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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre a relação existente entre a Educação 

Ambiental e a Didática crítica.  Traz resultados de duas pesquisas desenvolvidas entre os anos de 2008, 

2009 e 2010 no Programa de Apoio à Iniciação Científica da Universidade do Estado do Amazonas – 

PAIC/UEA/FAPEAM.  A proposta nasceu de observações de práticas em Educação Ambiental desenvolvidas 

nas escolas que, de forma geral, apresentava-se sem sentido e significado para os participantes e ligada a 

aspectos apenas da natureza.  A didática materializada pelos docentes nas atividades caracterizava-se como 

instrumental sem perspectiva de mediação com a realidade, negando as características e princípios da 

Educação Ambiental.  A partir das análises, sob a perspectiva sócio-ambiental e da Didática Crítica, os 

dados revelaram uma ação sem perspectiva que aponta para reflexão sobre a formação ambiental dos 

professores que atuarão no ensino fundamental. 
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OBJETIVOS 

Os objetivos consistiram de forma geral em identificar como a Educação Ambiental 

pode ser considerada um campo de ação político e pedagógico, especificamente objetivou relacionar a 

importância da didática crítica como mediadora desse processo, bem como perceber o entendimento dos 

professores sobre  meio ambiente e a relação deste com as práticas em Educação Ambiental. 
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METODOLOGIA 

As pesquisas desenvolvidas em escolas da rede municipal de Manaus tiveram um 

objetivo comum: Compreender como a Educação Ambiental pode ser considerada um campo de ação 

político e pedagógico.  Cada pesquisa partiu de objetos de estudo diferentes tais como: Educação Ambiental 

e relações pedagógicas na escola e o imaginário docente sobre meio ambiente.  A coleta de dados se 

desenvolveu com o uso de metodologias qualitativas tais como entrevistas e observação participante com 

professores em duas escolas públicas de Manaus. Após este primeiro momento iniciou-se o processo de 

análise dos dados relacionando-os com o referencial teórico adotado. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A didática, enquanto disciplina, vem passando por questionamentos a respeito de seu 

papel nos cursos de formação de professores, bem como sobre seu objeto de estudo.  Tais indagações se 

dão pelo fato da mesma também ter passado por um processo de re-significação dentro de uma perspectiva 

crítica.  A necessidade de re-significação e superação aumenta na medida em que se analisa um quadro em 

que a praticidade, o ativismo, a busca pelo utilitarismo pedagógico se apresenta, no contexto atual, como 

elemento norteador e principal objetivo dos que pretendem iniciar-se na docência, pensando apenas no 

instrumental como única alternativa para o processo de ensino e aprendizagem, esquecendo-se de outros 

fatores necessários, como a leitura crítica do contexto atual para definir o tipo de homem e sociedade que 

quer formar e, por conseguinte, organizar o processo didático.  

De acordo com Oliveira (2001, p.66), a didática crítica entende o ensino como trabalho 

didático produzido socialmente pelo homem através da práxis educativa, possuindo expressão nuclear na 

sala de aula. Veiga (1994) enfatiza que é nesta perspectiva que o ensino se transforma em ação intencional. 

Sem esta compreensão, a prática pedagógica ou a didática do professor se torna 

repetitiva, ativista, utilitarista, rompe com a unidade entre sujeito e objeto ou entre teoria e prática, que 

segundo Veiga (1994, p.18) na ausência da compreensão crítica da didática não há preocupação em criar, 

há apenas o interesse em repetir o processo prático quantas vezes queira. 

