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RESUMO 

 

As preocupações com a relação sociedade e a natureza orientam a Educação Ambiental (EA). 

No Brasil, a EA é amparada por lei em todos os níveis e modalidades da Educação, como a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei 9.795 do ano de 1999. Em 2012 foi 

promulgada as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), que 

orientam as perspectivas educacionais dessa temática no ambiente escolar, tanto em meios 

impressos, como é o caso do Livro Didático (LD), quanto pelo professor. Pesquisas em EA 

apontam problemas enfrentados pelos professores para a implementação da EA no ambiente 

escolar. Dentre esses, destaca-se, a dificuldade dos professores em reconhecer as principais 

abordagens da EA. Nesse sentido são objetivos dessa pesquisa investigar como a temática 

ambiental tem sido abordada nos livros didáticos e pelo professor, baseando-se nas tendências 

da EA Crítica, orientada pelas DCNEA; bem como produzir um material pedagógico que 

possibilite a identificação das concepções de EA presentes em materiais e práticas escolares 

como forma de facilitar a prática reflexiva, crítica e transversal de ensino, de acordo com as 

propostas presentes nas DCNEA.  Assim, essa pesquisa apresenta as principais políticas 

públicas que orientam a EA no ambiente escolar, bem como um referencial das principais 

tendências de abordagem dessa temática, como é o caso das tendências: conservadora, 

pragmática e crítica. Os LD e as entrevistas dos professores, são os instrumentos dessa pesquisa, 

e foram processados a fim da obtenção de interpretações, de acordo com a análise de conteúdo, 

proposta por Bardin (2004). As informações apresentadas são descritivas e de caráter 

qualitativo. Dessa forma, pode-se perceber que nos LD´s bem como no desenvolvimento da 

temática pelo professor, há coexistência de tendências em um mesmo conteúdo abordando a 

temática ambiental. Sobre a relação do homem com a natureza, prevalece a visão conservadora. 

A análise é feita ao nível individual, enquanto ser biológico, psicológico e moral, 

desconsiderando-se o construto social. As causas dos problemas ambientais, bem como as 

responsabilidades sobre a crise, não são discutidas de forma crítica. Pois discussões envolvendo 

as relações sociais, estrutura social e luta coletiva, não são abordadas, na maioria das vezes. Os 

professores demonstraram ser pragmáticos em suas atividades. 

 

Palavras-Chave: educação ambiental, livros didáticos, tendências educacionais. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The concern with natural resources, physical phenomena and human relationships guide 

Environmental Education (EA). In Brazil, EA is supported by law in all levels and modalities 

of education, such as the National Environmental Education Policy (PNEA), Law 9,795 of the 

year 1999. In 2012, the National Curricular Guidelines for Environmental Education (DCNEA), 

Which guide the educational perspectives of this theme in the school environment, both in print 

media, such as the Didactic Book (LD), and by the teacher. Research in EE points to problems 

faced by teachers for the implementation of EA from the textbook. Among these, it is 

highlighted the difficulty of teachers in recognizing the main approaches of EE. In this sense, 

the objectives of this research are to investigate how the environmental theme has been 

approached in textbooks and by the teacher, based on the trends of Critical EE, guided by the 

DCNEA; As well as to produce a pedagogical material that allows the identification of EA 

concepts present in school materials and practices as a way of facilitating reflective, critical and 

transversal teaching practice, according to the proposals presented in the DCNEA. Thus, this 

research presents the main public policies that guide EA in the school environment, as well as 

a reference of the main tendencies to approach this theme, as is the case of trends: conservative, 

pragmatic and critical. The methodological paths of this investigation began with the choice of 

the didactic book of Sciences and Biology, and elaboration of script for the interview with 

teachers. These research instruments were processed in order to obtain interpretations, 

according to the content analysis, proposed by Bardin (2004). The data presented are descriptive 

and qualitative. In this way it can be seen that in both LD and in the development of the subject 

by the teacher, there is coexistence of tendencies in the same content addressing the 

environmental theme. Regarding man's relation to nature, the conservative view prevails. The 

analysis is done at the individual level, while being biological, psychological and moral, the 

social construct is ignored. The causes of environmental problems, as well as the 

responsibilities of the crisis, are not critically discussed. For discussions involving social 

relations, social structure and collective struggle are not addressed, most of the time. Teachers 

have shown to be pragmatic in their attitudes towards the environment. 

 

Keywords: environmental education, educational trends, textbooks.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação em oferecer uma educação que possibilite compreender as relações 

humanas com o ambiente, se intensificaram nas últimas décadas a partir do agravamento da 

degradação ambiental. O modo de produção capitalista, mais recentemente em sua face 

Neoliberal tem sido apontado como uma das principais causas desse quadro. Como 

consequência dessa situação destaca-se o esgotamento e contaminação dos recursos naturais, 

ameaça a sobrevivência de diversas espécies, além de intensificação da desigualdade social. 

A Educação Ambiental (EA) surge diante da necessidade de ampliar o conhecimento 

sobre a complexa teia de relações que regem o ambiente, essa educação que entrelaça as 

relações entre os seres humanos, os fenômenos físicos e biológicos e a sociedade, foi adjetivada 

de ambiental. A preocupação com os recursos naturais, fenômenos físicos e relações humanas 

orientam a Educação Ambiental (EA), que deve, portanto, considerar a complexidade do 

ambiente, que envolve as dimensões econômicas, culturais, políticas e sociais, além da natural.  

No Brasil, EA é amparada por lei em todos os níveis e modalidades da Educação, a 

partir do ano de 1999, com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que foi 

instituída pela Lei 9.795 do ano de 1999.  

Em 2012 foi promulgada as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental (DCNEA), que orienta as perspectivas educacionais dessa temática. Assim como a 

PNEA, a DCNEA coloca a EA como obrigatória   em todas as etapas e modalidades da educação 

(BRASIL, 2012). 

Pesquisas em EA tem apontado dificuldades enfrentadas pelos professores para a 

implementação da EA a partir do livro didático. Dentre esses, destaca-se, a dificuldade dos 

professores em reconhecer as principais abordagens da EA. Dentre os autores que pesquisaram 

sobre a questão ambiental em livros didáticos, encontrou-se: Marpica e Logarezz (2010); Santos 

(2006); Silva e Trivellato (2003); Bizzo et al. (1996); Silva (2011). 

 Nesse sentido, é importante que os educadores possuam a compreensão das diferentes 

dimensões e conteúdo que são abordados pela EA. Recomendações sobre as abordagens da EA 

podem ser encontrados nas políticas educacionais, em especial pela PNEA e pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Ambiental (DCNEA).  

A perspectiva crítica da EA, recomendada pela DCNEA implica em um trabalho 

pedagógico de forma interdisciplinar, transversal, para o fortalecimento da capacidade de 

tomada de decisões dos cidadãos acerca das dimensões socioambientais. 

Diante desse aporte legal para a EA nos currículos educacionais, surge questionamentos 
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sobre a forma que a EA é desenvolvida no ambiente escolar, bem como os subsídios que 

proporcionam a aplicação desse campo do conhecimento. 

Na educação básica o material garantido, pelo estado, para o aluno, é o livro didático 

(LD). Esse recurso, dependendo da realidade escolar, muitas vezes é o único material 

pedagógico. O livro didático, é um dos materiais mais utilizados no processo de ensino-

aprendizagem nas escolas brasileiras, e muitas vezes foi o único recurso que o professor teve à 

sua disposição no ambiente escolar (DELIZOICOV et al., 2002). 

Diante dessa realidade em relação ao LD é fundamental conhecer como os LD abordam 

a EA, e verificar como as tendências da educação existentes nos seus conteúdos poderia 

contribuir para o entendimento da problemática ambiental, além de analisar em que medida o 

LD, que é o principal instrumento de apoio do professor, reforça ou não os problemas apontados 

pela EA. 

Assim as perguntas que orientaram essa pesquisa são: Os livros didáticos abordam a 

temática ambiental de acordo de forma Crítica? Que tipo de abordagem baseado nas principais 

tendências da EA é identificada nos livros didáticos de Ciências e de Biologia em questão? 

Quais são as percepções dos professores sobre as algumas dimensões da Educação Ambiental? 

Os professores conhecem as DCNEA e suas orientações para o trabalho com a temática 

ambiental?  

A partir desses questionamentos, essa pesquisa propôs-se analisar o conteúdo dos livros 

didáticos de Ciências e de Biologia, a luz dos princípios da EA crítica. Os livros pertencem a 

coleção do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014, sendo quatro livros de 

Ciências e três de Biologia do PNLD do ano de 2015.  

Além disso, todo esse processo de pesquisa realizado com os livros didáticos culminou 

em um produto educacional, que visou contribuir com o professor no trabalho com a EA em 

seu cotidiano escolar. Nesse produto, contemplou-se elementos para avaliar o LD ou direcionar 

a escolha do LD, bem como outros materiais pedagógicos que tratem da EA, e promove a 

compreensão de práticas pedagógicas, a partir das principais tendências da EA: Conservadora, 

Pragmática e Crítica. Essa produto colabora no desenvolvimento da temática ambiental pelo 

educador, já que propicia uma análise crítica do conteúdo presente nos instrumentos didáticos 

de seu trabalho e práticas educativas. E dessa forma tornar acessível ao professor discussões 

que vem ocorrendo sobre EA no âmbito acadêmico, como forma de diminuir a distância ente a 

produção do conhecimento e o público que pode implementá-la. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

- Investigar como a temática ambiental tem sido abordada nos livros didáticos e pelo professor.  

 

2.2 Objetivos Específico 

- Analisar como é abordada a temática ambiental nos livros didáticos. 

- Investigar quais são as principais tendências da EA presentes nos livros didáticos. 

- Identificar as abordagens das tendências de EA utilizadas pelos professores de Ciências e 

Biologia no que se refere a temática ambiental em sua disciplina. 

- Produzir um material pedagógico que possibilite a identificação das concepções de EA 

presentes em materiais e práticas escolares como forma de facilitar a prática reflexiva, crítica e 

transversal de ensino, de acordo com as propostas presentes nas DCNEA. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta os pressupostos teóricos que norteiam essa pesquisa. Para 

elaborar esses pressupostos foram selecionados livros, teses, dissertações e artigos sobre as 

Políticas Públicas da EA, bem como as abordagens das tendências da educação ambiental, e as 

questões ambientais nos livros didáticos. 

 

3.1 Breve histórico da Educação Ambiental global 

 

A partir dos anos 60 e 70 os problemas ambientais começaram a ser discutidos, em 

decorrência das mudanças que estavam ocorrendo na sociedade, perceptíveis em relação as 

expansões comerciais e caracterizados por grandes urbanizações e industrializações. Essas 

discussões ambientais, iniciaram-se a partir de um contexto pós-guerra mundial (RAMOS, 

1996). 

A expressão Educação Ambiental, traduzida do inglês Enviromental Education, foi 

criada na Inglaterra em 1965, durante uma conferência sobre educação (DIAS, 2004). Porém, 

foi somente em 1972, durante a Conferência Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano que a expressão EA foi divulgada, promovido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), ocorrida em Estocolmo. 

Em 1972, sob a responsabilidade da ONU foi criado o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), que funcionou como uma agência do sistema da ONU. Esse 

programa monitorava o estado do meio ambiente e promovia ações frente aos principais 

problemas e ameaças ambientais, além de fomentar ações de melhorias para a qualidade de vida 

das pessoas frente a disposição de recursos naturais (DÍAZ, 2002). 

Contudo, a Conferência Intergovernamental sobre EA, realizada em Tbilisi em 1977 foi 

considerada o grande marco da EA. Nessa conferência foram produzidos documentos que 

versavam sobre recomendações, objetivos e orientações para o desenvolvimento da EA, 

pautada em conceitos e definições que apontavam para "aquisição de conhecimentos, novos 

padrões de conduta e interdependência". Essa conferência já trazia a temática ambiental a ser 

tratada numa dimensão de totalidade, com a finalidade de percepção da existência e a 

importância da interdependência econômica, social, política e ecológica, nas zonas urbanas e 

rurais (UNESCO, 1977). 

No Brasil, na década de 80, a EA iniciou os seus primeiros passos a partir da lei federal 

nº 6938, regulamentada após um tempo pelo Decreto de nº 99.274/90, que promulgou a Política 
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Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Com essa política definiu-se meio ambiente, bem como 

reorientou-se a gestão ambiental, incluindo atribuições e responsabilizações sobre as causas 

ambientais. E em 1992, o Brasil sediou um evento ambiental de amplitude internacional, que 

ocorreu no estado/cidade, Rio de Janeiro, a Conferência da ONU para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento Sustentável (CNUMAD), também conhecido como Eco-92 ou Rio-92. Essa 

conferência objetivou estabelecer acordos, estratégias globais e internacionais, partindo do 

princípio de que se respeitassem os interesses coletivos e se protegesse a integridade do sistema 

ambiental e o desenvolvimento mundial. Na Conferência RIO-92 reconheceu-se, que as 

situações de pobreza e degradação ambiental se encontram intimamente relacionadas. E que o 

modelo de desenvolvimento social era ecologicamente predatório, socialmente perverso e 

politicamente injusto (CALVO,1994; CONTI, 1986; UNESCO, 1992). 

Essa conferência trouxe novas concepções para a EA, sendo tratadas em um documento 

intitulado de Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global. Esse documento discutia a necessidade de formação de um pensamento crítico, coletivo 

e solidário, de interdisciplinaridade, de multiplicidade e diversidade na compreensão das 

questões ambientais. 

  Esse tratado tem relevância nos planos de ações ambientais, por reconhecer a EA como 

um processo político dinâmico, em permanente construção, orientado por valores baseados na 

transformação social. Esse direcionamento das ações foi apresentado em grande parte na agenda 

21 que trouxe a necessidade de trabalhar a consciência para formar novos valores e novo 

comportamento por meio da educação, criando assim novos valores na sociedade (SECAD, 

2007). 

Em 2002 a Assembleia Geral das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas 

(ONU, estabeleceram a resolução nº 254 com ações para a problemática ambiental, e declarou-

se 2005 como o início da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-

2014). Com o intuito de reforçar a significância da atuação da educação na compreensão das 

questões ambientais, por meio de ações coletiva, participativas, e de caráter político, sendo a 

UNESCO a responsável pela implementação da iniciativa (GADOTTI, 2008).  

 

3.2 Histórico das políticas públicas para a Educação Ambiental formal nacional 

 

De maior referência e representatividade no território Brasileiro, a Constituição Federal 

de 1988, apresentou no inciso VI do artigo 225, a necessidade de “promover a Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
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meio ambiente” (BRASIL, 1988). 

A EA de forma institucionalizada, no Brasil teve início em 1973 com a criação da 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), vinculada à Presidência da República. Em 

1981, aconteceu em âmbito legislativo, o estabelecimento da Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA). Nesse documento já se referenciava a inclusão da EA em todos os níveis 

de ensino (BRASIL, 2005). 

 Em 1992 o Brasil sediou uma conferência da ONU, no Rio de Janeiro e a partir de um 

fórum global de discussões, culminou a EA como um dos instrumentos da política ambiental 

brasileira. Nesse mesmo ano foi criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Neste mesmo 

ano o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

instituiu os Núcleos de EA em todas as superintendências estaduais (BRASIL, 2005). 

 Em função desses órgãos de ações ambientais, inclusive legislativo dado pela 

Constituição Federal de 1988, criou-se programas estaduais de EA, como é o caso do Programa 

Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), criado em 1994 sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação (MEC) e em parceria com outras entidades estaduais e privada do País 

(BRASIL, 2005). 

 No ano de 1995, as ações ambientais contavam com a Câmara Técnica Temporária de 

Educação Ambiental no Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Por meio desse 

órgão se estabeleceram ações de caráter participativo, descentralizado e na luta pelo 

reconhecimento da pluralidade e diversidade cultural na perspectiva do trabalho interdisciplinar 

(BRASIL, 2005). 

 Com a lei 9.394 do ano de 1996 (LDB - Lei de Diretrizes e Bases), ocorreu a 

regulamentação da Educação Brasileira. Essa política foi pautada na Constituição Federal de 

1988 e trouxe princípios e objetivos da EA que se entrelaçaram com os princípios e objetivos 

gerais da Educação. Como é possível verificar em seu artigo 32, o qual assegura que “o ensino 

fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: (...) II – a compreensão 

do ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia das artes e dos valores em que 

se fundamenta a sociedade” (BRASIL, 2012). 

 As atribuições da EA dentro do ambiente escolar, foram melhor esclarecidas com a lei 

9.795 do ano de 1999 que estabeleceu a Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA). 

Essa política oficializou a EA nos currículos escolares. Uma vez que estabeleceu que a 

“Educação Ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo”. A PNEA entende por esta educação “os processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
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habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 

2015). 

 A lei 9.795/99, em seu artigo 4º, inciso VII, recomenda a valorização da educação em 

uma abordagem que articule as questões ambientais locais, regionais e nacionais. No artigo 8º, 

incisos IV e V é possível perceber as orientações estabelecidas com essa temática no trabalho 

educacional; “busca de alternativas curriculares e metodológicas na capacitação da área 

ambiental e as iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material 

educativo”. 

