufruíram desses mesmos cursos d’água como meio de 

lazer como banho, pescaria e também para uso doméstico. Porém quando 

questionados o porquê dessa deterioração as alunas afirmam que é pela falta de 

vontade política em realizar o tratamento do esgoto e a falta de consciência da 

população em jogar lixo no “valão”, termo muito utilizado pelos alunos ao se referir aos 

rios.  

Como solução os alunos foram contundentes em afirmar que é não jogar lixo nos 

valões e conscientizar as pessoas em relação aos seus hábitos e também a seus atos 

sociais, fazendo referência a política.  
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Figura 11 –  Apresentação em sala de aula  dos alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

Durante as apresentações criamos um espaço para que os alunos refletissem 

sobre aquilo por eles apresentados e analisassem junto com os outros da turma, sobre 

os problemas socioambientais apontados por eles, suas causas, consequecias e as 

possíveis soluções.  

Houve certo consenso neste momento entre os alunos que esses problemas 

predominantes no bairro e as soluções estavam voltadas para atitudes 

comportamentais individuais, ou seja, baseadas em ações que não resolvem a base do 

problema. Até porque é importante lembrar que os alunos não coseguiram fazer 

relações dos problemas encontrados com o estilo de vida desenvolvido por nossa 

sociedade capitalista onde esse quadro alarmante por eles vivenciado é reflexo da 

desigualdade social gerada por tal sistema politico economico e social, os impedindo de 

propostas e reflexões mais aprofundadas que resolva o problema na sua essência.  
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6. O QUE OS DIÁRIOS DE BORDO NOS REVELARAM? A CONSTRUÇÃO 

COLETIVA DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO LUGAR 

 

Para verificar os impactos da adoção de nossa proposta, trazemos neste capítulo a 

descrição da análise desenvolvida a partir dos registros contidos nos diários de bordo. 

Para isso, lançamos mão da Ánalise Textual Discursiva (MORAES, 2003; MORAES e 

GALIAZZI, 2005) devido as suas características metodológicas que buscam superar a 

lógica fragmentada de interpretação sobre os fenômenos estudados, oferecendo uma 

compreensão e construções que sejam mais abrangentes sobre os elementos 

estudados. Para, Santos e Dalto “essa estratégia metodológica oferece [...] um olhar 

mais holístico e abrangente...” (2012, p. 2). 

Segundo Moraes e Galiazzi (2006) isso se deve ao fato da Análise Textual 

Discursiva ser uma metodologia com interfaces entre metodologias importantes em 

pesquisa qualitativa, como a Análise de Discurso e a Análise do Conteúdo que, como 

métodos de pesquisa, buscam ir além da quantificação, produzindo a interpretação dos 

significados de fontes diferentes como textos, questionários, registros de pesquisas 

participantes, áudios, imagens e outras formas de expressão artísticas, além de buscar 

entender as condições em que essas informações foram produzidas (MORAES E 

GALIAZZI, 2006). 

Seguindo o desenho metodológico, o primeiro passo foi criar aquilo que Moraes e 

Roque (2016), definem como corpus da análise que são essencialmente produções 

textuais e podem ser formados por diferentes documentos e que são determinados 

pelos pesquisadores em contextos desejados.  

Nesta pesquisa, este corpus foi formado e delimitado pelo conjunto de 18 

Diagnósticos construídos e desenvolvidos pelos alunos ao longo da pesquisa e estão 

na íntrega nos anexos desta dissertação. Tendo em vista já as delimitações do corpus, 

partirmos para o segundo momento conhecido como Desconstrução e Unitarização 

(MORAES E ROQUE, 2016).   
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Para esses autores a Desconstrução e a Unitarização, consistem no processo de 

fragmentação ou desmontagem do corpus, que está presente em qualquer forma de 

análise e que é definido de acordo com a necessidade do pesquisador no sentido de 

focar e buscar os detalhes ou elementos significativos que estão presentes nestes 

documentos, possibilitando uma compreensão mais aprofundada de sentidos que 

possam vir a surgir.  