Na didática crítica, a prática pedagógica é criadora, as relações pedagógicas são 

marcadas pela intenção do que realmente se quer e manifestada tanto na ação como no fazer. Somente 

depois deste importante momento é que a técnica ou os meios serão determinados e o planejamento 

realizado para atuarem como elementos mediatizadores necessários ao processo de ensino. Há, de certa 

maneira, um comprometimento com a formação de sujeitos críticos que atuarão na formação de outros que 

serão como multiplicadores nas relações sociais desenvolvidas daí pra frente. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA DIDÁTICA PARA A FORMAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA DE 

PROFESSORES – A INTERLIGAÇÃO DE SABERES 

A partir de um entendimento sócio-ambiental de educação, que vê a necessidade de 

enfrentamento ideológico perante os valores culturais anti-ecológicos impregnados pela história na 

civilização ocidental, consideramos que a  prática da E. A. (Educação Ambiental) se caracteriza, também na 

visão sócio-ambiental, como uma ação crítica, fomentadora de tomada de consciência por parte da 

sociedade 

Ainda nesta visão, o meio social passa a ser visto como ponto de partida, como 

elemento primeiro e principal a ser trabalhado para superar a crise de percepção sobre a capacidade de o 

homem alterar o ambiente em que vive, crise esta que está presente em muitos educadores e educandos. 

Na perspectiva sócio-ambiental, “[...] O Meio Ambiente é o conjunto de componentes 

naturais e sociais e suas interações em determinado espaço ou tempo onde se associa a dinâmica, 

interações sociedade-natureza e suas conseqüências ao espaço que habita o homem e da qual o mesmo é 

parte integrante” (SANTOS,  2002, p. 33). 

Neste sentido, as concepções de ambiente, homem, sociedade e educação fazem o 

diferencial significativo implícito na prática pedagógica que enfoca a questão ambiental como necessária na 

formação docente.  A concepção de ambiente, restrito ao conjunto de animais, plantas e lixo que nos 

rodeiam, como é para grande parte das pessoas, apresenta a Educação Ambiental como salvadora ou como 

solução mágica dos problemas ambientais. Esta concepção é perigosa e viciosa no processo educativo, 

porque leva ao ativismo. Ela age de maneira similar à didática exclusivamente instrumental, quando enfatiza 

a técnica como solução para o processo de ensino, o que implica, no dizer de Meyer (1991), uma leitura 

adormecida do ambiente. 

A leitura do ambiente é considerada por Freire (1983) como leitura do mundo, que 

precede a leitura da palavra, sendo um movimento dialético, que se constrói historicamente.  Tal 

compreensão vê a E A como um fator contínuo de aprendizagem e um exercício constante de cidadania, 

fomentando uma (re) leitura crítica do ambiente e conseqüente consciência do espaço social do indivíduo 

contextualizado. 

A partir desse entendimento e concordância com a perspectiva sócio-ambiental, fica 

clara a diversificação de práticas em Educação Ambiental que, às vezes, não tem sentido, tanto para quem 

as media, quanto para quem participa do processo.  Segundo Carvalho (in LOUREIRO 2002), a Educação 

Ambiental surge como um campo de ação político e pedagógico “e o (a) educador (a) vai inscrever o sentido 

de sua ação, posicionando-se como educador (a) e como cidadão (ã). Daí o caráter não estritamente 

pedagógico, mas político de sua intervenção.” (p.59). O campo de ação político e pedagógico requer que o 

educador tenha implícito e explícito em suas ações, que tipo de homem quer formar, para qual sociedade 

está formando e qual o tipo ou significado de ambiente que está sendo transmitido e assumido, ou seja, um 
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posicionamento crítico que, para a didática crítica e para a visão sócio-ambiental, se configura o ponto 

principal de seus fundamentos. 

A didática utilizada pelo professor nas ações que envolvem a temática ambiental 

materializa ou não o conceito de ambiente estático.  Sendo assim, a Didática crítica materializa a Educação 

Ambiental crítica, e a didática instrumental materializa o ativismo sem sentido da E. A.  

A interligação de saberes acontece quando o docente assume e utiliza a didática crítica 

na forma como a planeja, no conteúdo escolhido, bem como a estratégia a ser executada na prática 

pedagógica.   

É nesse sentido, afirma Santos (2002, p.16), que a interligação dos saberes é condição 

para a construção de uma nova concepção de sociedade e natureza. 