A formação de professores em EA está prevista na lei 9.795/99, especificamente em seu 

artigo 11, e estabelece que; “a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas”. De forma que EA não seja uma 

disciplina específica, mas que possa ser desenvolvida de maneira transversal, em todas 

disciplinas. Uma das formas de inserção da EA é por meio da formação continuada, em pós-

graduações, como é encontrado no artigo 10, §2º da mesma lei; “cursos de pós-graduação, 

extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da Educação Ambiental, quando se fizer 

necessário”. 

 Ainda sobre os currículos escolares, tem-se em 1997 a criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Os PCN`s foram aprovados pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Os PCN`s tem como recomendação principal o trabalho na perspectiva da 

transversalidade. Assim, os PCN`s surgem como uma orientação de trabalho educacional, que 

instituem valores, novos comportamentos, novas perspectivas, como o caso dos assuntos: meio 

ambiente, ética, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. Assuntos 

transversais são orientados a serem trabalhados em todas as disciplinas, de forma 

contextualizada, por isso transversal.  

 A partir da lei 9.795/99, realizaram-se quatro Conferências Nacionais de Meio 

Ambiente, em 2003, 2005, 2008 e 2011. Essas conferências de cunho participativo social, tem 

se configurado em um instrumento democrático da EA. Essas ações fomentam a construção de 

políticas públicas para o meio ambiente, bem como potencializam a EA no âmbito escolar.  

 Assim o CNE após o PNEA, lei 9.795 do ano de 1999 e as recomendações presentes na 

Constituição Federal, bem como as Conferências Nacionais sobre a EA estabeleceram no ano 

de 2012, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental (DCNEA) documento 

que orienta a prática de ensino em suas diversas modalidades da educação.  

As DCNEA estão dispostas na Resolução CNE nº 2/2012. Essas diretrizes trazem 
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orientações para a educação básica e superior. O seu artigo 6º destaca que “A Educação 

Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociedade 

e a cultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, 

ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino”. O 

objetivo das DCNEA é estimular o desenvolvimento de projetos nas instituições de ensino e 

que adotem uma perspectiva crítica. Abaixo alguns princípios para o desenvolvimento de 

projetos de EA seguindo uma perspectiva crítica.  

 

I - totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, 

estudos e produção de conhecimento sobre o meio ambiente; II - 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque humanista, democrático e participativo; 

 III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

 IV - vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia 

de continuidade dos estudos e da qualidade social da educação;  

V - articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos 

desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas 

dimensões locais, regionais, nacionais e globais; 

VI - respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, 

étnica, racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e 

permanência e o valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do 

desenvolvimento da cidadania planetária. (CAP. I, RESOLUÇÃO N. 2, DE 

15 DE JUNHO DE 2012). 

 

Esses princípios da EA bem como as demais recomendações estabelecidas à educação 

formal instigam a EA como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos 

os níveis e modalidades do ensino formal. 

O próximo item refere-se ao livro didático, suas finalidades e políticas públicas.  

 

3.3 O Livro Didático 

 

O livro didático (LD) é um dos principais instrumentos de trabalho do professor no 

ambiente escolar, e dependendo da realidade escolar, é o único material de apoio que o 

professor tem para a realização de sua aula (DELIZOICOV et al., 2002). De acordo com Silva 

e Trivellato (2002) o LD está bastante presente na escola desde 1970, e uma das razões 

plausíveis, é que esse material é custeado pelo poder público. 

Na educação pública, o LD é ofertado pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Esse programa é vigente desde o ano de 1985, pelo Decreto nº 91.542. O PNLD é de 

responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O LD se 

tornou de distribuição universal a partir do ano de 1997, atendendo a todas as disciplinas 
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curriculares do Ensino Fundamental (EF). Haja visto que em épocas anteriores, somente 

algumas disciplinas possuíam o livro didático como recursos pedagógico (BRASIL, 2010). 

 A partir do ano de 2004, o livro didático passou atender o Ensino Médio (EM) pelo 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). Essa distribuição 

ocorreu de forma gradual, tendo como meta a consolidação universal no ano de 2008 (BRASIL, 

2012). 

 O PNLD e o PNLDEM foram programas inicialmente financiados pelo Ministério da 

Educação (MEC), e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Entretanto, com o 

passar do tempo as principais editoras dos LD brasileiros foram compradas por empresas 

privadas. Assim, no início do século XXI a maior parte dos financiamentos dos LD provém de 

agências internacionais, como o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), tendo uma expressiva representação por multinacionais estrangeiras, 

sobretudo as empresas de origem espanhola (CASSIANO, 2007). 

No governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), especificamente no período de 1995 a 

2002 essa prática de empresa internacionais virem para o Brasil com o intuito da 

comercialização, foi intensificada nos LD. Consequentemente, os LD passaram a ser produto 

de empresas internacionais que tinham estímulos na mundialização do capital. Dessa forma, ao 

final do século XX e início do século XXI, os LD são predominantemente produzidos por 

empresas privadas que seguem o controle do Estado. Era o modelo neoliberal de gestão, que de 

acordo com Frigotto e Ciavatta (2003) apud Cassiano (2007) é pautada pela relação Estado-

mercado, ou seja, marcada pela sujeição do Estado à lógica do mercado, que não necessitaria 

deste último para se regular e controlar as relações de produção. 

Sobre esse modelo neoliberal de gestão, para maiores esclarecimentos, Azevedo 

postula:  

Como ponto de partida, deve-se ter presente que o neoliberalismo questiona e 

põe em cheque o próprio modo de organização social e política gestada com 

o aprofundamento da intervenção estatal. ‘Menos Estado e mais mercado’ é a 

máxima que sintetiza suas postulações, que tem como princípio chave a noção 

da liberdade individual, tal como concebida pelo liberalismo clássico. 

(AZEVEDO, 2001, p.11). 

 

 

Os LD são editados a cada três anos e seguem alguns critérios do MEC. Após serem 

aprovados pelos pareceristas, entram na lista de livros que podem ser escolhidos pelas 

instituições escolares. A escola tem autonomia para a escolha da coleção adotada. O livro é 

escolhido ao final de cada triênio. Assim, os LD não são consumíveis por um período de 3 anos.  

De acordo com Lajolo (2008) o adjetivo didático, na expressão livro didático, 
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caracteriza e define-o como um instrumento específico e importantíssimo de ensino e de 

aprendizagem formal. 

 Os LD não são uma realidade só no Brasil, em países desenvolvidos eles também são 

presentes. Acredita-se que seja devido ao seu papel portador das dimensões técnico-

pedagógicas, e que apresentam bases de orientações no processo educacional, haja visto que 

são considerados “veículo portador de um sistema de valores, de ideologias, de uma cultura de 

determinada época e de determinada sociedade” (BITTENCOURT, 2005, p. 302). Portanto, 

nesse processo de escolha do livro, espera-se que o professor seja consciente do conteúdo 

abordado no livro, realizando uma escolha crítica, que possibilite relacionar o conteúdo com a 

realidade de seus educandos, no intuito da criticidade, contexto e desenvolvimento de ações. 

 Como o LD é um material de destaque na educação, muitos estudiosos acreditam que 

esse material necessita ser investigado, para que seja possível saber se o LD atende aos objetivos 

educacionais e da disciplina, bem como investigar o uso deste recurso pelo professor e pelo 

aluno. Segundo muitos autores essa é uma forma de melhorar a qualidade do LD (FREITAG et 

al., 1993; FRACALANZA, et al., 2003; MARPICA; LOGAREZZI, 2010).  

Os livros didáticos apresentam em seus conteúdos um papel histórico, comercial, 

político e social, afinal, “o livro é também instrumento de transmissão de valores ideológicos e 

culturais, que pretendem garantir o discurso supostamente verdadeiro dos autores” (PAVÃO, 

2006, p. 11). 

Sabendo-se das diferentes abordagens do conteúdo utilizadas pelo LD, há na produção 

do conhecimento uma relação a ser analisada, envolvendo o professor em sua relação com o 

LD, bem como os alunos na aquisição dos conhecimentos. Frison et al. (2009) afirmam que a 

maioria dos livros didáticos apresenta uma ciência descontextualizada, separada da sociedade 

e da vida cotidiana, e concebem o método cientifico como um conjunto de regras fixas, uma 

ciência engessada para encontrar a verdade na vida escolar. 

O LD é considerado um material curricular, por conter os conteúdos de forma 

estruturada de acordo com a política educacional, pode haver casos então em que os LD são 

seguidos como único material curricular de atividades docentes. Zabala (1998, p.168) conceitua 

materiais curriculares como: “aqueles meios que ajudam os professores a responder aos 

problemas concretos que as diferentes fases dos processos de planejamento, execução e 

avaliação lhes apresentam”. 

Uma das preocupações educacionais em torno do LD, é que ele não é só mais um dos 

recursos pedagógicos para o conhecimento, muitas vezes passar a ser o produto final do 

conhecimento, sendo então um objeto limitante e único. E essa inquietude apresenta diversas 
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hipóteses, como a falta de recursos pedagógicos na escola, a falta de formação do professor no 

domínio de conteúdo, bem como as condições de trabalho, carga horária extensa, etc. Com isso 

professor e alunos podem ficar presos ao único recurso pedagógico na escola, tendo o LD como 

verdade absoluta, marcando, pois, de forma decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se 

ensina. (GOMES, 2008; LAJOLO, 2008). 

Sendo o LD um material didático de forte elo na comunicação do conhecimento 

científico para o ensino, Santos e Carneiro, ressaltam algumas das funções do LD são: 

 

O livro didático assume essencialmente três grandes funções: de informação, 

de estruturação e organização da aprendizagem e, finalmente, a função de guia 

do aluno no processo de apreensão do mundo exterior. Deste modo, a última 

função depende de o livro permitir que acontecesse uma interação da 

experiência do aluno e atividades que instiguem o estudante desenvolver seu 

próprio conhecimento, ou ao contrário, induzi-lo á repetições ou imitações do 

real. Entretanto o professor deve estar preparado para fazer uma análise crítica 

e julgar os méritos do livro que utiliza ou pretende utilizar, assim como para 

introduzir as devidas correções e/ou adaptações que achar conveniente e 

necessária (SANTOS; CARNEIRO, 2006, p. 206). 

 

Assim, dependendo da forma como o professor   faz uso do LD, há um impacto na 

aquisição do conhecimento. Os autores Santos e Carneiro (2006) destacaram que dependendo 

do LD, bem como do conhecimento do professor na condução da aula, o LD vai permitir a 

realização da contextualização do conteúdo com as experiências da realidade do aluno, e 

possibilitar a compreensão do fenômeno, bem como a realização de atividades livres e criativas, 

ou ao contrário, engajar o aluno em atividades repetitivas ou reprodutivas de comportamentos. 

 

3.4 Tendências da Educação Ambiental 

 

As tendências da educação de forma genérica, tem suas fontes segundo Santana (2005) 

baseada no liberalismo, positivismo e marxismo. Essas são algumas das principais fontes 

epistemológicas da educação, entre outras possíveis. 

 A partir dessas fontes epistemológicas se delinearam diversas tendências da educação. 

De acordo com Saviani (2005) e Libâneo (1991;1993), as tendências educacionais perpassam 

os períodos do pensamento pedagógico e se diferenciam em dois macro eixos: Tendência 

Pedagógica Liberal e Tendência Pedagógica Progressista, sendo possíveis as subdivisões em 

caráter mais especificista. As Tendências Pedagógicas Liberal incluem: Tendência Liberal 

Tradicional, Tendência Liberal Renovada Progressivista, Tendência Liberal Renovada Não 

Diretiva, e Tendência Liberal Tecnicista. Enquanto a Tendência Pedagógica Progressista é 
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subdividida em: Tendência Progressista Libertadora, Tendência Progressista Libertária e 

Tendência Progressista Crítico-social dos Conteúdos. 

 É possível perceber que nessas tendências, há 2 tipos de conhecimentos que se divergem 

de forma mais expressiva: o tradicional (conservador) e o progressista caracterizado por uma 

criticidade. Essas tendências da educação se estendem às diferentes áreas do conhecimento, 

sendo a temática ambiental, desenvolvida na percepção das distintas correntes político-

pedagógicas na EA. A existência das correntes político-pedagógicas presentes no cotidiano da 

EA, é do reconhecimento de diversos autores, como: Layrargues (2004); Guimarães (2004); 

Lima (2002); Loureiro (2006); Brügger (1994); Carvalho (1995; 2002). 

 Segundo Lima (2002) e Loureiro (2006) há 2 macroeixos que abordam a relação do 

homem-natureza. Essas abordagens são bem delineadas, baseadas em contextos históricos e 

trazem consigo ideologias que refletem na forma   de conceber o ambiente. Os 2 eixos são: o 

conservador ou convencional, pragmático, tradicional ou comportamentalista e o 

Emancipatório, transformador, ecopedagógico e crítico. 

 Basicamente na EA as diversas denominações atribuídas as tendências emergem a partir 

da vertente conservadora e da crítica, que são tidos como macro eixos e a partir destes, algumas 

especificidades podem trazer outras caracterizações à tendência.  

Nessa pesquisa serão consideradas três tendências de EA: a conservadora, a pragmática 

e a crítica, por apresentarem Por apresentarem diferenças mais acentuadas, nesta pesquisa serão 

consideradas três tendências de EA (LIMA, 2002; LOUREIRO, 2006). Embora não seja 

diretamente uma tendência de EA, será abordada também a tendência silenciosa, baseada em 

Silva (2007), como forma de expressar a ausência de um conteúdo, no caso em questão da EA, 

quando oportuno às discussões. Nesse sentido, Grün (1996) identifica este esquecimento como 

uma das “áreas de silêncio”, bastante presente na educação moderna. 

 

3.4.1 Tendência Conservadora 

 

A educação ambiental se deflagrou num contexto de crise nas décadas finais do século 

XX, em que o modelo de desenvolvimento econômico foi intensificado pelas indústrias e pela 

comercialização, os recursos naturais estavam ameaçados e os problemas ambientais tornavam-

se perceptíveis. Para Guimarães (2004) esse era um momento de crise civilizatória. E assim 

iniciava-se as primeiras ações da EA. As práticas em prol da temática ambiental, primeiramente, 

foram respaldadas na tendência conservadora. Haja vista que promoviam ações que 

estabeleciam mudanças no comportamento humano, de forma individual. 
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Ações que buscam mudanças individuais na resolução ou minimização de problemas 

são características de práticas conservacionistas. Nesse tipo de práticas se trabalha com a 

sensibilização humana, baseando-se na perspectiva do “conhecer para amar, amar para 

preservar”, orientada pela conscientização “ecológica” e tendo por base a ciência ecológica 

(LAYRARGUES; LIMA, 2011, p.5) 

 As práticas da EA conservadora, de acordo com Pelicioni (2005), partem de um ideário 

romântico, inspirador do movimento preservacionista do final do século XIX, em que se 

promoviam o despertar da afetividade em meio a natureza como forma de bem-estar, equilíbrio 

emocional, e nessa lógica buscava-se a preservação do ambiente natural. A vertente 

conservadora presente nas práticas educativas, prezam o comportamento individual em relação 

ao ambiente e essa tendência também é conhecida como comportamentalista. 

 Para Krasilchik (1994) a prática conservadora de EA apresenta uma relação dicotômica 

entre o ser humano e o ambiente, sendo o primeiro apresentado como destruidor. Se por um 

lado apresenta-se os problemas ambientais mais aparentes, por outro despreza-se as causas mais 

profundas, uma vez que praticamente não são abordadas questões sociais e políticas.  

A vertente da EA Conservadora, segundo Lima (2002) caracteriza-se pela concepção 

reducionista, fragmentada e unilateral da questão ambiental, dada a sua compreensão naturalista 

e conservacionista. Há uma tendência a sobrevalorizar as respostas tecnológicas diante dos 

desafios ambientais. Isso é devido à leitura comportamentalista e individualista da Educação e 

dos problemas ambientais. Na perspectiva conservadora, a abordagem da temática ambiental é 

despolitizada, visto que não há criticidade em seus conteúdos, propiciando a separação entre as 

dimensões sociais e naturais da problemática ambiental. E em matéria de ensino, há baixa 

incorporação de princípios e práticas interdisciplinares, o que propicia a banalização das noções 

de cidadania e participação coletiva, que, na prática, são reduzidas a uma concepção liberal, 

passiva e disciplinar. 

Para Guimarães (2004, p. 26), a denominada EA Conservadora “se alicerça nessa visão 

de mundo que fragmenta a realidade, simplificando e reduzindo-a, perdendo a riqueza e a 

diversidade da relação”.  Nesse modelo conservador, a EA é restrita em sua abordagem, haja 

vista que não relaciona a problemática ambiental na perspectiva social, desconsidera-se os 

diversos tipos de relações sociais existentes. 

Moraes (2002) ressalta que a educação conservadora tem suas concepções em torno do 

naturalismo, apresenta uma ideia romântica da relação homem-natureza, visto que nessa visão 

romântica a natureza apresenta um valor superior ao ser humano, e assim perde a sua dimensão 

social. 
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Uma EA na perspectiva do conservadorismo, segundo Carvalho (2006, p. 37), tem 

riscos a serem considerados; "a consequência de uma visão predominantemente naturalista-

conservacionista é a redução do meio ambiente a apenas uma de suas dimensões, desprezando 

a riqueza da permanente interação entre a natureza e a cultura humana". Essa perspectiva não 

promove a compreensão da sociedade, como o comportamento do homem frente aos recursos 

naturais. E assim os valores não mudam, não há progressão das ideias que buscam a 

compreensão da relação homem-natureza. 