Deste processo emergem as unidades de análise que também podem ser 

chamadas de unidades de significado ou de sentido, que podem ser agrupadas e 

categorizadas de forma que busquem nova ordenação a fim de aproximar e ampliar o 

entendimento sobre a investigação dos fenômenos, além de aglutinar os elementos 

textuais que possam apresentar similaridades e proximidades de sentidos e significação 

sobre o fenômeno estudado (MORAES E ROQUE, 2016). 

 Nesta pesquisa, para quantificar e interpretar os sentidos contidos nas descrições 

feitas pelos alunos em seus diários de bordo, nossas análises caminharam em dois 

aspectos, o primeiro quantificamos as respostas que estão expostas no (Quadro 2) e 

em seguida as unidades de contexto encontradas foram agrupadas em três categorias 

principais nomeadas de:  

“Problemas Socioambientais”, que teve por objetivo aglutinar as unidades de 

significado que representavam os problemas socioambientais existentes no local onde 

vivem os alunos e destacados pelos mesmos; a segunda categoria que teve o titulo de 

“Impactos Ambientais”, aglutinou as unidades de significado que estavam ligadas as 

possíveis consequências que os problemas socioambientais poderiam causar para os 

envolvidos; já a terceira chamada de “Possiveis soluções”, agrupou unidades de 

significado que apresentavam soluções propostas pelos alunos. 
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Quadro 2. Modelo explicativo dos indicadores distribuídos conforme categorias encontradas nos 
diagnósticos socioambientais do lugar  
 

Categorias/ indicadores 

Categoria 1 
Problemas 
Socioambientais 

Categoria 2 
Impactos Ambientais  

Categoria 3 
Possiveis soluções  

Nº de 
Recorrências  

Falta de 
Saneamento 
Básico 

Lama, mau cheiro, esgoto,  
Insetos e doenças liadas a 
eles como Dengue, 
Chikungunya Zika,, ratos, 
doenças que são  
causadas pelos os esgotos 
a céu, prejuízos ao meio 
ambiente 

Coleta regular, atitudes 
pessoais, obra por parte 
do poder publico. 

13 

Desmatamento 
Corte de árvores, 
queimadas 

 3 

Lixo 

Doenças, mau cheiro, 
insetos, contaminação por 
doenças causadas pelo 
lixo. 

Reduzir a quantidade de 
embalagens de plástico, 

coleta regular. 
6 

Moradias 
irregulares 

Moradia nas margens dos 
“valões”, Enchentes, 
alagamentos, perdas 
materiais. 

Investimento 
governamental. 

2 

Poluição 
atmosférica 

Fábrica de carvão, fumaça 
dos carros, queima de lixo, 
chuva ácida 

 4 

Poluição das 
aguas 

Valão, prejuízos, carcaça 
de animais mortos. 

População deixar de jogar 
lixo no “valão”, coleta 
regular de lixo. 

6 

Poluição dos 
solos 

Contaminação por 
ausência de saneamento 
básico, resíduos 
industriais, agrícolas, 
técnicas de agricultura. 

População deixar de jogar 
lixo nas ruas, manejo de 
resíduos sólidos, controle 
de pragas ou qualquer 
agente patogênico. 

2 

Fonte: Próprio autor  

 

Uma vez estabelecidas às categorias, frisamos que para oferecermos uma maior 

amplitude de participação dos alunos na pesquisa, mesmo fazendo uma análise crítica, 

consideramos todos os conteúdos presentes nos diagnósticos, não estabelecendo 

nenhuma restrição, mesmo identificando a ausência de algumas das respostas ou 

especificidades exigidas.  