Loureiro (2002) considera que uma das grandes falhas dos processos educativos 

denominados temáticos ou transversais, que se reproduz no trabalho com o tema ambiente, é a falta de 

clareza no significado da dimensão política que só ocorre quando há intencionalidade na prática pedagógica 

de interligar os saberes. 

Sendo assim, a didática crítica apresenta importante papel no processo de interligar 

saberes, pois rompe com a idéia de fragmentação entre quem ensina e quem aprende.  Ela reconhece a 

importância da contextualização, da intencionalidade.  Ela se apresenta como uma proposta horizontal para 

localizar a melhor estratégia metodológica que favoreça a curiosidade, a criatividade para uma aprendizagem 

significativa.   
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E. A. – UMA INTERVENÇÃO SEM PERSPECTIVA OU UMA PERSPECTIVA SEM 

INTERVENÇÃO  

Nas relações pedagógicas travadas nas ações em Educação Ambiental na escola, 

observou-se o uso de procedimentos tradicionais como o autoritarismo na relação entre professor e aluno; a 

transmissão de conteúdos sem nenhuma ligação com o contexto social dos alunos e a presença da visão 

romântica sobre meio ambiente nos conteúdos.  A característica presente é a do ativismo sem intenção na 

didática utilizada pelos docentes, tendo como conseqüência ações sem significados.  Ficou percebível a 

fragilidade no entendimento e transmissão do tema e, com isto as ações reduzidas a datas comemorativas 

na sua maioria. 

Os dados a respeito do imaginário docente sobre meio ambiente e sua relação com as 

práticas em Educação Ambiental trouxeram pontos que se relacionam aos resultados da pesquisa sobre as 

relações pedagógicas. 

Sendo o imaginário o conjunto de imagens construídas pelo indivíduo no decorrer de 

suas vidas, passíveis de sofrerem alterações com a aquisição de novos significados, o que se percebe é que 

a re-significação do conhecimento necessária na formação de educadores precisa de maior atenção, uma 

vez que o ativismo ou utilitarismo desenvolvido pelos docentes nas práticas em Educação Ambiental 

demonstram diretamente as imagens simplistas e românticas sobre a questão ambiental. 

Percebeu-se que as ações e as formas que os docentes dão a estas práticas derivam do 

entendimento que os mesmos possuem sobre o tema.  E tal entendimento também deriva de sua formação 

ou das condições em que se deu esta. 

No entanto, percebeu-se ainda que  existe a vontade em intervir, existe também a 

dúvida sobre como fazê-lo didaticamente. Há falta de clareza da dimensão política da ação docente. 

A resposta ao objetivo comum das pesquisas nos leva a afirmar que a ação política e 

pedagógica da Educação Ambiental só pode ocorrer quando forem superados os conceitos simplistas de 

ambiente e da didática que vem se reproduzindo tanto na formação dos professores quanto no trabalho 

desenvolvido nas escolas por professores já formados. 

A interligação de saberes ambientais precisa estar presente na condução didática das 

disciplinas dos professores em formação e dos que já estão no mercado de trabalho. No nosso 

entendimento, a interligação poderá ocorrer com a contribuição de uma didática crítica que negue o ativismo 

e o utilitarismo da prática pedagógica e que materialize a intencionalidade do processo educativo crítico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o processo educativo como algo em constante mudança, a Educação 

Ambiental precisa ser melhor percebida e entendida, não como um remédio para todos os males, mas como 

um campo de ação político e pedagógico e, portanto, também em movimento. Este posicionamento 

permitirá avançar no conceito simplista e reducionista de Educação Ambiental.  

Para que a E.A. desempenhe o novo papel que lhe está destinado na relação homem e 

meio ambiente, para ela ser eficiente e eficaz na formação do cidadão que desejamos, a didática utilizada em 

seu ensino deve ir além da transmissão de conteúdos prontos, deve recusar e denunciar fetiches e 

banalidades deve romper com a violência simbólica construída no imaginário docente e apresentar 

intencionalidade nas relações pedagógicas do cotidiano escolar.  
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