A tendência conservadora na EA predominou até os anos 90. A partir dessa década, 

houve derivações da tendência como forma de adaptação aos novos contextos históricos. As 

práticas educacionais conservacionistas ainda são uma realidade educacional (LOUREIRO, 

2006). 

 

3.4.2 Tendência Pragmática 

 

A tendência pragmática da EA é uma derivação da tendência conservadora, que se 

instituiu no final da década de 90, devido às mudanças significativas em nível de 

desenvolvimento na sociedade, assim,  representa uma “adaptação ao novo contexto social, 

econômico e tecnológico” (LAYRARGUES; LIMA, 2011, p. 10-11). A vertente pragmática se 

limita as práticas educativas conteudistas, ahistóricas, apolíticas, instrumentais e normativas, 

“reduzindo os humanos à condição de causadores e vítimas da crise ambiental, desconsiderando 

qualquer recorte social” (LAYRARGUES; LIMA, 2011, p.7). 

Diante dos grandes avanços na ciência e tecnologia que estavam ocorrendo no final da 

década de 90, a EA tinha sua prática voltada ao uso dos recursos naturais, com medidas que 

tinham por finalidade a sustentabilidade, combate ao desperdício, a reciclagem e coleta seletiva. 

O problema nessa década era principalmente com o lixo, que tinha aumentado 

consideravelmente.  A EA pragmática “apela ao bom-senso dos indivíduos para que 

sacrifiquem um pouco do seu padrão de conforto e convoca a responsabilidade das empresas 

para que renunciem a uma fração de seus benefícios em nome da governabilidade geral” 

(LAYRARGUES; LIMA, 2011, p.10). 

As práticas da EA pragmática se pautam na ação, diante dos vários problemas 

ambientais que se iniciaram na década de 90, que buscava soluções para os problemas 

ambientais e o estabelecimento de normas a serem seguidas. De acordo com Crespo (1998), o 

pragmatismo pode ter suas concepções consideradas tecnicistas. Na EA, a concepção 

pragmática busca mecanismos de aliar desenvolvimento econômico com manejo sustentável de 
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recursos naturais. A ênfase é a mudança de comportamento individual, direcionadas pelo 

cumprimento de normas ditadas por lei, projetos governamentais, entre outros mecanismos que 

visam “soluções” para os problemas aparentes no ambiente. Há um discurso de cidadania 

incutida na prática, envolvendo questões sociais, porém os conflitos oriundos dessa relação 

ainda aparecem como um falso consenso. 

Loureiro (2004) aponta a existência de um grande bloco hegemônico de tendências que 

propõem um fazer pedagógico comportamentalista e tecnocrático. As práticas educativas na 

perspectiva pragmática, são ações praticadas diante de problemas ambientais, oriundos do uso 

dos recursos naturais pelas indústrias e comercializações, que são intensificadas com a 

hegemonia neoliberal instituída mundialmente desde a década de 80 e no contexto brasileiro 

desde o governo Collor de Mello nos anos 90.  As práticas são do viés de um conservadorismo 

dinâmico que operam mudanças superficiais, tecnológicas, demográficas, comportamentais. 

Assim, a vertente pragmática, com seu viés pragmático (LAYRARGUES, 2004), 

desenvolve suas ações aliadas aos instrumentos para servir como um mecanismo de 

compensação para corrigir a “imperfeição” do sistema produtivo baseado no consumismo, na 

obsolescência planejada e nos descartáveis. Uma vez que esse tipo de pensamento busca a 

instrumentalização na resolução de problemas, então diante de uma problemática, acredita-se 

que com o apoio da ciência 

 

3.4.3 Tendência Crítica 

 

À medida que o século XXI avança, torna-se um desafio a construção de um modelo de 

sociedade que contemple, considere, as diversas dimensões da sociedade, como as sociais, 

políticas e culturais, entre outras dimensões que a permeiam. O modelo deve contrapor o 

modelo hegemônico e é nesse sentido que é um desafio. Esse desafio consiste na busca de uma 

outra sociedade que, ao contrário da atual, seja “ecologicamente equilibrada, culturalmente 

diversa, socialmente justa e politicamente atuante” (LAYRARGUES, 2006, p. 11). 

 A sociedade moderna necessita de uma EA na perspectiva da criticidade, pois, é 

necessária a compreensão da estrutura e funcionamento da sociedade capitalista, além de 

compreender como outras dimensões da sociedade favorecem o entendimento da complexidade 

do ambiente. Loureiro (2008) demonstra a importância do caráter crítico da EA atual, quando 

afirma que: 

 

O momento é grave. Precisamos ser realistas sem pessimismo; utópicos, com 



27 

 

os pés no chão. Queremos uma educação ambiental que, crítica por princípios, 

nos mobilize diante dos problemas e nos ajude na ação coletiva 

transformadora (LOUREIRO, 2008, p. 83). 

 

Nesse sentido, também Guimarães (2004) faz reflexões para ressignificar a EA: 

 

Senti necessidade de ressignificar a educação ambiental como “crítica”, por 

compreender ser necessário diferenciar uma ação educativa que seja capaz de 

contribuir com a transformação de uma realidade que, historicamente, se 

coloca em uma grave crise socioambiental. Isso porque acredito que vem se 

consolidando perante a sociedade uma perspectiva de educação ambiental que 

reflete uma compreensão e uma postura educacional e de mundo, subsidiada 

por um referencial paradigmático e compromissos ideológicos, que se 

manifestam hegemonicamente na constituição da sociedade atual 

(GUIMARÃES, 2004, p. 25). 

 

 A educação crítica ocorre na forma de construção, na socialização dos diversos saberes, 

baseada em diferentes contextos, como corrobora Guimarães (2004, p. 138), “educação é 

construção e não apenas reprodução e transmissão de conhecimentos, é a construção de novos 

caminhos, de novas relações entre a sociedade e a natureza”. Para Freire (1997. p. 25) “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção”. Nesse aspecto a EA crítica é um processo pedagógico que tem como proposta a 

compreensão da sociedade atual, tendo como propósito ideias, práticas coletivas que sejam 

capazes de estruturarem um novo modelo de sociedade, em que a complexidade do ambiente 

seja considerada. 

A vertente crítica/emancipatória da EA é caracterizada, de acordo com Loureiro (2006), 

por apresentar: atitude crítica perante os desafios da crise civilizatória, partindo da compreensão 

complexa do meio ambiente e do princípio de que o modo como vivemos não atende mais às 

expectativas e à compreensão de mundo e sociedade. Há politização da crise ambiental na 

relação dos processos como produção-consumo, ética, questões sócio históricas e dos interesses 

dos vários segmentos da sociedade. A educação na perspectiva da criticidade tem preocupação 

concreta em estimular o debate e o diálogo entre as ciências, redefinindo objetos de estudo e 

saberes.  

Por meio da criticidade, busca-se o entendimento da democracia como condição para a 

construção de uma sustentabilidade substantiva, ou seja, a negação absoluta dos modelos de 

desenvolvimento sustentável, construídos a partir da primazia do capital sobre a vida.  E a partir 

dessa abordagem da EA estimula-se o exercício da participação social e da cidadania em sua 

plenitude, sendo prática indispensável à democracia e à emancipação socioambiental, na busca 

de ruptura e transformação dos valores e práticas sociais contrários à equidade e ao bem-estar 
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público (LAYRARGUES, 2006). 

 Diante do pensamento do Freire (2000, p. 110) “a educação é uma forma de intervenção 

no mundo”, a educação baseada na criticidade oferece elementos para que as pessoas “leiam” 

o mundo, compreendam suas vidas, compreendam a diversidade de contextos, e assim 

percebam o funcionamento da sociedade, bem como as formas de intervenção na realidade. 

Lima (2004), Layrargues (2004; 2006) e Loureiro (2004; 2006) reforçam as formulações 

teóricas que consolidam, no campo da educação a EA crítica como caminho para a 

transformação social. 

 Uma educação na perspectiva da criticidade, permite ao indivíduo maior autonomia. A 

escola é responsável por sua função social, devido à sua função social que lhe é incumbida, a 

educação não é neutra e sim um ato político. Assim para Layrargues (2006, p. 76): 

 

Um dos espaços – políticos - onde se travam as disputas ideológicas 

entre os grupos antagônicos, onde as forças sociais hegemônicas 

procuram manter o status quo, enquanto as forças sociais contra-

hegemônicas procuram alterá-lo. [...] a educação é um campo de disputa 

que cumpre um papel de desalienação ideológica das condições sociais, 

evidenciando que as coisas nem sempre foram assim, e que não têm 

porque continuarem assim sendo. 

 

O processo histórico é uma forma do ser humano conhecer e entender sua realidade. 

Compreender as relações sociais e formas de atuação social. A escola ao cumprir sua função 

social, compromete-se com a emancipação humana. O ser humano na sociedade não é 

compreensível de forma genérica, sujeito ''abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim 

como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens'' (FREIRE, 1987, 

p. 70). 

 

3.4.4 Tendência Silenciosa  

 

 Marpica (2008) na avaliação das questões ambientais em livros didáticos, classificou 

algumas questões referentes à temática ambiental como silenciosa.  A autora se baseou em Grün 

(1996), que identifica este esquecimento como uma das “áreas de silêncio” da Educação, 

quando é notado pela falta de referências sobre questões de comportamento e atitude 

direcionadas a melhor ocupação dos ambientes ou espaço. A denominação da tendência como 

silenciosa é usada, quando certas questões relacionadas a educação ambiental, ou sobre o meio 

ambiente, seriam interessantes de serem trabalhadas, mas, que no entanto não aparecem 

(SILVA, 2007; MARPICA, 2008; IARED et al., 2011). 
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 Muitas situações da temática ambiental não são discutidas de forma aprofundada, pois 

na história da humanidade, diante do modo cartesiano de percepção do mundo, os seres 

humanos ficaram alienados na percepção da natureza, houve esquecimento de valores que 

deveriam ser considerados nessa relação ser humano e natureza. A fragmentação do ser humano 

e natureza é ainda uma realidade. O reducionismo, a forma mecânica de ver a natureza sem vida 

e dominada pelos homens, permaneceu hegemônica por mais de quatrocentos anos. Um novo 

paradigma, sobre essas ideias começaram a ser discutido somente no século XX. A partir da 

metade do século XX vem sendo problematizada a questão de percepção da natureza bem como 

a sua exploração. São recentes as discussões sobre os problemas advindos da dicotomia do ser 

humano e a natureza, bem como a sua superação e a busca pelo desenvolvimento sustentável. 

Há necessidade de travar um diálogo sobre a vida em todos os sentidos, pois a natureza e a 

cultura foram separadas no processo de educação (GRÜN 1996). 

 

3.5 Tendências da EA presente em livros didáticos 

 

Muitas pesquisas sobre livros didáticos de Ciências e Biologia apontam para as 

diferentes abordagens da EA que permeiam o ensino dessas disciplinas. Essas análises se dão, 

baseadas em correntes/fontes filosóficas, que se estabelecem em tendências do pensamento que 

permeiam a sociedade em diferentes contextos históricos. 

Marpica (2008) analisou livros didáticos e categorizou-os de acordo com algumas 

tendências propostas por Silva (2007). Nessa análise, os  trechos dos LD foram categorizados 

em quatro tendências de abordagem de EA: a “conservacionista” (TC) que enfatiza a proteção 

do mundo natural e o distanciamento entre o ser humano e a natureza a fim de preservá-la; a 

“pragmática” (TP) que enfatiza a ciência e a tecnologia como responsáveis pelas soluções dos 

problemas ambientais, a “crítica” (TCR) focada na problematização da realidade buscando 

sujeitos autônomos organizados de maneira coletiva, valorizando a contextualização histórico-

social, percebendo a ciência e a tecnologia como produções culturais e a “tendência silenciosa” 

(TS), em que apresenta trechos que não retratam a questão ambiental quando seria uma boa 

oportunidade para fazê-lo.  

Nessa pesquisa Marpica (2008) observou que as questões ambientais são tratadas de 

forma superficial nos LDs de Ciências, principalmente pela falta de contextualização do 

conhecimento científico com a realidade social. Os aspectos sociais não estão relacionados com 

a problemática ambiental para a maioria dos trechos analisados. A EA permanece atrelada ao 

ensino de conceitos ecológicos. Os conflitos ambientais encontrados, parecem ser com 
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finalidade informativa, já que não apresentam propostas de atuação política, e de interesse 

coletivo. 

Vila e Abílio (2008) analisaram livros de Biologia publicados no período de 1990 a 

2006 e que foram adotados pelas escolas públicas de João Pessoa (PB). Esses autores, assim 

como Marpica (2008), verificaram que existia uma separação entre o homem e a natureza, bem 

como problemas ambientais de ordem sociais desvinculados do ambiente natural. O homem é 

visto como o dominador do meio e destruidor dos ambientes naturais. A EA restrita ao ensino 

da preservação da natureza e conceitos ecológicos foi identificada pelos autores como uma 

constante. 

Voichicoski e Morales (2011), realizaram uma análise de teses, dissertações e livros 

didáticos produzidos entre os anos 2000 e 2010, que relacionavam o uso de livros didáticos e a 

EA. Nessa pesquisa, eles perceberam que nos livros didáticos predominam a visão utilitarista e 

antropocêntrica da temática ambiental. Os assuntos eram descontextualizados em sua maioria, 

além de estar ausentes propostas de atuações educativas envolvendo a coletividade na 

compreensão do meio. 

Silva e Souza (2011), diante dos conteúdos presentes nos LDs, relatam que os mesmos 

são descontextualizados e ressaltam que “[...] ainda é necessário que sejam engendrados mais 

esforços por parte dos autores do livro didático numa interação mais forte entre os 

conhecimentos biológicos e os conhecimentos relacionados às questões socioambientais” 

(p.12). Couto (2005), em análises de livros didáticos percebeu que o conceito de 

desenvolvimento sustentável era atribuído a lógica do mercado, não havendo envolvimento das 

questões sociais, e a sustentabilidade em si era tratada no conteúdo de Ecologia. Frente às crises 

ambientais, a tecnologia era vista como solução. 

Trabalhos realizados com a temática ambiental presente em livros didáticos (RIBEIRO, 

2006; SOARES, 2005; FRACALANZA, 1992), percebeu-se que o conceito de natureza 

apresentava diferentes sentidos, em alguns momentos a natureza era atrelada à uma percepção 

utilitarista pelo homem, bem como antropocêntrica e em outros momentos a natureza era vista 

como o natural, o belo, o preservado, excluindo-se o ser humano do contexto. 

De acordo com Couto (2005) e Soares (2005) os livros didáticos não são 

contextualizados, não se fomenta uma discussão da realidade local do aluno, com a temática 

ambiental. Essa tarefa fica sob a responsabilidade do professor, e nesse sentido diversos fatores 

o influenciam. 
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4. METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa e as informações analisadas foram descritas e 

interpretadas, baseado em alguns teóricos da EA: Layrargues (2004; 2006), Lima (2004), 

Guimarães (2004); Loureiro (2004; 2006), Dias (2003) e Freire (2003). Uma pesquisa 

qualitativa trabalha com dados subjetivos, quando não há possibilidade de analisar somente de 

forma quantitativa. Assim os dados qualitativos podem ser referentes a valores, fenômenos, 

hábitos, crenças e opiniões. Podem ser dados bem particulares e trabalha com os significados, 

aspirações, valores, atitudes, etc. Situações, portanto, que não podem ser reduzidas a 

operacionalização de variáveis (BARDIN, 1977; GIL, 2008; LAKATOS; MARKONI, 2001; 

MINAYO, 1996). Para Ludke e André (1986, p. 12), “na pesquisa qualitativa os dados são 

predominantemente descritivos, sendo que a preocupação com o processo é maior do que com 

o produto”. 

Quanto ao tipo de pesquisa ela é descritiva, pois segundo Gil (2008) e Minayo (1996), 

os seus objetivos consistem na descrição de características de determinadas populações ou 

fenômenos. Utiliza-se de técnicas padronizadas de coletas de dados, como observação 

sistemática, questionários, entre outros meios. 

Os caminhos metodológicos desta investigação iniciaram-se pela escolha do livro 

didático de Ciências e de Biologia, e elaboração de roteiro para a entrevista com professores. 

Portanto, essa pesquisa possui os livros didáticos como documentos, que por procedimentos 

técnicos, foram processados afim da obtenção de interpretações, de acordo com a análise de 

conteúdo, proposta por Bardin (2004). 

 

4.1 Livros Didáticos e Entrevista com professores: Corpus de análise 

 

Os LD analisados fazem parte de duas coleções de LD, sendo uma de Ciências e uma 

de Biologia, O livro de Ciências faz parte do PNLD do ano de 2014, e pertence a coleção 

Companhia das Ciências. O LD de Biologia faz parte do PNLD de 2015, e pertence a coleção 

Biologia. Essas duas coleções foram analisadas integralmente, sendo quatro livros de Ciências, 

do ensino fundamental das séries finais e três livros de Biologia do ensino médio. Esses livros, 

foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelo aprovado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Os LD pertencem às instituições escolares da educação básica e são ofertados e 

distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Programa Nacional do 



32 

 

livro Didático (PNLD).  