Nas respostas que apresentaram todas as características solicitadas, seja por 

meio de desenhos ou da escrita, buscamos identificar o que pudesse representar 

indicadores de uma categoria, posteriormente agrupando de acordo com as unidades 
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mais significativas. Desse modo, a fragmentação e impregnação dos textos baseados 

nestas categorias puderam expressar de forma mais clara os argumentos 

desenvolvidos pelos alunos, aglutinando e sintetizando as informações, buscando uma 

homogeneidade construída a partir de um mesmo princípio conceitual, a fim de uma 

aproximação mais direta e com o esforço de exposição dos sentidos e significados 

para, no momento subsequente, buscar o exercício de interpretação mais aprofundado 

que formou a segunda etapa da análise dos dados.   

Sobre esse momento da análise Moraes (2003) ressalta que por mais que as 

categorias de análise possam parecer instáveis, as mesmas revelam informações que 

buscam relacionar ideias e teorias no intuito de elucidar a realidade do fenômeno 

estudado e, assim, da realidade de discursos que estão sempre em movimento 

(MORAES, 2003).  

Seguindo esta lógica Moraes (2003) descreve que as categorias de análise 

devam ser pertinentes em relação ao objeto de estudo, sendo capazes de representar 

as informações de modo que levem à compreensão dos fenômenos estudados e, desse 

modo, não fugir excessivamente aos componentes dos textos originais e oferecer um 

maior rigor para a construção das análises. 

Retornando para nossa análise conseguimos quantificar um número totalizante 

de 36 indicadores dentro de um universo de 18 diários, onde foi possível observar que 

todas as questões socioambientais que foram trabalhadas em sala de aula tiveram 

ocorrências em maiores ou menores proporções onde em sua grande maioria está 

relacionada à ausência de saneamento básico e suas consequências, poluição das 

águas, a questão do lixo, desmatamento, poluição dos solos e moradias irregulares 

aparecem com menores ocorrências. 

Continuando nossa análise evidenciamos que dentro deste percurso os alunos 

buscaram desenvolver suas narrativas construídas nos diários a capacidade discursiva 

tentando fazer uso de linguagem baseada em conhecimentos científicos abordados em 

sala ao refletirem sobre os problemas ambientais e sua relação com questões sociais e 

seus diferentes condicionantes como podemos observar nestes Diários representados 

pelas (Figuras 12, 13, 14 e 15).  
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Figura 12 – Diagnostico socioambiental aluno A  
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  Fonte: Dados da pesquisa, 2019  
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Figura 13 – Diagnostico socioambiental aluno B. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019  
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Figura 14 – Diagnostico socioambiental  aluno C 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

Fazendo uma reflexão sobre os dados encontrados nestes Diários que refletem 

aos olhos destes alunos em relação ao Lugar onde vivem, revelaram a clara percepção 

de precariedade ambiental dos bairros periféricos da cidade de Nova Iguaçu. Fazendo 

um paralelo, informações publicadas em 2017 pelo Instituto Trata Brasil, responsável 

por pesquisas sobre tratamento de águas e saneamento no Brasil e no mundo aponta 
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que 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água com qualquer forma de 

tratamento e metade da população do país, ou seja, por volta de 100 milhões de 

brasileiros, não possuem sistema de esgoto domiciliar e apenas 40% dos esgotos 

coletados em todo Brasil recebem tratamento e os outros 60% são lançados in natura e 

sem tratamento nos córregos, riachos, rios e estuários (BRASIL, TRATA et al. 2017). 

Diante destes fatos, é importante ressaltar que a realidade descrita pelos alunos 

(figura 15) demonstra o quanto é fundamental assumirmos uma posição de ensino 

dentro da educação em ciências que tente ir além dos bancos escolares e assim fazer 

seu papel de dialogar com esta realidade com uma posição crítica e questionadora, 

valorizando a prática e o dinamismo de atividades estimuladoras do exercício da 

observação, relacionando e representando as relações entre educação e os lugares 

onde vivem para que, desse modo, os mesmos possam não só dar significado ao que 

está sendo ensinado, mas, também, compreender a realidade e dinâmica da sociedade 

onde está inserido. 