 O conteúdo dos livros didáticos e as entrevistas compõem o corpus documental dessa 

investigação e representam assim o conjunto de documentos que foram submetidos à análise 

nessa pesquisa. O corpus de análise são os conteúdos dos LD de Ciências do 6º, 7º, 8º e 9º ano. 

Essa forma de análise também ocorreu nos livros do 1º, 2º e 3º ano de Biologia e entrevistas 

com os professores. Assim, foram analisados quatro livros de Ciências, referente ao ensino 

fundamental das séries finais e três livros do ensino médio, totalizando sete livros analisados.  

As entrevistas foram realizadas com sete professores da disciplina de Ciências e de 

Biologia, da rede estadual do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Guarapuava, Paraná. 

Esses professores pertencem a três colégios da cidade. O discurso dos professores são 

identificados nos resultados com letras, sendo: (C) para Colégio, e (P) para Professor, o número 

que segue cada letra representativa, indica quantidade. 

 

 4.2 Análise dos livros didáticos e Entrevistas 

 

A análise do conteúdo dos LD, bem como o conteúdo das entrevistas, seguiu-se as 

orientações da “análise de conteúdo” propostas por Bardin (2004). Essa análise de conteúdo é 

definida como “um conjunto de técnicas de análise, que visam obter por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens” (BARDIN, 2004). 

O conteúdo dos livros didáticos, foram analisados em seis dimensões de análise: 1) o 

entendimento ser humano em relação à natureza; 2) consideração acerca das diversidades 

sociais, culturais e naturais; 3) abordagem dos conflitos referentes à temática ambiental; 4) 

abordagem da experiência estética e ética com a natureza; 5) responsabilização pelas causas 

dos problemas ambientais; 6) proposta de atuação individual ou coletiva. Essas dimensões 

foram categorizadas de acordo com as tendências de EA, elaboradas e utilizadas em trabalhos 

de Silva (2007), Marpica (2008) e Carvalho (2001). Essas categorias de tendências da EA, são: 

tendência conservadora, tendência pragmática e tendência crítica, além da tendência silenciosa 

citada por Marpica (2008). 

Assim o conteúdo do LD passou por uma desconstrução, no sentido de obter as unidades 

de registro que se referissem as dimensões adotadas. 

A pesquisa com os professores ocorreu por meio de entrevista semiestruturada. Essa 

entrevista envolveu tanto a realidade da EA desenvolvida pelos professores na escola, bem 
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como a abordagem dessa temática pelos LD. É válido lembrar que os livros analisados nessa 

pesquisa, são os livros adotados pela escola, e usados por esses professores entrevistados, no 

decorrente ano da pesquisa, entre 2015 e 2016. 

Para as entrevistas semiestruturada, elaborou-se um roteiro com seis questões, sendo 

elas:  

1) Com a intenção de investigar as Concepções: “Qual sua concepção de meio 

ambiente?” “Como você analisa a relação do ser humano em relação à natureza?” “É possível 

trabalhar com a EA atrelada as diversidades sociais, culturais e naturais? ” Diante de problemas 

ambientais: quais são os responsáveis pelas causas dos problemas ambientais; e como agir 

diante desses problemas no ambiente?” 

2) Você aborda a educação ambiental em suas aulas?  

3) O livro didático enfatiza assuntos que tratam da educação ambiental? São materiais 

suficientes para trabalhar esse assunto, ou normalmente tem que recorrer a outros materiais?  

4) Que assuntos você aborda nesse trabalho envolvendo a educação ambiental, e 

justifique-os, se possível?  

5) Você conhece as Diretrizes Curriculares de Educação Ambiental do ano de 2012? 

Em caso afirmativo: Como teve acesso ao documento e em que ano?  

6) Em sua formação inicial ou continuada, você teve conhecimento de como trabalhar 

com a educação ambiental? Você tem dificuldades de trabalhar essa temática? Se possui 

dificuldades: Quais são os principais motivos que dificultam o trabalho com essa temática em 

suas aulas? (Observação: essa questão não será analisada, porém servirá de complemento para 

as discussões das demais questões.  

Diante dos LD e entrevistas, seguiu-se a análise de conteúdo, que de acordo com a 

autora, apresenta três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação.  

Assim sendo, na fase pré-análise, teve-se o contado com os conteúdos do LD, e 

entrevistas, sendo realizada a leitura flutuante dos conteúdos. Na fase de exploração do material, 

os conteúdos do LD e entrevistas foram desconstruídos, em seguida foram obtidos as unidades 

de registro que possibilitou a codificação, e identificação das tendências de EA. As entrevistas 

tiveram em partes seus dados analisados de acordo com as tendências da EA, sendo outros 

dados com informações particulares, e complementares a temática. 

Assim a 1ª fase, consistiu na pré-análise, iniciou-se pela escolha dos documentos, corpus 

de análise, leitura geral do material eleito para análise, estabelecimento dos indicadores para 

interpretação, com objetivo da operacionalização. 
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Nos livros didáticos em questão, os conteúdos estão dispostos em capítulos e agrupados 

em unidades, aqui tratado de unidade do livro, visto que há outras menções referindo-se à 

unidades de análise, ao se referir as unidades do conteúdo do LD que foram analisadas. Assim 

conteúdo do LD foi analisado por unidades.  

A 2ª fase consistiu na exploração do material de cada unidade do LD, bem como os 

guias didático para a identificação das dimensões de análise, as quais serviram de orientação 

para as unidades de registro, tendo como subsídio um roteiro de análise presente na (Tabela 2). 

Essas dimensões encontradas no conteúdo do LD foram registradas, após o trabalho com toda 

a unidade do livro.  

Na 3ª fase, houve outra análise sobre o conteúdo dessas dimensões, para então a 

classificação em categorias de tendências de EA. Essas dimensões foram identificadas por 

elementos que permitiam a obtenção da mensagem, a fim de compreender o significado da 

unidade de registro analisada. 

As unidades de registro obtidas nos LD foram identificadas baseado nas dimensões, 

numeradas de 1 a 6 e expostas na (Tabela 1). Em cada uma dessas dimensões foram agrupados 

elementos que, em conjunto, buscam inferir a tendência de EA predominante. As categorias de 

tendências e EA, bem como as dimensões utilizadas, nessa análise, foram predefinidas. 

A Tabela 1 é resultado de uma adaptação dos seguintes autores: Caretti e Zuin (2010), 

baseado também em trabalhos desenvolvidos por Silva (2007) e Marpica (2008) referente aos 

elementos pertencentes as categorias adotadas. 
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Tabela 1 – Características das Tendências de Educação em diferentes dimensões de análise 

(SILVA, 2007; MARPICA, 2008; CARETTI; ZUIN, 2010). 

 
 

 

TENDÊNCIAS DE EA (SILVA, 2007; MARPICA, 2008).  

Conservadora (C) Pragmática (P) Crítica (Cr) Silenciosa (S) 
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1 – Como entende o 

ser humano em 

relação à natureza 

Há uma dicotomia 

entre ambiente e ser 

humano (visto apenas 

como ser biológico). 

Visto como 

destruidor. 

Antropocentrismo, ser 

humano manipula a 

natureza, que reage de 

acordo com o trato 

que recebe. 

Relação complexa, 

historicamente 

determinada. Ser 

humano pertence à teia 

de relações e vive em 

interação. 

 

 

- 

 

2 – Consideração 

acerca das 

diversidades sociais, 

culturais e naturais 

Trata apenas da 

diversidade natural. 

Não expõe a 

diversidade, pois 

focaliza as metrópoles 

urbanas e industriais. 

Considera a diversidade 

natural, cultural e social 

e suas relações como 

um todo. 

 

 

- 

 

3 – Abordagem dos 

conflitos referentes à 

temática ambiental 

Questões que 

envolvem conflitos 

não são abordadas. 

Apresenta o conflito 

como um “falso 

consenso”. 

Apresenta o conflito na 

perspectiva de vários 

sujeitos sociais. 

 

 

- 

 

4 – Abordagem da 

experiência estética 

com a natureza 

Experiência estética 

plena, contemplativa. 

A abordagem é 

utilitarista e não há 

experiência estética. 

A experiência estética é 

complexa, pois somos 

parte da natureza. 

 

 

- 

 

5 – Responsabilização 

pelas causas dos 

Problemas ambientais 

Todos são igualmente 

responsáveis. 

As causas não são 

discutidas. 

As causas são 

consequências do 

contexto histórico e 

cultural da sociedade. 

 

 

- 

 

6 - Proposta de 

atuação individual ou 

Coletiva 

As ações giram em 

torno da mudança 

individual de modos 

de vida. 

Individual, com a 

mudança de 

comportamento de 

cada um. 

Ênfase na participação 

coletiva, fortalecimento 

da sociedade civil. 

 

 

- 

 

A análise realizada nas unidades do LD, seguindo as dimensões da Tabela 1, foram 

registradas em fichas de registro conforme a Tabela 2. Então para cada unidade do livro didático 

foi preenchida uma ficha, totalizando-se vinte e quatro fichas, resultantes das unidades dos LD 

de Ciências e Biologia. As dimensões identificadas nos conteúdo do LD, são tidas por unidades 

de registro, as quais posteriormente foram classificadas em categorias: Conservadora (C), 

Pragmática (P), Crítica (Cr) e Silenciosa (S). Quando o conteúdo das dimensões se divergiam 

nas categorizações, procurou-se ler novamente, afim de representar de forma significativa o 

conteúdo em questão. Quando as diferenças nos conteúdos não se sobressaiam, identificou-se 

o conteúdo pertencendo a mais de uma categoria para as dimensões. 

O roteiro de análise do LD, é apresentado na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Roteiro de análise usado para categorização das tendências da Educação Ambiental 

presente nos livros didáticos. 

 

Disciplina:___ Ano: ___ Unidade: ___ 

Parâmetros Tendência Unidade de análise/ 

comentário 

1 - Como entende o ser humano em relação à 

natureza 

  

2 – Consideração acerca das diversidades 

sociais, culturais e naturais 

  

3 – Abordagem dos conflitos referentes à 

Temática ambiental 

  

4 - Abordagem da experiência estética com a 

natureza 

  

5 – Responsabilização pelas causas dos 

problemas ambientais 

  

6 - Proposta de atuação individual ou coletiva   

 

 As categorias de análise e identificação foram apresentadas no grupo de estudos de 

educação ambiental desta Universidade, como forma de validação da análise dos resultados.  

 Essa pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética dessa Universidade, com o número do 

parecer favorável pelo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética, CAAE: 

1788615.5.0000.0106. 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQpcWv583VAhWBUZAKHZAHBUMQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fportal2.saude.gov.br%2Fsisnep%2Fcep%2Fcaae.cfm%3FVCOD%3D405721&usg=AFQjCNGiia7_uutQEekCNB5XP0d3qWu41Q
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados discutidos nessa sessão, são resultantes de análise de Livros didáticos de Ciências 

e de Biologia, e de entrevistas realizados com os professores da educação básica da rede 

estadual de ensino. 

De acordo com os guias didáticos, do livro de Ciências e de Biologia atendem as 

recomendações vigentes das leis educacionais. 

 

5.1 Livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental séries finais 

 

  

Livro didático de Ciências do 6º ano 

 

O livro de Ciências do 6º ano apresentava 25 capítulos, distribuídos em cinco unidades. 

As unidades tinham como temática: A terra no espaço; Ecologia; O uso dos solos; A água; e o 

ar em volta da Terra. A unidade um que tinha como temática geral a terra no espaço era 

composta por três capítulos, que abordavam os seguintes temas: a terra no espaço; movimento 

de rotação e translação; a estrutura e dinâmica da terra. Na unidade dois o conteúdo principal 

mencionado foi a Ecologia. Essa unidade era composta por cinco capítulos e abordava os 

conteúdos inerentes à extinção; introdução de espécies exóticas nos ambientes e suas 

consequências. A unidade três possuía como temática o uso dos solos. Nessa unidade eram 

abordados assuntos sobre as rochas, os minerais, o solo: formação e tipos, bem como o uso do 

solo para a agricultura e as agressões ao solo. Também era tratada a questão do lixo na 

sociedade. A unidade quatro possuía como tema central a Água. A água era apresentada em 

seus estados físicos, ciclo da água na natureza, suas propriedades físico-químicas, a água nos 

seres vivos, poluição da água e saneamento básico. E a unidade cinco possuía como temática o 

ar em volta da Terra. Nessa unidade era abordada a atmosfera da Terra, as propriedades do ar, 

bem como a poluição do ar. 

A Tabela 3 traz as categorias de tendências que predominaram nas dimensões analisadas 

no livro de Ciências do 6º ano. 
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Tabela 3 - Análise do livro de Ciências do 6º ano. 

 
LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS – 6º ANO 

DIMENSÃO CATEGORIA FRAGMENTOS TEXTUAIS – LD 

1 – O ser humano em relação a 

natureza 

C “Não existe dúvida de que a água deve ser preservada, mas 

isso nem sempre acontece, e o ser humano é o principal 

responsável por essa situação” (USBERCO, 2012, p.188. 

Unidade 4). 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e 

naturais. 

Cr “Com o aumento da população, ao crescimento das cidades 

e ao surgimento de cada vez mais indústrias, a quantidade 

de poluentes lançados na atmosfera tem aumentado muito” 

(USBERCO, 2012, p. 243. Unidade 5). 

3 – Abordagens dos Conflitos 

referente a temática ambiental 

Cr “Com o crescimento das cidades e com o desenvolvimento 

da agricultura e das indústrias, não só aumentou a 

quantidade de resíduos, como também novos tipos de 

começaram a ser lançados na água” (USBERCO, 2012, 

p.189. Unidade.4). 

4 – Abordagem da experiência 

estética com a natureza 

Cr “Dá para perceber que alguns (materiais) levam muito 

tempo para se decompor, como a fralda descartável: mais 

de 600 anos! Para a nossa sociedade é um problema, pois 

a maioria desses objetos, depois de usados vão para o lixo 

e são enterrados” (USBERCO, 2012, p.72. Unidade.2). 

5 – Responsabilizações pelas 

causas dos problemas 

ambientais. 

C  “Não existe dúvida de que a água deve ser preservada, mas 

isso nem sempre acontece, e o ser humano é o principal 

responsável por essa situação.” (USBERCO, 2012, p.188. 

Unidade 4). “Atualmente considera-se que os seres 

humanos sejam os responsáveis pela poluição do ar, e que 

a maior parte dessa poluição é consequência das 

queimadas e da queima de combustíveis fósseis como o 

carvão e os derivados do petróleo” (USBERCO, 2012, p. 

243. Unidade 5). 

6 – Proposta de atuação 

individual ou coletiva 

C – S “Se todos lavassem as mãos adequadamente, 1 milhão de 

mortes relacionadas as doenças de veiculação hídrica 

seriam evitadas por ano”  

(USBERCO, 2012, p. 214. Unidade 4). 

 

 Nesse livro foi possível perceber que a temática envolvendo a EA estava presente na 

maioria dos conteúdos, porém com maior abrangência nas unidades que tratavam da ecologia, 

solo, água e do ar. 

 A dimensão 1 que se refere ao ser humano em relação a natureza, foi observado que o 

livro adota uma perspectiva conservadora, principalmente por meio de uma visão 

“naturalizante” ao enfatizar a natureza, enquanto meio meio físico, e assim, percebe-se a 

natureza como uma ordem apenas biológica (DA SILVA et al., 2012). Essa constatação pode 

ser observada principalmente pela ideia disseminada do ser humano destruidor, frente às crises 

ambientais. Como pode ser observado nesse fragmento representativo: “Não existe dúvida de 

que a água deve ser preservada, mas isso nem sempre acontece, e o ser humano é o principal 

responsável por essa situação” (USBERCO, 2012, p.188. Unidade 4). Esse ser humano é 

apresentado como o destruidor e não há discussão no LD, do ser humano em relação a estrutura 

social, resultante de uma construção política e econômica, que interage de forma complexa e 
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determinada. 

 Em pesquisa desenvolvida por Suleimam e Zancul (2012), a relação natureza e ser 

humano reforça essa ideia do ser humano destruidor do ambiente, trazida pelos LD de Ciências: 

 

Fica clara a ideia de que o ser humano é o principal responsável pela 

degradação, cabendo a ele a preservação do ambiente, do mesmo modo que é 

papel dele garantir o próprio futuro. Não se considera a relação entre 

destruição do ambiente e desigualdade e exclusão social, ou seja, não se 

relacionam o uso insustentável dos recursos naturais aos aspectos econômicos, 

políticos, sociais, culturais, em uma abordagem crítico-reflexiva do tema 

(SULEIMAM; ZANCUL, 2012, p. 298). 

  

 A dimensão referente ao ambiente considerou os diversos aspectos que o compõe, como 

as diversidades sociais, culturais e naturais na dimensão 2 da Tabela 3. Ao relacionar essas 

interações existentes nos ambientes, percebeu-se uma visão crítica, pois os conteúdos 

apresentaram situações vivenciadas no cotidiano, em diferentes contextos sociais. Situações 

como essa são tidas então como contextualizadas, por conterem elementos que favorecem a 

compreensão das realidades sociais: “Em algumas localidades, toda a água usada para lavar 

roupa, lavar louca, tomar banho e dar descarga no vaso sanitário é despejada em córregos” 

(USBERCO, 2012, p. 188. Unidade 4).  Corroborando com essa dimensão analisada, temos um 

outro fragmento: “Com o aumento da população, ao crescimento das cidades e ao surgimento 

de cada vez mais indústrias, a quantidade de poluentes lançados na atmosfera tem aumentado 

muito” (USBERCO, 2012, p. 243. Unidade 5). De acordo com Loureiro (2006) uma visão 

crítica problematiza, politiza e compartilha as situações enfrentadas no ambiente, além de 

promover a inseparabilidade da questão ambiental e da questão social. 

 A abordagem dos conflitos referente a temática ambiental, como visto na dimensão 3 da 

Tabela 3 apresentaram elementos que convergiram para uma concepção crítica. Os problemas 

da água, por exemplo, foram apresentados levando em consideração as consequências da 

poluição da água e aos problemas relacionados ao acesso à água tratada, principalmente para 

as pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade social, e que não dispõem do 

saneamento básico: “Com o crescimento das cidades e com o desenvolvimento da agricultura 

e das indústrias, não só aumentou a quantidade de resíduos, como também novos tipos de 

começaram a ser lançados na água” (USBERCO, 2012, p.189. Unidade.4). No conteúdo sobre 

o ar foi possível verificar a contextualização dos problemas ambientais em um tempo histórico: 

“[...] Como consequência da revolução industrial, surgiram as grandes indústrias, que 

começaram a lançar substâncias poluentes no ar” (USBERCO, 2012, p. 243. Unidade 5). 
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 A dimensão 4 analisada (Tabela 3) apresentou possibilidades de percepção da 

experiência estética com a natureza de maneira crítica e de situações sociais do cotidiano, como 

os problemas de ambiente poluído por lixo: “Alguns [materiais] levam muito tempo para se 

decompor, como a fralda descartável: mais de 600 anos! Para a nossa sociedade é um 

problema, pois a maioria desses objetos, depois de usados vão para o lixo e são enterrados” 

(USBERCO, 2012, p.72. Unidade.2. Grifo nosso). 

 As dimensões 3 e 4 da (Tabela 3) consideradas como categorias críticas apresentam em 

seus conteúdos, situações que envolviam diversos saberes e como Guimarães (2003) afirma 

numa perspectiva crítica, deve-se ter um cuidado para não tratar separadamente as Ciências e 

nem negar o saber das tradições e da cultura popular. “Diariamente são lançadas milhares de 

toneladas de resíduos domésticos e industriais, pesticidas agrícolas e outras substâncias nos 

rios, lagos e mares em toda a terra” (USBERCO, 2012, p.188). 

Na dimensão 5 (Tabela 3) foram abordadas as responsabilizações pelas causas dos 

problemas ambientais. Percebeu-se que haviam poucas responsabilizações mencionadas, sendo 

essas consideradas individualistas, por entender o homem enquanto um ser meramente 

biológico, quando não se considera os diversos aspectos que implicam no meio social. 

Observou-se que as responsabilizações pelos problemas ambientais desconsideraram os 

aspectos relacionados a estrutura social, bem como as transformações envolvendo as bases 

econômicas e políticas da sociedade. Logo, configura-se nesse aspecto uma representação 

conservadora de conteúdo, de acordo com as ideias de Layrargues (2014). Alguns trechos aqui 

destacados evidenciam as ideias encontradas, referindo-se a essa situação: “Não existe dúvida 

de que a água deve ser preservada, mas isso nem sempre acontece, e o ser humano é o principal 

responsável por essa situação” (USBERCO, 2012, p. 188. Unidade 4). “Considera-se que os 

seres humanos sejam os responsáveis pela poluição do ar, e que a maior parte dessa poluição 

é consequência das queimadas e da queima de combustíveis fósseis como o carvão e os 

derivados do petróleo” (USBERCO, 2012, p. 243. Unidade 5). 

 Frente às propostas de atuação individual ou coletiva analisadas na dimensão 6 (Tabela 

3), poucos conteúdos propõe atuação frente aos problemas ambientais, sendo assim essa 

dimensão foi considerada ora conservadora, por desconsiderar as inúmeras situações que 

implicam no modo de relacionamento humano no meio, e ora a dimensão foi considerada 

silenciosa, por se ausentar de discutir o conteúdo nessa perspectiva. De forma conservadora, 

podemos perceber que as ações mencionadas giram em torno de mudança individual de modos 

de vida: “Se todos lavassem as mãos adequadamente, 1 milhão de mortes relacionadas as 

doenças de veiculação hídrica seriam evitadas por ano” (USBERCO, 2012, p. 214. Unidade 
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4). Essas situações foram perceptíveis nos conteúdos relacionados à falta de água tratada e 

doenças de veiculação hídrica, resultante da falta de saneamento básico, por exemplo situações 

estas enfrentadas por determinadas populações e retratadas no texto, porém carentes de 

discussões envolvendo os aspectos econômicos e políticos desses problemas socioambientais, 

que é de interesse coletivo. Como salienta Carvalho (2006, p. 37), "a consequência de uma 

visão predominantemente naturalista-conservacionista é a redução do meio ambiente a apenas 

uma de suas dimensões, desprezando a riqueza da permanente interação entre a natureza e a 

cultura humana". 

  

Livro didático de Ciências do 7º ano 

 

O livro do livro do 7º ano era composto por quatro unidades, distribuídos da seguinte 

forma: meio ambiente e evolução; a origem da vida e os reinos monera, proctista, fungi; e 

plantae. A unidade um do livro do 7º ano possuía sete capítulos distribuídos da seguinte forma: 

biomas e desenvolvimento sustentável; biomas brasileiros - florestas; biomas brasileiros - 

formações abertas; biomas brasileiros - pantanal e manguezais; agrupamento dos seres vivos; 

evolução dos seres vivos; o parentesco das espécies. A unidade dois abordava os seguintes 

assuntos, divididos em capítulos: a origem da vida; os reinos dos seres vivos; vírus; reino 

monera, bactérias e cianobactérias; reino proctista, protozoários; principais doenças 

microbianas; reino proctista, algas; reino plantae, briófitas e pteridófitas; reino plantae, 

gimnospermas e angiospermas; reino fungi, fungos. A unidade três apresenta os animais 

invertebrados, sendo; poríferos e cnidários, platelmintos e nematelmintos, moluscos, anelídeos, 

artrópodes, e equinodermos. E a unidade 4 abordava o reino metazoa sendo explicitado o grupo 

dos cordados e este divido em capítulos como: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

A Tabela 4 traz as categorias de tendências que predominaram nas dimensões analisadas 

no livro de Ciências do 7º ano. 
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Tabela 4 - Análise do livro de Ciências do 7º ano. 

 
LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS – 7º ANO 

DIMENSÃO CATEGORIA FRAGMENTOS TEXTUAIS – LD 

1 – O ser humano em relação a 

natureza 

P  “As bactérias participam de diversos processos 

importantes no ambiente. Além disso, são utilizadas pelos 

seres humanos na produção de alimentos, na medicina 

etc.” (USBERCO, 2012, p. 92. Unidade 2). 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e 

naturais. 

C “Nesta unidade, são discutidas as teorias da origem da 

vida e os limites entre o que é considerado vivo e não vivo” 

(USBERCO, 2012, p.68. Unidade 2). 

3 – Abordagens dos Conflitos 

referente a temática ambiental 

P “Os desiquilíbrios ecológicos em alguns ambientais 

causados por espécies exóticas, ou não. “Algumas 

espécies de insetos, quando em superpopulações, como 

gafanhotos e mosca-de-frutas, podem ser prejudiciais 

para a agricultura” (USBERCO, 2012, p. 208. Unidade 

3). 

4 – Abordagem da experiência 

estética com a natureza 

C “Atualmente, sabemos que todos os seres vivos são 

formados por substâncias orgânicas, isto é apresentam 

obrigatoriamente na sua composição o elemento químico 

carbono (C)” (USBERCO, 2012, p. 73. Unidade 2). 

5 – Responsabilizações pelas 

causas dos problemas 

ambientais. 

P “Por meio de estudos, sabe-se que o aquecimento global, 

por exemplo, tem provocado diminuição da população de 

anfíbios em diversos locais” (USBERCO, 2012, p. 236. 

Unidade 4). 

6 – Proposta de atuação 

individual ou coletiva 

C – P  “Se praticarmos ações sustentáveis, como não 

desperdiçar energia, economizar água ou mesmo nos 

preocuparmos com o que consumimos (muitas embalagens 

por exemplo poderiam ser reutilizadas) e a quantidade 

desse consumo, estaremos contribuindo para a qualidade 

de vida” –Conservadora - (USBERCO, 2012, p.17. 

Unidade 1). “Antes de explorar alguma espécie como 

atividade econômica, é fundamental conhecer 

características, ciclo de vida, participação na cadeia 

alimentar, taxa e período de reprodução” - Pragmática - 

(USBERCO, 2012, p. 228. Unidade 4). 

 

 

 A percepção do homem em relação à natureza, dimensão 1 (Tabela 4) foi 

predominantemente pragmática. Verificaram-se situações nos conteúdos, que envolviam 

aspectos utilitaristas e antropocêntricos da relação do ser humano com o meio. Isso pode ser 

observado no trecho: “Importância econômica dos: Peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos” (USBERCO, 2012, p. 228, 236, 248, 267, 275. Unidade 4). Também pode ser visto 

em: “As bactérias participam de diversos processos importantes no ambiente. Além disso, são 

utilizadas pelos seres humanos na produção de alimentos, na medicina etc.” (USBERCO, 

2012, p. 92. Unidade 2). 

A diversidade apresentada nesse livro é essencialmente naturalista, restrita aos 

mecanismos biológicos dos seres vivos abordados, como pode-se verificar no fragmento 

textual: “Nesta unidade, são discutidas as teorias da origem da vida e os limites entre o que é 

considerado vivo e não vivo” (USBERCO, 2012, p. 68. Unidade 2). De acordo com Silva (2007) 
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essa visão conservadora de analisar o ambiente, enfatiza a proteção ao mundo natural, do qual 

o ser humano não faz parte, além de ser tido como destruidor e vilão de uma ordem equilibrada 

e em harmonia. 

Pelicioni (2005) nesse sentido menciona sobre o ideário romântico da EA conservadora, 

em que as questões sociais e políticas não são abordadas. A ênfase da EA conservadora está na 

preservação do ambiente natural, sendo que ocorre uma relação dicotômica entre o ser humano 

e o ambiente. 

 Os conflitos ambientais, propostos na dimensão 3 e analisados foram considerados 

pragmáticos, pelo seu caráter informativo, sem intenções educacionais. Os problemas 

ambientais foram expostos sem aprofundamento das suas causas. Eles foram mencionados de 

forma informativa, sem propiciar uma reflexão crítica, envolvendo a complexidade da 

problemática ambiental. Como pode ser visto: “Os desiquilíbrios ecológicos em alguns 

ambientes causados pela introdução espécies exóticas, ou não. “Algumas espécies de insetos, 

quando em superpopulações, como gafanhotos e mosca-de-frutas, podem ser prejudiciais para 

a agricultura” (USBERCO, 2012, p. 208. Unidade 3). Nesse trecho vimos que há evidencia de 

um problema para a agricultura causado pelos desiquilíbrio ecológico de determinada espécie 

de insetos, mas é interessante perceber que desiquilíbrios ecológicos também são problemas 

ambientais, não menos importante do que problemas na agricultura.  

 Na dimensão 4 foram registrados os fenômenos naturais expostos predominantemente 

de forma biológica, abstrata de certa forma, por desconsiderar diversos aspectos que implicam 

no meio. A visão estética é conservadora e foi percebido por exposição como esta:  

 

“Atualmente, sabemos que todos os seres vivos são formados por substâncias 

orgânicas, isto é apresentam obrigatoriamente na sua composição o elemento 

químico carbono (C). Algumas das substâncias orgânicas que podemos 

encontrar nos seres vivos são: carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos 

nucleicos (componentes do material genético)” (USBERCO, 2012, p. 73. 

Unidade 2). 
 

 Na dimensão 5, tem-se as responsabilidades pelos problemas ambientais sendo expostas 

de forma pragmática. As causas dos problemas ambientais, ao serem analisadas também foram 

mencionadas como problemas ambientais, como pode ser observado em: “Por meio de estudos, 

sabe-se que o aquecimento global, por exemplo, tem provocado diminuição da população de 

anfíbios em diversos locais” (USBERCO, 2012, p. 236. Unidade 4). Situações como essa são 

tidas como falso-consenso pela educação, pela falta de mecanismo explicativos no processo de 

conhecimento sobre o assunto. 
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 De acordo com Marpica e Logarezzi (2010), em pesquisas realizadas em LD de 

Ciências, o pragmatismo compreende os problemas ambientais de uma forma técnica. Em que 

os problemas ambientais são inerentes ao desenvolvimento econômico, e que diante deles, 

tenta-se desenvolver mecanismos amenizadores, soluções pontuais e individuais, não sendo 

encontradas propostas de ações de caráter coletivo ou de organização social frente aos 

problemas envolvendo o meio ambiente. 

 Tem-se uma visão ora conservadora ora pragmática, no que tange as propostas de 

atuações para os problemas ambientais na dimensão 6. Numa visão conservadora é comum 

encontrar medidas de mudança de comportamento de forma individual, com mudanças nos 

modos de vida, como forma de melhoria para os problemas ambientais. Em um fragmento 

encontrado essa ideia é ressaltada de forma contundente: 

  

“Se praticarmos ações sustentáveis, como não desperdiçar energia, 

economizar água ou mesmo nos preocuparmos com o que consumimos 

(muitas embalagens por exemplo poderiam ser reutilizadas) e a quantidade 

desse consumo, estaremos contribuindo para a qualidade de vida” 

(USBERCO, 2012, p. 17. Unidade 1).  

 

Em outros conteúdos relacionados a esse assunto foi possível perceber propostas 

relacionadas as mudanças de comportamento de cada um, a nível individual: “Antes de explorar 

alguma espécie como atividade econômica, é fundamental conhecer características, ciclo de 

vida, participação na cadeia alimentar, taxa e período de reprodução” – Pragmática - 

(USBERCO, 2012, p. 228. Unidade 4).  

A perspectiva pragmática nessa relação entre homem e natureza, preserva a ideia de 

desenvolvimento sustentável, em que a natureza deve ser dominada pelo homem para benefício 

econômico e social da humanidade, e que dentro de normas e leis pode ser usufruída sem causar 

impactos negativos à natureza. A EA pragmática tem como atividade-fim a solução de 

problemas e, de preferência, de forma imediata e definitiva (BARCELOS; NOAL, 1998). 

 

 Livro didático de Ciências do 8º ano 

 

 

Este livro encontrava-se subdividido em quatro unidades: conhecendo o corpo humano, 

sistemas do corpo humano, reprodução e hereditariedade. Na unidade 1, a temática corpo 

humano, é distribuída em 4 capítulos, sendo: as células, os tecidos do corpo humano, o poder 

calórico dos alimentos, e a composição dos alimentos. A temática da unidade 2, era intitulada; 
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Sistemas do corpo humano que são distribuídos em 10 capítulos: sistema digestório, sistema 

respiratório, sistema cardiovascular, sistema imunitário, sistema urinário, sistema locomotor, 

sistema tegumentar, sistema nervoso, sistema sensorial e sistema endócrino. A unidade 3 

possuía 4 capítulos relacionados a reprodução humana: sistema genital, gravidez e parto, 

métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis. A unidade 4 era composta 

pela hereditariedade, abordando a genética, de forma estrutural, bem como a sua aplicabilidade 

no século XXI. 

O conteúdo do livro, em sua maioria abordava os sistemas biológicos do corpo humano. 

Eram raras as relações estabelecidas entre o conteúdo biológico e o meio, em seus diversos 

âmbitos, sociais, econômicos e políticos. 

A Tabela 5 traz as categorias de tendências que predominaram nas dimensões analisadas 

no livro de Ciências do 8º ano. 

 

Tabela 5 - Análise do livro de Ciências do 8º ano. 

 
LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS – 8º ANO 

DIMENSÃO CATEGORIA FRAGMENTOS TEXTUAIS – LD 

1 – O ser humano em relação a natureza C – P “O brasil tem muitos projetos relacionados ao genoma, alguns 

em parceria com outros países. Com essas pesquisas, será 

possível aumentar a produtividade e a resistência a fatores 

ambientais de espécies de interesse econômico” (USBERCO, 

2012, p. 229. Unidade 4). 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e 

naturais. 

C “Muitas substâncias presentes no ar poluído podem provocar 

efeitos indesejáveis ao sistema respiratório” (USBERCO, 

2012, p. 72. Unidade 2). 

 

3 – Abordagens dos Conflitos referente 

a temática ambiental 

S   

4 – Abordagem da experiência estética 

com a natureza 

C – P “Todos os seres vivos são formados por células. Alguns são 

formados por apenas uma célula – os unicelulares -, enquanto 

outros são formados por várias células – os Pluricelulares. 

(USBERCO, 2012, p. 11. Unidade 1). “O microscópio, 

inventado XVI, foi utilizado pela primeira vez para observar 

materiais biológicos no século XVII, pelo holandês Antônie 

Van Leeuwenhoek (1632 – 1723)” (USBERCO, 2012, p. 11. 

Unidade 1). 

5 – Responsabilizações pelas causas dos 

problemas ambientais. 