Sendo assim, conhecer o Lugar na pespectiva socioambiental é fundamental ao 

estabelecimento de uma noção de cidadania, na medida em que essa signifique a 

consciência de que deveres e direitos constituem os dois lados de uma mesma moeda 

e que demanda atitudes coerentes em relação à vida em sociedade.  

Sobre esse fato concordamos com Jacobi (2005) ao descrever a educação 

cientifica como aquela que “trata não só da capacidade do indivíduo de exercer os seus 

direitos nas escolhas e nas decisões políticas, como ainda de assegurar a sua total 

dignidade nas estruturas sociais” (JACOBI, 2005, p.243). 
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Figura 15 – Diagnostico socioambiental  aluno D 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Desse modo é possível pretender uma educação cientifica que seja 

contextualizada com as condições sociais, para revelar as relações desiguais e injustas, 

em que parte da sociedade se encontra cada vez mais oprimidos pela vulnerabilidade 

social, econômica e ambiental. (LEFF, 2001; LAYRAGUES, 2011).  

Neste contexto, fica evidende a percepção desse aluno sobre o como os sujeitos 

são afetados em relação aos problemas ambientais que e as situações de exclusão 
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social vivida  por eles resultantes das relações sociais e de uma distribuição injusta dos 

serviços públicos provenientes em um modelo excludente que reproduz injustiças 

sociais e ambientais construída historicamente pela via político-social refletida nestas 

localidades. Como destacado por eles em seus Diários: 

 

“A falta de Saneamento Básico, afeta as pessoas de muitos jeitos, como doenças 

causadas por insetos, também ratos e por que o nosso esgoto é jogado no valão na 

época das chuvas causando enchentes trazendo prejuízos pra quem mora na beira do 

valão ”. (Aluno A) 

 

“No meu entender a falta de saneamento básico em Iguaçu velho pode trazer diversos 

problemas para a população, trazer alagamentos, diversas doenças, até perder bens 

materiais”. (Aluno E) 

 

Outro fato que podemos destacar nestes Diários é o aparecimento frequente 

nessas narrativas da dimensão político-social e sua relação de causa e efeito sobre as 

problemáticas. Foi possível perceber em alguns casos, como nos relatos destacados a 

seguir, que os alunos apresentaram uma visão mais abrangente sobre de 

preacariedade em que vive: 

 

“Uma das soluções é o investimento do governo para essas áreas. Pode ajudar a 

diminuir as enchentes, não jogando lixo no chão, não jogar lixo nos rios, valões ” (Aluno 

F). 

 

“As possíveis soluções seriam a prefeitura fazer coleta de lixo mais frequentemente e 

fazer um saneamento básico melhor”.  (Aluno G) 

 

“As possíveis soluções são: Tratamento de esgoto, saneamento básico e a educação 

para a população”. (Aluno H) 
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Essa situação nos permite perceber a necessidade de se (re)construir propostas 

e debates em Ensino de Ciências e outras áreas que possibilitem o entendimento sobre 

o lugar  na pespectiva que ressalte a inter-relação entre  componentes da  sociedade  e 

meio ambiente. Ainda assim, foi possível evidenciar pelos argumentos apresentados 

uma percepção mais amadurecida acerca do desafio que os cerca sobre.  

 

“Em questões práticas, a importância do saneamento básico está ligada a 

implementação de sistemas e modelos públicos que promovam o abastecimento de 

água, esgoto sanitário e destinação e controle de doenças, promoção de hábitos 

higiénicos e saudáveis melhorias da limpeza”. (Aluno B). 