S  

6 – Proposta de atuação individual ou 

coletiva 

S  

 

Na dimensão referente a relação homem e natureza ora a concepção foi conservadora 

ora foi pragmática. Foi percebido, de forma constante, o processo de evolução da produção do 

conhecimento pelo ser humano e o domínio da Ciência por meio da produção de tecnologia, no 

desenvolvimento de instrumentos desde os mais simples até os mais complexos, utilizados para 
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a exploração do conhecimento envolvendo o corpo humano. A ideia do pragmatismo se fez 

presente pela valorização das ações com fins de praticidade e produtividade, instituída pela 

manipulação da natureza, na produção de conhecimentos e instrumentos como forma de 

manipulação dos recursos naturais, para a utilização na sociedade. Nesse pequeno trecho essa 

ideia foi verificada: “O Brasil tem muitos projetos relacionados ao genoma, alguns em parceria 

com outros países. Com essas pesquisas, será possível aumentar a produtividade e a resistência 

a fatores ambientais de espécies de interesse econômico” (USBERCO, 2012, p. 229. Unidade 

4). Pautando-se numa perspectiva de ideias, Layrargues (2000) salienta que o pragmatismo é 

uma linhagem do conservadorismo dinâmico, em que operam mudanças superficiais, 

tecnológicas, demográficas, comportamentais. 

Em relação as diversidades, o conteúdo apresentou somente os aspectos biológicos, a 

diversidade natural e restrita aos sistemas do corpo humano, nesse sentido conservador, pelo 

modo antropocêntrico de compreender o meio. Uma das únicas relações com conflitos 

ambientais esteve presente no capítulo de sistema respiratório, que nesse caso mostrou como a 

exposição do gás monóxido de carbono é prejudicial à saúde respiratória, de forma meramente 

informativa: “Muitas substâncias presentes no ar poluído podem provocar efeitos indesejáveis 

ao sistema respiratório” (USBERCO, 2012, p. 72. Unidade 2). 

 

 Na pesquisa de Almeida (2007, sobre a EA em LD, o autor percebeu que a questão 

ambiental é discutida quando há o envolvimento da questão ecológica, exclusivamente a parte 

relacionada as Ciências Biológicas do fenômeno. Neste argumento, Almeida (2007, p. 524) 

afirma:  

 
De fato, parece-nos consensual que a Educação Ambiental (EA) não se pode 

limitar à abordagem de conteúdo das Ciências da Natureza, ou de natureza 

ecológica de um modo mais estreito. Conhecimentos de Economia, de 

Sociologia e até de Psicologia ajudam-nos a compreender cada vez melhor as 

causas da presente crise ambiental e as atitudes e comportamentos das 

sociedades e dos indivíduos perante essa mesma crise (ALMEIDA 2007, p. 

524). 

 

Foi verificado pouco conteúdo referindo-se aos conflitos ambientais. Esses conflitos 

ambientais quando apresentados eram de cunho informativo e tinham como fim justificar 

determinados problemas, relacionados aos sistemas biológicos do ser humano, em sua maioria. 

Logo os conflitos ambientais observados em nenhum momento procurou discutir as causas e 

nem mesmo as suas diversas consequências no meio. Essa situação foi considerada um assunto 

silenciado. 
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A experiência estética se mostrou conservadora, priorizando uma percepção 

naturalística, de ambiente. O ser humano foi apresentado em seus aspectos morfológico e 

fisiológico na representação dos sistema biológicos humano. “Todos os seres vivos são 

formados por células. Alguns são formados por apenas uma célula – os unicelulares -, 

enquanto outros são formados por várias células – os Pluricelulares” (USBERCO, 2012, p. 

11. Unidade 1). Em outras situações a estética se mostrou pragmática pela ideia utilitarista que 

foi impregnada, quanto ao uso dos recursos naturais pelo ser humano, bem como a busca de 

conhecimento sobre os demais seres vivos e o meio, com intuito de manipulação. “O 

microscópio, inventado XVI, foi utilizado pela primeira vez para observar materiais biológicos 

no século XVII, pelo holandês Antônie Van Leeuwenhoek (1632 – 1723)” (USBERCO, 2012, 

p. 11. Unidade 1). 

Nesse livro, de forma predominante, ocorreu a ênfase na dimensão natural, com ideário 

conservador permeando os conteúdos, que conforme Abílio et al. (2004) a visão naturalista vê 

a natureza, apenas como o local que os seres vivos habitam, com seus fatores bióticos e 

abióticos. 

As dimensões analisadas sobre as responsabilizações pelas causas ambientais, bem 

como as propostas de atuação individual ou coletiva frente aos problemas ambientais não foram 

encontradas, sendo áreas de silêncio pelo conteúdo, pois os conteúdos do livro em questão não 

abordavam, de forma aparente, a EA. Observou-se informações que envolviam os problemas 

ambientais, com a finalidade de complementar o conhecimento do conteúdo relacionado aos 

sistemas do corpo humano, muitas vezes vinda de forma informativa. Essas dimensões, 5 e 6 

então, foram consideradas áreas de silêncio no conteúdo do livro. De acordo com Grün (1996) 

considera-se áreas de silencio os espaços que deixaram de evidenciar o conhecimento pertinente 

à temática.  

 Nesse livro do 8º ano, cujo o tema central era corpo humano a ênfase maior deveria ser 

na dimensão natural e biológica mas também entendemos que era possível fazer a conexão com 

diversos aspectos relacionados com o meio ambiente, principalmente no que diz respeito a 

saúde e doenças, acreditamos que não só seria possível mas necessário que o tema específico 

em questão pudesse ser contextualizado demonstrando a interdependências entre as diversas 

dimensões do ambiente. Aspectos relacionados a doença e saúde, necessariamente estão 

relacionadas às dimensões sociais, políticas e culturais. 
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Livro didático de Ciências do 9º ano 

 

 Esse livro do 9º ano, apresentou duas unidades, distribuídas em 31 capítulos. A unidade 

1era composta por 16 capítulos, contendo uma introdução sobre o estudo da química, o histórico 

dessa ciência, a matéria em seus estados físicos, processos de separação de misturas, 

transformações da matéria, os modelos atômicos, bem como a estrutura atômica, a organização 

dos elementos químicos, os tipos de ligações químicas, funções inorgânicas: ácidos, bases, sais 

e óxidos, e balanceamento das equações químicas. 

A unidade 2 continha 15 capítulos e os autores introduziram a Física, abordando os 

seguintes assuntos: Grandezas físicas e unidades; Energia e suas modalidades; Fontes e matrizes 

energéticas; Força, trabalho e potência; Forças produzindo movimentos; Leis de Newton; 

Gravitação; Calor e suas manifestações; Ondulatória; Luz; Sistemas ópticos; Eletrização; 

Eletricidade e magnetismo; Associação de resistores; Distribuição e utilização da energia 

elétrica. 

A Tabela 6 traz as categorias de tendências que predominaram nas dimensões analisadas 

no livro de Ciências do 9º ano. 
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 Tabela 6 - Análise do livro de Ciências do 9º ano.  

LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS – 9º ANO 

DIMENSÃO CATEGORIA FRAGMENTOS TEXTUAIS – LD 

1 – O ser humano em relação a natureza P “A química faz parte da nossa vida e é fundamental para nossa 

existência; sem os conhecimentos químicos a vida poderia ser 

mais curta, e não teríamos conveniências importantes, como a 

eletricidade, os computadores” (USBERCO, 2012, p. 13. 

Unidade 1). 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e 

naturais. 

Cr  “O Brasil pode tornar-se líder em reciclagem de alumínio, 

alcançando o Japão, onde a tecnologia no reaproveitamento do 

lixo poupa energia e trabalho. Mas os brasileiros tem outros 

motivos para reciclar: a sujeira e a pobreza” (USBERCO, 

2012, p.19. Unidade 1). 

3 – Abordagens dos Conflitos referente 

a temática ambiental 

Cr “Apesar de proporcionar grandes avanços tecnológicos e 

melhores condições de vida, grande parte dos problemas 

socioeconômicos e ambientais está relacionada com a 

exploração e a utilização de fontes de energia” (USBERCO, 

2012, p. 191. Unidade 2). 

4 – Abordagem da experiência estética 

com a natureza 

Cr “A revolução industrial que teve início no século XVlll, 

provocou uma mudança muito grande no padrão de consumo 

da nossa sociedade. As indústrias passaram a produzir mais e 

em um tempo cada vez menor, e a gerar um novo tipo de lixo: 

O lixo industrial” (USBERCO, 2012, p.14. Unidade 1). 

5 – Responsabilizações pelas causas dos 

problemas ambientais. 

Cr – P Atualmente a chuva ácida constitui um grave problema 

ambiental, devido as grandes quantidades de óxidos ácidos 

produzidas pelas atividades humanas e lançada na atmosfera.” 

(USBERCO, 2012, p.147. Unidade 1). Em outro trecho: 

“Cientistas e organizações internacionais de pesquisa 

consideram os combustíveis fósseis como os maiores 

responsáveis pelos danos ambientais” (USBERCO, 2012, 

p.191. Unidade 2).                             

6 – Proposta de atuação individual ou 

coletiva 

P “Há uma preocupação mundial com o problema do lixo e em 

evitar o desperdício de materiais que tem valor econômico, 

reduzindo a exploração dos recursos naturais. Para tanto foi 

instituído um conjunto de procedimentos conhecido por 

“Política dos 3Rs” (USBERCO, 2012, p.15. Unidade 2). Em 

outro trecho: “Um dos grandes desafios da atualidade é atender 

à crescente demanda de energia provocada pelo aumento da 

população, sem aumentar os impactos ambientais” 

(USBERCO, 2012, p.191. Unidade 2). 

 

Nessas duas unidades foi possível analisar que o homem em relação à natureza 

apresentava um comportamento pragmático, pela sua constante busca do conhecimento e a 

constante intencionalidade de exploração do meio e produção de objetos para o uso na 

sociedade. O conhecimento sobre os recursos naturais dão possibilidades para essa exploração 

e diante de uma sociedade capitalista, esse tipo de situação utilitarista que a natureza é tomada, 

confere comodidade, conveniência nos modos de vida e permite uma rentabilidade econômica. 

O trecho do livro que ilustra essa situação: “A química faz parte da nossa vida e é fundamental 

para nossa existência; sem os conhecimentos químicos a vida poderia ser mais curta, e não 

teríamos conveniências importantes, como a eletricidade, os computadores” (USBERCO, 

2012, p. 13. Unidade 1). 
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A visão pragmática de percepção do ambiente não deixa de ser também conservadora, 

pois desconsidera os fatores socioeconômicos em suas ações e prioriza as ações na tentativa de 

resolução de problemas, técnicas e um comportamento que preza em suas atividades 

educacionais por uma espécie de “adestramento ambiental”, termo utilizado por Brugger 

(1994), ao se referir a reprodução do pensamento hegemônico, em adequar os indivíduos ao 

sistema social vigente. 

O conteúdo dessas unidades estabeleceram relações entre os conhecimentos de outras 

áreas do conhecimento. Mesmo que a ação antrópica nas relações seja uma constante dentro 

dos conteúdos, foi possível encontrar situações que permitem analisar as situações de forma 

crítica. É o caso da dimensão 2, relacionada à diversidade, e nesse sentido além dos aspectos 

naturais envolvidos, discutiu-se situações envolvendo segmentos sociais e culturais da 

sociedade. Esse fato pode ser percebido na seguinte problemática: “O Brasil pode tornar-se 

líder em reciclagem de alumínio, alcançando o Japão, onde a tecnologia no reaproveitamento 

do lixo poupa energia e trabalho. Mas os brasileiros tem outros motivos para reciclar: a sujeira 

e a pobreza.” (USBERCO, 2012, p. 19). Nesse fragmento foi possível perceber a problemática 

ambiental envolvendo a dimensão social, situações que estão intimamente relacionadas e que 

permitem uma análise crítica do ambiente. 

Os conflitos ambientais (dimensão 3) foram discutidos de forma problematizada, ao 

possibilitar o envolvimento dos situações conflituosas em uma linha histórica, considerando os 

aspectos econômicos e a dinâmica cultural. Ofereceu-se assim elementos críticos para que a 

realidade fosse questionada e compreendida, sendo possível perceber os elementos 

condicionantes da situação exposta, como por exemplo: “apesar de proporcionar grandes 

avanços tecnológicos e melhores condições de vida, grande parte dos problemas 

socioeconômicos e ambientais está relacionada com a exploração e a utilização de fontes de 

energia” (USBERCO, 2012, p. 191. Unidade 2). Loureiro (2008) salienta que a questão 

ambiental é complexa e deve abarcar o sentido histórico-social para então demonstrar a 

importância do caráter crítico da realidade analisada e contextualizada e adotar um 

posicionamento de permanente questionamento com vistas a construir conhecimentos que 

sirvam para a emancipação e para a transformação da sociedade. Nesse trecho do livro foi 

possível perceber elementos de uma concepção crítica: “A revolução industrial que teve início 

no século XVIII, provocou uma mudança muito grande no padrão de consumo da nossa 

sociedade. As indústrias passaram a produzir mais em um tempo cada vez menor, e a gerar um 

novo tipo de lixo: O lixo industrial” (USBERCO, 2012, p. 14. Unidade 1).  

 A abordagem contextualizada dos conteúdos dessa unidade facilitam a experiência 
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estética (dimensão 4), pelo leitor. Essa forma possibilita uma maior compreensão dos conteúdos 

de forma crítica, tanto da química, quanto da física, por representaram uma diversidade de 

situações comuns do dia-a-dia, como é possível verificar:  

 

“A revolução industrial que teve início no século XVlll, provocou uma 

mudança muito grande no padrão de consumo da nossa sociedade. As 

indústrias passaram a produzir mais e em um tempo cada vez menor, e a gerar 

um novo tipo de lixo: O lixo industrial” (USBERCO, 2012, p.14. Unidade 1). 

 

As responsabilizações dos problemas ambientais dessa unidade ocorreram de forma 

crítica em determinados assuntos e em outros, de forma pragmática, como pode ser verificado 

na (dimensão 5). A responsabilizações de forma crítica permitiram inferir sobre as condições 

sociais, culturais, presente no contexto histórico da sociedade que possibilitaram as condições 

de transformações sociais, como por exemplo: “atualmente a chuva ácida constitui um grave 

problema ambiental, devido as grandes quantidades de óxidos ácidos produzidas pelas 

atividades humanas e lançada na atmosfera” (USBERCO, 2012, p. 147). A educação na 

perspectiva crítica, apresenta um forte viés sociológico e político, sendo que alguns conceitos 

referentes a esse tipo de educação estão presentes e orientando as práticas educacionais, sendo 

considerados conceitos-chave como os de Cidadania, Democracia, Participação, Emancipação, 

Conflito, Justiça Ambiental e Transformação Social (LAYRARGUES; LIMA, 2011). 

A visão pragmática de percepção das responsabilidades dos problemas ambientais 

desconsidera os fatores socioeconômicos em suas ações e prioriza as ações práticas, na tentativa 

de solucionar os problemas e de forma técnica, como nesse trecho: “Cientistas e organizações 

internacionais de pesquisa consideram os combustíveis fósseis como os maiores responsáveis 

pelos danos ambientais” (USBERCO, 2012, p. 191. Unidade 2). Nesse sentido, percebe-se que 

os combustíveis em si estão sendo responsabilizados pelas causas de determinados problemas 

ambientais, porém o sistema que permite o uso desenfreado desse produto pela economia não 

é considerado. Sem contar que essa forma de abordar o conteúdo, prioriza a mudança 

comportamentos do ser humano na sua relação com os recursos ambientais, uma espécie de 

“adestramento ambiental”, termo utilizado por Brugger (1994), ao se referir a reprodução do 

pensamento hegemônico, em adequar os indivíduos ao sistema social vigente.  

Nesse sentido, em relação aos LD, percebe-se que “[...] ainda é necessário que sejam 

engendrados mais esforços por parte dos autores do livro didático numa interação mais forte 

entre os conhecimentos biológicos e os conhecimentos relacionados às questões 

socioambientais” (SILVA; SOUZA, 2011, p. 12). 
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Esse mesmo abordagem pragmática foi observada na dimensão relacionada as propostas 

de atuação ambiental diante dos problemas ambientais, (dimensão 6) da tabela. Nesse âmbito, 

a ciência e a tecnologia são tidas como promotoras da sustentabilidade, ao criarem 

possibilidades de uso dos recursos naturais, de forma sustentável, ou seja manipular os recursos 

ambientais sem causar danos tão severos, para isso conta-se com a tecnologia e a ciência, como 

pode ser observado: “Um dos grandes desafios da atualidade é atender à crescente demanda 

de energia provocada pelo aumento da população, sem aumentar os impactos ambientais” 

(USBERCO, 2012, p. 191). De acordo com Lima (2014) o pragmatismo vê o ambiente como 

uma coleção de recursos naturais e que diante de um processo de esgotamento desses recursos, 

preocupa-se com mediadas técnicas de combate as consequências da produção, visando a 

sustentabilidade. 

 

5.1.1 Análise Geral dos livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental das 

séries finais 

 

A tabela 7, representa de forma geral a análise dos livros didáticos de Ciências, do 6º 

ao 9º ano. Percebeu-se que as concepções de EA observada em cada livro diferiram entre as 

dimensões analisadas. Dessa forma, dependendo da abordagem do assunto e do enfoque, a 

concepção de ideias pode ser diferente dentro de um mesmo livro.  

 

Tabela 7 - Analise geral dos livros didáticos de Ciências.  As letras indicam as 

tendências da educação em sua abordagem das questões ambientais. C – conservadora; P – 

pragmática; Cr – Crítica e S – silenciosa. 

 
DIMENSÃO PREDOMINANCIA GERAL DAS TENDÊNCIAS NOS LD DE 

CIÊNCIAS 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

1 – O ser humano em relação a 

natureza 

C C – P  C – P P 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e 

naturais. 

Cr C C Cr 

3 – Abordagens dos Conflitos 

referente a temática ambiental 

Cr P S Cr 

4 – Abordagem da experiência 

estética com a natureza 

Cr C C – P  Cr 

5 – Responsabilizações pelas 

causas dos problemas ambientais. 

C – P  P S P – Cr  

6 – Proposta de atuação individual 

ou coletiva  

C – S C S P 

 

O livro do 6º ano de maneira geral, enfatizava a composição dos ambientes físicos e a 
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dinâmica entre os seres vivos e não-vivos. Verificou-se que a relação envolvendo o ser humano 

e a natureza era conservadora entre os conteúdos do livro e o principal elemento caracterizador 

da situação, foi o fato da natureza ser representada com ideário romântico, como é o caso de 

ambiente não modificado pelo homem, fomentando ideias de lazer, trazidas por imagens 

contemplativas de ambientes que despertam paz e harmonia com os demais seres. E assim 

quando essa ideia romântica de natureza era modificada, em que o equilíbrio da natureza é 

perturbado, o ser humano era considerado o responsável, de forma individual, e sem maiores 

discussões sobre a estrutura social que implica nos diferentes ambientes. 

Nesse livro do 6º ano percebeu-se que os ambientes apresentados vão além do natural, 

sendo apresentados a diversidade cultural e social dos ambientes, bem como foi possível 

contextualizar os conflitos apresentados nesses ambientes com os demais conflitos existentes 

na sociedade. As imagens também favoreceram essa explanação. 

O livro do 7º ano em sua maior parte apresentou o sistema de classificação dos seres 

vivos, com as suas características gerais, envolvendo os aspectos morfológicos e fisiológicos 

dos mesmos. Nesse livro, também foram apresentados, de forma rápida, os biomas brasileiros 

e seus aspectos evolutivos.  

Identificou-se, que esse livro ficou restrito aos aspectos naturais, apresentando apenas a 

diversidade natural, sem considerar maiores aspectos inerentes ao meio, que seriam necessários 

para compreensões sobre a dinâmica em que os ambientes são envolvidos. Existia um 

conservadorismo de ideias nos conteúdos, principalmente por esse conteúdo ser fragmentado. 

Nesse aspecto a predominância das tendências da educação para todas as dimensões analisadas 

foi considerada de caráter conservador e pragmático. O modo pragmático, observado nas 

dimensões relacionadas aos conflitos ambientais, bem como das responsabilizações por tais 

conflitos, foram classificados dessa forma, devido ao isolamento da exposição dos conflitos 

ambientais. Normalmente os conflitos ambientais foram expostos sem maiores preocupações 

em discutir suas causas. Sobre as responsabilizações foram evidenciadas medidas de caráter 

individual, relacionadas ao comportamento. 

O livro do 8º ano abordou os sistemas do corpo humano. Apresentou o conteúdo nos 

aspectos biológicos sem maiores inter-relações com outras áreas do conhecimento. Nesse 

aspecto foi conservador, devido à fragmentação do conteúdo apresentado. Não foram 

encontradas, ao longo do conteúdo, discussões envolvendo aspectos socioambientais.   

O livro do 9º ano trouxe conteúdos introdutórios de física e química. Nesses 

conhecimentos existiram situações que envolveram aspectos relacionados à ciência, tecnologia 

e sociedade. Além disso, apresentaram situações relacionadas à aplicabilidade dos 
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conhecimentos em âmbito social, oportunizando contextualizações com as inovações 

tecnológicas e relações com o trabalho. A tendência da educação predominante nesse livro foi 

a crítica, pelas possibilidades dos conteúdos abordados serem interdisciplinares e por 

possibilitarem diálogos com o conteúdo de diversas áreas, como forma de compreensão do 

ambiente. 

 

5.2 Análise dos Livros de Biologia do Ensino Médio 

 

Livro didático de Biologia do 1º ano 

 

Esse livro possuía doze capítulos, distribuídos em três unidades: A unidade 1 abordava 

a introdução a biologia e princípios da ecologia. Os capítulos estavam relacionados a:  vida e 

composição dos seres vivos, vida e energia, ciclos da matéria, sucessão ecológica e 

desiquilíbrios ambientais, biomas ecossistemas e populações e relações entre os seres vivos. A 

unidade 2 possuía como temática a origem da vida e biologia celular. Essa unidade era composta 

por cinco capítulos: Origem da vida; introdução à citologia e membranas celulares; citoplasma 

e organelas; metabolismo energético da célula e núcleo e divisão celular. E a unidade 3 era 

composta por 2 capítulos: Embriologia animal e histologia animal. 

A Tabela 8 traz as categorias de tendências que predominaram nas dimensões analisadas 

no livro de Biologia do 1º ano. 
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 Tabela 8 - Análise do livro de Biologia do 1º ano.  

LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIA – 1º ANO 

DIMENSÃO CATEGORIA FRAGMENTOS TEXTUAIS – LD 

1 – O ser humano em relação a natureza C “Para manter a rotina de consumo nas cidades, ecossistemas 

naturais são destruídos para ceder espaços à agricultura e 

pastagens para gado” (MENDONÇA, 2013, p. 82. Unidade 1). 

 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e naturais 

Cr “Além de ameaçar o equilíbrio da natureza pela forma com que 

utiliza os recursos naturais, há uma outra ameaça causada pelo 

crescimento desenfreado da população humana, em condições 

de extrema desigualdade social” (MENDONÇA, 2013, p. 83. 

Unidade 1). 

 

3 – Abordagens dos Conflitos referente 

a temática ambiental 

Cr Nós, seres humanos, fazemos parte da natureza, assim como os 

outros organismos; no entanto nem sempre contribuímos para o 

seu equilíbrio” (MENDONÇA, 2013, p. 83. Unidade 1). 

4 – Abordagem da experiência estética 

com a natureza 

Cr “O desmatamento, além de contribuir para o aquecimento 

global, também está diretamente relacionado à quedas bruscas 

na biodiversidade do planeta” (MENDONÇA, 2013, p. 82). 

 

5 – Responsabilizações pelas causas dos 

problemas ambientais. 

P “Escolher adequadamente os produtos que pretende comprar, 

pensando na redução da quantidade de lixo produzido, é 

praticar o consumo consciente” (MENDONÇA, 2013, p. 83).  

6 – Proposta de atuação individual ou 

coletiva 

P “A simples decisão do que vamos consumir, se vamos comprar 

um produto cuja embalagem pode poluir o ambiente, ou se 

vamos sair de carro em cidades, onde e como vamos jogar os 

“lixinhos” do dia-a-dia, tudo isso, feito por você e seus colegas, 

já terá um efeito positivo para o ambiente da escola, do bairro, 

da cidade e do planeta” (MENDONÇA, 2013, p. 83). 

 

 

Na dimensão 1, (Tabela 8) foi possível perceber que a forma de abordagem do conteúdo 

remetia para uma perspectiva conservadora, quando coloca as atividades humanas como 

responsáveis pela destruição de ambientes, sem haver maiores interpretações de ideias, como 

na expressão: “Para manter a rotina de consumo nas cidades, ecossistemas naturais são 

destruídos para ceder espaços à agricultura e pastagens para gado” (MENDONÇA, 2013, p. 

82. Unidade 1). Na concepção conservadora de conhecimento, envolvendo o ser humano e 

ambiente “ocorre uma relação dicotômica entre o ser humano e o ambiente, sendo o primeiro 

apresentado como destruidor” (SILVA, 2007, p. 59). 

Em relação as diversidades, dimensão 2 (Tabela 8) verificou-se que as esferas social e 

cultural da sociedade estavam em consonância com as abordagens dos fenômenos naturais, 

numa perspectiva crítica de compreensão do meio. Essa análise pode ser exemplificada em 

“além de ameaçar o equilíbrio da natureza pela forma com que utiliza os recursos naturais, há 

uma outra ameaça causada pelo crescimento desenfreado da população humana, em condições 

de extrema desigualdade social” (MENDONÇA, 2013, p. 83). 

O conhecimento contextualizado nas diversas áreas de ensino, como Carvalho (2004) 
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ressalta, “há um potencial crítico ao articular as dimensões sociais, culturais, econômicas, 

políticas e ecológicas na reflexão sobre a realidade”. 

Nesse mesmo âmbito crítico, tem-se a dimensão 4, que traz a experiência estética com 

a natureza, de uma forma que possibilita a criticidade do conhecimento pela contextualização 

das situações expostas nos conteúdo. Como esse trecho que permite o reconhecimento de 

situações envolvendo a estética do ambiente: “O desmatamento, além de contribuir para o 

aquecimento global, também está diretamente relacionado às quedas bruscas na 

biodiversidade do planeta” (MENDONÇA, 2013, p. 82). 

Ao analisar as responsabilizações pelas causas dos problemas ambientais, dimensão 5, 

mesmo tendo os problemas ambientais  sido expostos a partir de uma perspectiva crítica e 

contextualizada, as responsabilizações restringiram-se a mudanças de comportamento e 

mudanças de hábitos a nível de indivíduos, situações que envolvem o pragmatismo nas ações 

sociais, de forma predominante, isso pode ser verificado em: “Escolher adequadamente os 

produtos que pretende comprar, pensando na redução da quantidade de lixo produzido, é 

praticar o consumo consciente” (MENDONÇA, 2013, p. 83).  

Mudanças de comportamento, entre outras atitudes técnicas para com o ambiente, 

salienta uma ideia já defendida sobre o seu manejo sustentável econômico, de forma 

pragmática, carente de discussão sociopolítica sobre o que seria sustentabilidade (BARCELOS; 

NOAL, 1998).  

Voichicoski e Morales (2011) a partir de uma pesquisa documental que relacionam 

livros didáticos e educação ambiental entre os anos 2000 e 2010, perceberam que os LDs são 

ausentes de propostas educativas que promovam a participação política dos professores e 

educandos no tratamento das questões ambientais. 

As propostas de atuações evidenciadas no conteúdo para os problemas ambientais 

ocorreram seguindo uma abordagem pragmática como ideias de caráter individual, pautadas na 

mudança de comportamento. Esse fato pode ser verificado em: 

 

“A simples decisão do que vamos consumir, se vamos comprar um produto 

cuja embalagem pode poluir o ambiente, ou se vamos sair de carro em 

cidades, onde e como vamos jogar os “lixinhos” do dia-a-dia, tudo isso, feito 

por você e seus colegas, já terá um efeito positivo para o ambiente da escola, 

do bairro, da cidade e do planeta” (MENDONÇA, 2013, p. 83). 

 

  

Na concepção pragmática, de acordo com Layrargues e Lima (2014), as discussões 

sobre os problemas ambientais pairam em normas de condutas e legislação, sendo práticas 
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efetivadas, como por exemplo, por meio de reciclagem, energias limpas e pegada 

ambiental/ecológica, sem no entanto, discuti-las no âmbito político. Os elementos da concepção 

pragmática indicam que o homem pode usar os ambientes sem destruir, e que para isso medidas 

de proteção aos ambientes naturais devem ser consideradas ao fazer o uso dos ambientes 

naturais. 

 

Livro didático de Biologia do 2º ano 

 

O livro analisado possuía 18 capítulos distribuídos em três unidades. A primeira unidade 

relatava a diversidade biológica de alguns grupos de seres vivos: vírus, moneras, protistas e 

fungos. Esses grupos foram apresentados em seus aspectos biológicos, sem interação com o 

meio e sem apresentar elementos que possam dar subsídio para a compreensão da realidade 

social. Na unidade 2, o conteúdo restringia-se as plantas, sendo apresentadas as características 

fisiológicas, morfológicas e histológicas dos seguintes grupo: Briófitas, Pteridófitas, 

Gimnospermas e Angiospermas. E na terceira e última unidade existiam nove capítulos: 

Introdução ao reino animal: Porífera e Cnidária, Platyhelminthes, Nematoda, Molusca, 

Annelida, Arthropoda, Echinodermata, e introdução ao filo Chordata, Peixes, Anfíbios, Répteis, 

Aves e Mamíferos. 

A Tabela 9 traz as categorias de tendências que predominaram nas dimensões analisadas 

no livro de Biologia do 2º ano. 
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Tabela 9 - Análise do livro de Biologia do 2º ano. 

LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIA – 2º ANO 

DIMENSÃO CATEGORIA FRAGMENTOS TEXTUAIS – LD 

1 – O ser humano em relação a natureza C “Alterações na qualidade da água, relacionadas à interferência 

humana nos oceanos, estão afetando os recifes e ameaçando 

seriamente a sobrevivência das espécies que ali existem” 

(MENDONÇA, 2013, p. 170. Unidade 3). 

 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e 

naturais. 

C “Apesar de parecer tarefa simples de reconhecer um ser vivo, 

identificar a vida em alguns seres pode se tornar uma tarefa 

complexa, principalmente naqueles seres que são 

microscópicos, como as bactérias e os vírus” (MENDONÇA, 

2013, p. 12. Unidade 1). 

 

3 – Abordagens dos Conflitos referente 

a temática ambiental 

P “Muitas espécies, [de anfíbios], têm seu ciclo de vida afetado 

pelas mudanças climáticas, relacionadas com o aquecimento 

global” (MENDONÇA, 2013, p. 265. Unidade 3, - grifo nosso). 

4 – Abordagem da experiência estética 

com a natureza 

C “A classificação dos seres vivos é um assunto polêmico, 

havendo pouco consenso entre os cientistas. A que vamos 

adotar baseia-se nos cinco reinos estabelecidos. Os reinos são: 

Monera, Protista, Fungos, Plantas e animais” (MENDONÇA, 

2013, p. 21. Unidade 1). 

5 – Responsabilizações pelas causas dos 

problemas ambientais. 

P “Alterações na qualidade da água, relacionadas à interferência 

humana nos oceanos, estão afetando os recifes e ameaçando 

seriamente a sobrevivência das espécies que ali existem” 

(MENDONÇA, 2013, p. 170. Unidade 3). 

6 – Proposta de atuação individual ou 

coletiva 

P “O aterro sanitário celular, utiliza determinadas espécies de 

bactérias anaeróbicas para acelerar o processo de 

decomposição do chorume resultante do lixo” (MENDONÇA, 

2013, p. 53. Unidade 1). 

 

A dimensão 1, que trata da relação ser humano e a natureza (Tabela 9), fez a menção ao 

homem em um dos conteúdos relacionados aos recifes de corais, colocando o ser humano como 

responsável pela destruição que está ocorrendo nesses ambientes, devido ao lançamento de 

esgoto ou de sedimento no mar e poluição, que pode ser evidenciada no trecho “alterações na 

qualidade da água, relacionadas à interferência humana nos oceanos, estão afetando os recifes 

e ameaçando seriamente a sobrevivência das espécies que ali existem” (MENDONÇA, 2013 

p. 170. Unidade 3). Essa descontextualização da realidade é característica de uma concepção 

conservadora, por não discutir, empreender ou refletir sobre os elementos integradores do meio. 

Como o conteúdo predominante, baseava-se no envolvimento com os elementos 

naturais, a dimensão 2, de análise sobre a diversidade também foi considerada conservadora, 

pois foi apresentado exclusivamente a diversidade natural. Não foram encontradas situações 

envolvendo os elementos sociais e culturais que permeiam o ambiente. Dessa forma, houve 

uma supervalorização dos aspectos naturais, que pareceram se sobrepor aos demais aspectos do 

ambiente. Esse resultado era esperado, mas não que fosse exclusivo, uma vez existiriam muitas 

possiblidades de diálogo com a dimensão política e econômica no que diz respeito a perda da 
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biodiversidade por exemplo.  

De acordo com Silva (2007), essa visão conservadora de conceber o ambiente, enfatiza 

a proteção ao mundo natural, do qual o ser humano não faz parte, além de ser tido como 

destruidor e vilão de uma ordem equilibrada e em harmonia. 

Os conflitos ambientais foram abordados de forma conteudista, visto que não 

apresentaram situações que levassem a compreensão das situações. Os conflitos também foram 

expostos de forma acabada, o que caracteriza uma maneira pragmática, no sentido de estar 

desvinculada da falta de contextualização com a estrutura social que permeia o meio natural. 

Essa mesma forma de percepção foi observada em relação as responsabilizações das causas 

ambientais, como: “Muitas espécies, [de anfíbios], têm seu ciclo de vida afetado pelas 

mudanças climáticas, relacionadas com o aquecimento global” (MENDONÇA, 2013, p. 265. 

Unidade 3 - grifo nosso). Haviam responsabilizações vazias de sentido, um falso consenso, 

pois nesse caso a problemática do ciclo de vida das espécies de anfíbios afetada pelas mudanças 

climáticas é um problema ambiental assim como o aquecimento global. Ambos são resultantes 

de agravantes de uma mesma crise. Não basta colocar um problema como consequência de 

outro. Há necessidade de que as causas desses problemas sejam apresentadas, para que todas as 

demais consequências ambientais sejam compreendidas. 