 

“Reduzir o lixo, evitar comprar alimentos com muitas embalagens, economizar as 

sacolas, plásticos, reutilizar caixas de papelão, reciclar garrafas pet, separar o lixo 

orgânico dos demais. A educação ambiental pode ajudar a diminuir os lixos nas ruas e 

ajudar o ambiente”. (Aluno B) 

 

“O Ambiente é afetado quando a coleta de lixo não é feita regularmente, e os moradores 

são obrigados a queimar os seus lixos e a fumaça prejudica tanto ao meio ambiente 

quanto a humanidade provocando chuva ácida”. (Aluno I) 

 

Levando em consideração as possibilidades que a análise discursiva nos oferece 

como um importante instrumento para facilitar a visualização dos resultados e da 

discussão, analisando o diário do Aluno E, (Figura 16), podemos afirmar que ainda 

existe certa confusão no entendimento sobre a temática da proposta para os alunos, 

sobre as causas e efeitos dos problemas ambientais o que vemos refletido  em alguns 

discursos dos alunos baseados no senso comum como, por exemplo, o fato de que a 

falta de consciência e conhecimento da sociedade traria a degradação e por 

considerarem degradação só aquilo que afeta exclusivamente o meio físico natural 

como água, ar, solo e vegetação.  

Outro elemento que não podemos esquecer-nos de mencionar foram as 

barreiras encontradas para a execução da escrita por parte de  alguns alunos como o 
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Aluno K, (Figura 17),  onde é perceptível uma precária alfabetização que resulta na 

dificuldade na escrita e no entendimento das atividades.  

 

Figura 16 – Diagnostico socioambiental  aluno E 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Figura 17 – Diagnostico Socioambiental  Aluno K 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Entretanto levando em consideração a série, idade e condições para o desenvolvimento 

das atividades observa-se que a prática pedagógica voltada para uma educação científica mais 

abrangente utilizando interfaces de áreas diferentes do saber, possibilitou aos alunos a 

experiência de desenvolver seu protagonismo criando e reelaborando seus conhecimentos 

sobre o lugar onde estão inseridos com uma construção de percepção socioambiental 

evidenciada pela construção dos Diários de Bordo, aonde chegamos à conclusão que as 
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atividades em sala aliadas às atividades de campo mobilizaram conhecimentos no ambiente 

escolar.  

O Diário de Bordo como ferramenta de registro, permitiu aos alunos uma atitude de 

ação-reflexão em torno das problemáticas ambientais, sendo possível perceber uma ampliação 

da capacidade de compreensão e diagnóstico dessas dinâmicas no lugar onde vivem, e como 

consequência a identificação dos processos que resultaram na construção destes espaços, ao 

entendimento de como ocorrem às relações de poder, as relações entre as pessoas e a 

percepção do que é significativo para o aluno no contexto de sua formação sobre a realidade 

social e de seus valores, atitudes e comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A presente dissertação percorreu um caminho motivado pelas situações vivenciadas no 

exercício de um professor de Geografia da rede pública e seus estudantes, embebido pelo 

desejo ontológico do professor-pesquisador de buscar, de alguma maneira, o diálogo com a 

realidade. Todo o processo foi acompanhado pelas indagações do Como fazer? O que fazer? E 

porque fazer? Um desafio criado e que de alguma maneira visou alcançar a potencialização da 

educação em ciências, tão fragilizada em nosso país, sobretudo no que concerne à população 

sujeito dessa pesquisa, que está inserido na periferia da Baixada Fluminense. Esses sujeitos se 

constituem em alunos na faixa etária entre 11 e 13 anos, que vivem num território marcado pelo 

abandono e degradação permanente, seja nos seus aspectos sociais seja no que se refere ao 

ecossistema físico natural. Nesse sentido, buscou-se uma educação para o pensamento 

socioambiental baseado em diretrizes que visam um ensino democrático, participativo e 

contextualizado, envolvendo todos os atores que possuem o desejo de mudança social nesses 

tempos de crise da sociedade brasileira. 

Não podemos deixar de registrar o sentimento de algo incompleto que acompanha 

trabalhos de pesquisa de natureza acadêmica, posto que pela emergência do tempo e 

cumprimento dos prazos que nos são impostos, acaba perpassando por todo o processo de 

pesquisa que nos forçam a colocar um ponto final em algum momento dos vinte quatro meses 

de duração, em média, de um mestrado.  Assim, percebemos que esta realidade do trabalho 

nos obriga a restringir nossos estudos, tão farto e abrangente em sua potência, mas que para 

darmos conta temos que aparar uma realidade com múltiplas possibilidades.  

Essa pesquisa se estabeleceu e avançou com o apoio da educação ambiental crítica, 

pesquisa-ação e o Diário de Bordo, este último se mostrando um forte aliado no registro e 

coleta de informações. Entretanto para compor um discurso que encene a crítica social junto a 

jovens, se faz necessário maiores aprofundamentos e formação político social que estão além 

da escolarização. Nesse sentido, pesquisas que envolvam esses diferentes atores configuram-

se como uma das demandas crescentes sobre o universo educativo do Ensino de Ciências com 

vistas a uma sociedade mais justa e igualitária. 

Sendo assim, sobre nosso objetivo central que foi planejar, aplicar e consequentemente 

analisar os efeitos da proposta através da Análise Textual Discursiva das atividades dos diários 

de bordo em questão, acreditamos ter obtido êxito refletida na quantidade e qualidade de dados 

gerados no dercorrer das atividades, indicando que a presente proposta indedisciplinar 
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potencializou a educação em ciências pela qual os participantes da pesquisa, a partir dos 

conhecimentos aplicados em sala de aula, tiveram a capacidade de desenvolver seus 

diagnósticos de problemas socioambientais do Lugar onde vivem.  

Podemos apontar também outros aspectos positivos como o fornecimento de subsídios 

teóricos e práticos para além do discurso de escolarização o que propiciou aos envolvidos a 

reflexão e discussão, encaminhando os educandos a participarem da construção de uma visão 

de sustentabilidade local do ambiente e, consequentemente, nos mostrou um quadro alarmante 

da Baixada Fluminense.  

Outro fator que consideramos maior, que suplantou até os objetivos dessa pesquisa, foi 

o fato de aguçar o interesse pelo saber e sua construção, engajamento, participação e parceria 

dos alunos em todas as atividades tanto dentro de sala, quanto em seus trabalhos de pesquisa 

individual e em campo para a compreensão do tema, o amadurecimento e adaptações pelas 

quais o trabalho precisou passar enriqueceu o percurso metodológico da investigação.  

Ressaltamos também a prática docente, especificamente no que se refere à relação 

professor e aluno que esteve comprometida em desenvolver um pensamento reflexivo e 

respeitoso dentro de uma a sociedade onde são muitas as exigências e demandas o que tornou 

mais próxima, e mais horizontal essa relação, selada pelo sentimento de alteridade com os 

alunos.   

Assim, ao chegarmos às conclusões ou considerações finais, tomamos o cuidado em 

não ficar configurado um ponto final do estudo que tendeu mais para um ensaio ou base para 

estudos posteriores onde nosso propósito não foi o de elaborar uma proposta fechada, mas sim 

pesquisas em Ensino em Ciências que permitam atingir uma abordagem crítica da realidade e 

tentar incentivar e dar continuidade a um movimento de releitura permanente das práticas 

docentes, onde a relação pesquisa e sala de aula são colocadas como parte integrante e 

fundamental da formação continuada. Assim sendo, pensamos contribuir para o 

amadurecimento e enriquecimento das práticas de ensino com propósitos de empoderamento 

da população inserida em realidades precárias e submetidas a processos de exclusão. 
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ROCHA, André Santos. “Nós não temos nada a ver com a Baixada!”–problemáticas de uma 

representação hegemônica na composição do território. Recôncavo: Revista de História da 

UNIABEU, v. 3, n. 4, p. 1-22, 2013. 

 

SACHS, Ignacy; VIEIRA, Paulo Freira. Rumo à ecossocioeconomia. Teoria e prática do, 2007. 

 
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. Fundamentos teóricos e 
metodológicos da Geografia. São Paulo: Hucitec, 1994. 

 
____________, A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção / Milton Santos. 
- 4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. 

 
___________, Da totalidade ao Lugar. São Paulo: Edusp, 1996. 

 

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury.Uma análise de pressupostos 

teóricos da abordagem C-T-S (Ciência-Tecnologia-Sociedade) no contexto da educação 

brasileira. Ensaio: pesquisa em educação em ciências, v. 2, n. 2, p. 133-162, 2000. 

 

__________AULER, D.D. A. (organizadores).  CTS e educação científica: desafios, 

tendências e resultados de pesquisa. Brasília: Editora de Brasília, 2011. 

 

SANTOS, JRVD; DALTO, JO SOBRE ANÁLISE DE CONTEÚDO. ANÁLISE TEXTUAL 

DISCURSIVA E ANÁLISE NARRATIVA: investigando produções escritas em Matemática. Anais 

do V Seminário Internacional de Pesquisa em Matemática, Petrópolis, RJ, p. 28-31, 2012. 

 

SASSERON, L.H E CARVALHO, A.M.P. (2011). Alfabetização Científica: uma revisão 

bibliográfica, Investigações em Ensino de Ciências – V16(1), pp. 59-77, 2011. 

 



93 

 

SNOW, C. P. As duas culturas e uma segunda leitura: uma versão ampliada das duas 
culturas e a revolução científica. Trad. De Geral do Gerson de Souza e Renato de Azevedo 
Rezende Neto. SãoPaulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995. 

 
SAUER, Carl O. The morphology of landscape. California: University of California 
Publications in Geography 2, 1925, p.19-54. Disponível em: 
http://www.colorado.edu/geography/giw/sauer-co/sauer-co.html Acesso em 
04.09.2017. 

 
SASAKI, Karen. A contribuição da Geografia Humanística para a compreensão do conceito de 
Identidade de Lugar. Revista de Desenvolvimento Econômico-RDE,Salvador, Ano XIII, n. 
22, p.112-120, dez. 2010. 

 
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
TOZONI-REIS, M. F.C.A construção coletiva do conhecimento e a pesquisa-ação 
participativa: compromissos e desafios Pesquisa em Educação Ambiental, v.2, n.2, p. 89-
107, 2007. 
 
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meioambiente. São 
Paulo: Difel, 1980. 
 

_________Espaço e lugar. São Paulo: Difel, 1983. 

_________. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 

_________. A Geografia Humanística. In: CHRISTOFOLETTI, A. (Org.). Perspectivas da 

Geografia. São Paulo: Difel, 1985. Cap. 7, p. 143-164. 

 

UNESCO. Década da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento 
Sustentável 2005-2014: documento final do esquema internacional de implementação. 
Brasília: 
UNESCO, 2005. 120p. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139 
937por.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2018. 

 
TRINDADE, Margarete Alvarenga Viana Mota. Educação Ambiental e Protagonismo 
Juvenil: um estudo a partir de uma pesquisa participante em duas escolas públicas do 

Rio de Janeiro. 119f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de 

Ciências, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 

Campus Nilópolis, Nilópolis, Rio de Janeiro, 2016. 

 

ZABALZA, Miguel Angel. Diários de aula. Contributo para o estudo dos dilemaspráticos dos 

professores. Porto: Porto Editora. 1994.  



94 

 

_______. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional. Porto 

Alegre: Artmed. 2004. 

 
ZAMBONI, L. M. S. Cientistas, jornalistas e a divulgação científica: subjetividade e 
heterogeneidade no discurso da divulgação científica. São Paulo: Autores Associados, 2001. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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ANEXOS B – diagnósticos Socioambientais desenvolvidos pelos alunos 
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