 Assim, a dimensão que analisava as responsabilizações pelos problemas ambientais, 

não foi observada, sendo uma área silenciada pelo conteúdo. 

A estética (dimensão 4, Tabela 9) também projetou perspectivas de identidade 

conservadora, identificadas por situações naturalistas, prendendo o foco aos recursos naturais, 

seres vivos em seus ambiente. “Adotamos a classificação baseada em cinco reinos nos cinco 

reinos estabelecidos. Os reinos são: Monera, Protista, Fungos, Plantas e animais 

(MENDONÇA, 2013, p. 21. Unidade 1). 

Com relação as responsabilizações pelas causas dos problemas ambientais, foi possível 

perceber um falso consenso nas menções de problemas ambientais, pois verificou-se que os 

próprios problemas ambientais foram colocados como responsáveis por outros problemas, 

como nesse trecho: “Alterações na qualidade da água, relacionadas à interferência humana 

nos oceanos, estão afetando os recifes e ameaçando seriamente a sobrevivência das espécies 

que ali existem” (MENDONÇA, 2013, p. 170. Unidade 3). 

Mello e Longuini (2013), ao analisarem as tendências da EA nos LDs, perceberam que 

essas abordagens da EA são superficiais, pois quase sempre essa temática recai sobre à 

preservação e conservação da fauna, flora e recursos naturais 

Os conteúdos não apresentavam situações que envolvessem o meio de forma 



60 

 

contextualizada e a os aspectos socioambientais estavam ausentes. As propostas de atuações 

frente aos problemas ambientais eram ações mediadas por mudança de comportamento 

individual e meios técnicos para amenizar problemas ambientais maiores, assim as medidas 

técnicas foram tidas como resolutivas frente a muitos problemas ambientais, num âmbito 

pragmático de ação. A problemática foi exposta de forma informativa, tendo como título: “O 

aterro utiliza tecnologia de ponta para tratamento de resíduos”. E nesse aspecto trazia 

informações das possibilidades de tratamento desse problema mediado pelo uso das 

tecnologias, como forma de minimizar os impactos ambientais resultante do lixo. Esse fato 

pode ser percebido no trecho: “O aterro sanitário celular, utiliza determinadas espécies de 

bactérias anaeróbicas para acelerar o processo de decomposição do chorume resultante do 

lixo” (MENDONÇA, 2013, p. 53). O texto não abordou as responsabilidades ou causas dos 

problemas do lixo. 

De acordo com Lima (2014) o pragmatismo vê o ambiente como uma coleção de 

recursos naturais em processo de esgotamento, preocupa-se com medidas técnicas de combate, 

ao desperdício e estímulo ao reaproveitamento, visando a sustentabilidade. Como reforça ainda 

o autor comparando com lixo, que pode ser reinserido no metabolismo industrial, como forma 

de manutenção da qualidade dos ambientes, e combate ao desperdício de energia. 

 

Livro didático de Biologia do 3º ano 

 

O livro do 3º ano era composto por 13 capítulos, distribuídos em 3 unidades. A unidade 

1 possuía seis capítulos:  Evolução humana, fisiologia humana I: coordenação nervosa e 

sentidos, fisiologia humana III: respiração, circulação excreção. A unidade 2 compreendia os 

seguintes capítulos: Genética: primeira lei de Mendel, polialelia, segunda lei de Mendel, 

genética pós Mendel e biologia molecular do gene: síntese proteica e engenharia genética. A 

unidade 3 era composta pelos capítulos: conceito e evidência da evolução, teoria sintética da 

evolução, especiação e genética de populações. 

A Tabela 10 traz as categorias de tendências que predominaram nas dimensões 

analisadas no livro de Biologia do 3º ano. 
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Tabela 10 - Análise do livro de Biologia do 3º ano.  

 
LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIA – 3º ANO 

DIMENSÃO CATEGORIA FRAGMENTOS TEXTUAIS – LD 

1 – O ser humano em relação a natureza P “A utilização de micro-organismos na produção de alimentos é 

um dos exemplos mais antigos de biotecnologia. A levedura que 

transforma a massa de farinha em pão e as bactérias que 

produzem vinho em vinagre a partir de fruta, são exemplos de 

técnicas muito antigas, que utilizavam seres vivos” 

(MENDONÇA, 2013, p. 231. Unidade 3). 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e 

naturais. 

C “A biotecnologia é a área de estudo das técnicas que utilizam 

seres vivos para a obtenção de produtos de interesse humano” 

(MENDONÇA, 2013, p. 231. Unidade 3). 

3 – Abordagens dos Conflitos referente 

a temática ambiental 

S  

4 – Abordagem da experiência estética 

com a natureza 

C “Ao selecionar as sementes dos frutos mais doces, ou o boi mais 

forte do rebanho para a reprodução, o ser humano promove o 

melhoramento genético” (MENDONÇA, 2013, p. 231. Unidade 

3). 

5 – Responsabilizações pelas causas dos 

problemas ambientais. 

S  

6 – Proposta de atuação individual ou 

coletiva 

S  

 

O ser humano foi enfatizado nesse conteúdo de forma predominante, visto que toda a 

discussão estava envolvida em seus aspectos fisiológicos, morfológicos entre outras situações 

humanas. Porém, essa discussão foi baseada somente em aspectos biológicos e diversidade 

natural. Assim, com relação a dimensão 1 (relação ser humano natureza), haviam situações de 

concepção conservadora, demarcadas por um pragmatismo acentuado, dado principalmente 

pela forma unilateral de percepção utilitarista e antropocêntrica do ser humano sobre o 

ambiente. Como percebido:  

 

“A utilização de micro-organismos na produção de alimentos é um dos 

exemplos mais antigos de biotecnologia. A levedura que transforma a massa 

de farinha em pão e as bactérias que produzem vinho em vinagre a partir de 

fruta, são exemplos de técnicas muito antigas, que utilizavam seres vivos” 

(MENDONÇA, 2013, p. 231. Unidade 3).  

 

Segundo Layrargues (2002) a ideia de desenvolvimento sustentável no uso dos recursos 

naturais pelos seres humanos é uma ideia pragmática, pois se utiliza de normas para a 

manipulação da natureza, em que a economia de mercado impõe seus valores e sua lógica. 

 De acordo com Abílio et al. (2004), essa visão antropocêntrica e utilitarista dos recursos 

naturais, compreende que estes devem ser usados de modo a atender aos interesses do ser 

humano. 

Voichicoski e Morales (2011), em pesquisas realizadas em diversos materiais científicos 
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como; artigos, teses e dissertações que relacionam livros didáticos e educação ambiental entre 

os anos 2000 e 2010, perceberam que nos livros didáticos predomina uma visão antropocêntrica 

e utilitarista das questões ambientais 

Somente a diversidade natural e biológica foram observadas na dimensão 2. Os 

elementos estéticos também se limitaram ao natural, dimensão 4 e transmitiram perspectivas de 

ideias conservadoras. Baseado em Silva (2007) a ideia conservadora de percepção da realidade 

é ausente de aspectos sociais e políticos não são incorporados no debate ambiental. 

Ao longo dessa unidade, não foram encontradas situações envolvendo conflitos 

ambientais, de acordo com a dimensão 3. 

As dimensões que abordavam as responsabilizações dos problemas ambientais e as 

propostas de atuação nos problemas não foram observadas, sendo silenciosa pelo conteúdo. 

 

 

5.2.1 Análise Geral dos livros didáticos de Biologia do Ensino Médio 

 

A tabela 11, representa de forma geral a análise dos livros didáticos de Biologia, do 1º 

ao 3º ano. As concepções de EA, baseada nas tendências de EA, observada em cada livro 

diferiram entre as dimensões analisadas.  

 

Tabela 11 - Análise geral dos livros didáticos de Biologia.  As letras indicam as tendências da 

educação em sua abordagem das questões ambientais. C – conservadora; P – pragmática; Cr – 

Crítica e S – silenciosa. 

DIMENSÃO PREDOMINANCIA GERAL DAS TENDÊNCIAS NOS LD DE 

BIOLOGIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

1 – O ser humano em relação a natureza C C P 

2 – Consideração acerca das 

diversidades sociais, culturais e 

naturais. 

Cr C C 

3 – Abordagens dos Conflitos referente 

a temática ambiental 

 Cr P S 

4 – Abordagem da experiência estética 

com a natureza 

Cr C C 

5 – Responsabilizações pelas causas 

dos problemas ambientais. 

P P S 

6 – Proposta de atuação individual ou 

coletiva  

P P S 

 

 

O livro do 1º ano apresentou todo o conteúdo relacionado à vida, como a teoria de 

origem, composição dos indivíduos (moléculas e tipos celulares), enfim, caraterísticas gerais 
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que fazem parte dos indivíduos adultos. Os conteúdos foram fragmentados, pelo fato de 

apresentarem discussões somente nos aspectos biológicos (Tabela 11). Os assuntos eram bem 

ilustrados e pelas imagens foi possível contextualizar diversas áreas do conhecimento. Dessa 

forma, a estética do livro apresentou um conteúdo que permite a criticidade.  

O livro do 2º ano apresentou os conteúdos envolvendo somente a diversidade natural 

(concepção conservadora), pois desconsiderou os elementos inerentes a dinâmica do meio. Os 

conteúdos basicamente explanaram a diversidade e a classificação dos reinos dos seres. Os 

conflitos envolvendo o meio foram expostos sem preocupação de contextualização, apenas de 

forma informativa. Pelas imagens foi possível relacionar o conteúdo com diversas situações da 

sociedade, porém contemplando somente a estética (Tabela 11). As responsabilizações pelos 

problemas ambientais foram observadas de forma pragmática, com medidas envolvendo 

modificações individuais de comportamento, sem maiores explanações de atividades políticas 

na atuação dos problemas ambientais. 

O livro do 3º ano abordou a genética, evolução e fisiologia humana. Nele foram 

apresentados conteúdos que envolviam somente os aspectos biológicos. Não foram 

mencionados os problemas ambientais, muito menos os diversos aspectos socioambientais. 

 

5.3 Análise das Entrevistas dos Professores 

 

Por meio da entrevista realizada com sete professores de ciências e de biologia, dos 3 

colégios, foi possível analisar e identificar elementos que inferiram na compreensão dos 

professores, acerca de algumas dimensões que concernem a EA.  

Conhecer a percepção das pessoas, como os educadores, em relação as questões 

ambientais, tornam o trabalho com a EA mais eficiente na orientação das ações educativas 

(BEZERRA; GONÇALVES, 2007; MENDES; KATO, 2012). 

Os dados a seguir apresentam trechos da entrevista cedida pelos professores, e são 

identificados por letras, sendo: (C) para Colégio, e (P) para Professor, o número que segue cada 

letra representativa, indica quantidade. 

Nessa entrevista uma das questões, trazia a seguinte pergunta: “Você aborda a Educação 

Ambiental em suas aulas?  Diante desse questionamento, foi possível constatar que todos os 

professores entrevistados afirmaram que trabalham a temática ambiental em suas aulas, tanto 

na disciplina de Ciências quanto na Biologia. Esse resultado é relevante quando se considera a 

inserção da EA na educação formal interesse no trabalho com o meio. “Trabalho com a 

educação ambiental, e aliás aqui no nosso colégio tem um trabalho com projeto que é bem 
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forte com a educação ambiental. Então aqui no colégio em nosso trabalhamos a questão da 

educação ambiental, todos os dias, praticamente” (C1 P2). 

Outro questionamento propunha a investigar a percepção dada EA nos LD pelos 

professores, no decorrer do ano da pesquisa. Sendo assim, perguntava-se: “O Livro didático 

apresenta assuntos de Educação Ambiental? Você considera suficiente o LD para trabalhar esse 

assunto, ou há a necessidade de recorrer a outros materiais paradidáticos?” Os resultados 

revelaram que os professores consideram a presença da EA em seus conteúdos. Alguns 

professores relataram, que, em muitos conteúdos existiam situações que propiciam a 

desenvolvimento da temática: “Na disciplina de Ciências, temos vários conteúdos específicos 

que estão entrelaçados, como a da educação ambiental, então abre-se várias oportunidades de 

inclusão de vários conteúdos” (C2 P3). Outra (o) professor (a): “Sempre traz, em alguns 

assuntos mais, outros menos, mas dá pra trabalhar com o livro, principalmente com o livro de 

ciências. Com o livro de biologia é bem menos os assuntos que trazem a educação ambiental. 

Mas como eu gosto desse assunto [Educação Ambiental], eu uso também outras fontes, 

principalmente com as revistas que tem no colégio, que são mais atualizadas, como a [revista] 

Superinteressante, que tem todo mês, são assuntos mais atualizados, principalmente 

envolvendo tecnologia e meio ambiente”. (C3 P3 – Grifo nosso). 

 A Tabela (12) abaixo traz a percepção dos professores sobre algumas das dimensões 

atreladas à EA. Nessa Tabela foram sintetizadas as seguintes perguntas: 1) Qual a sua 

concepção de meio ambiente? 2) Como você analisa a relação do ser humano em relação à 

natureza? Como trabalhar a EA atrelada as diversidades sociais, culturais e naturais? Diante de 

problemas ambientais: quais são os responsáveis pelas causas dos problemas ambientais; e 

como agir diante desses problemas no ambiente? 

 

Tabela 12 - Compreensão dos professores sobre as dimensões: meio ambiente, relação ser 

humano e natureza, diversidades, e reponsabilidades pelas causas dos problemas ambientais. 

 

CATEGORIA 

Subcategorias e sua   

Frequência 

Absoluta 

(FA) 

CON PRAG CRÍ SI 

1 – Meio ambiente 1  2 4 - 

2 – O ser humano em relação a natureza 1 4 2 - 

3 – Consideração acerca das diversidades sociais, 

culturais e naturais. 

2 2 3 - 

4-  Responsabilizações pelas causas dos problemas 

ambientais; Propostas de ações no ambiente. 

5 2 0 - 
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Na categoria 1 foi possível identificar que a maioria dos professores percebem o 

ambiente de forma crítica, ao considerarem o ambiente e suas inter-relações. Como nesse caso 

observado: “Meio ambiente envolve a natureza e a sociedade, tudo o que é natural e construído 

nas relações do dia-a-dia, pertence ao nosso meio ambiente” (C3 P4). 

  A visão conservadora foi expressa por dois professores. Nessa subcategoria, os 

professores compreendem o meio ambiente pelos seus aspectos naturais, ecológicos. Em uma 

das respostas, tem-se: Lugar em que se permite a vida, viver... tanto do ser humano quanto dos 

demais seres que tem também tem vida” (C1 P1). 

A visão pragmática ocorreu foi referida por apenas um professor. Nessa subcategoria 

foi verificado uma visão antropocêntrica em relação ao meio, evidenciada principalmente 

quando atrelaram a necessidade dos cuidados com os recursos naturais para que estes atendam 

as demandas humanas. Em uma das falas dos professores: “Meio ambiente é todo lugar aonde 

nós estamos. Lugar que precisa de cuidado, de consciência sobre o uso do meio ambiente, da 

água, dos solos, para que esses recursos sejam preservados” (C2 P1).  

Medeiros e Brancher (2016) realizaram uma pesquisa com professores de um curso 

técnico de um Instituto Federal de Educação no estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo 

de investigarem as concepções de meio ambiente e educação ambiental de docentes, e as 

concepções desses docentes referente à educação ambiental. Os resultados dessa pesquisa 

revelaram que prevalece uma visão reducionista e conservadora de educação ambiental 

reiterando a visão restrita nos recursos naturais e na preservação dos mesmos com base na 

conscientização dos estudantes para esses temas. 

A categoria 2 mostra os resultados da compreensão do ser humano em relação a 

natureza. Verificou-se que a maioria dos professores, em suas práticas, promovem atitudes de 

cuidado com o meio, como forma de bem estar e qualidade de vida, de forma restrita ao ser 

humano, o que denota um antropocentrismo no discurso. Eles ressaltaram a importância de 

cuidar do ambiente para a melhoria da qualidade de vida humana. “É sobre aquele papelzinho 

de bala que não tá sendo colocado no lugar certo, na escola a gente percebe coisas assim, na 

rua não é diferente. Um ambiente limpo, não tem quem não goste. Começa aí já, você ter 

responsabilidade com os teus resíduos, e todos ganham com isso” (C1 P2). 

Um dos professores apresentou uma visão dicotômica entre o ser humano e a natureza, 

e era portanto uma concepção conservadora, pois o ser humano fica à parte da consideração da 

natureza. “Aqui mesmo na escola, há um rio bem próximo, que é bastante poluído, sempre falo 

para os meus alunos da nossa condição, dessa falta de consciência com o meio ambiente. Os 

moradores do entorno desse rio não cuidam...” (C1 P1). 
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Ainda sobre a relação ser humano e natureza, dois professores consideraram essa 

interação complexa, atendendo então a uma perspectiva crítica. “Os assuntos que trabalho estão 

relacionados, principalmente, com as questões com o meio a volta dos alunos, começando pelo 

ambiente da sala, da escola e da casa, do lugar, o bairro, que eles vivem” (C3 P2). 

Trevisol (2004) numa pesquisa com professores de 13 municípios de Santa Catarina, 

sobre o desenvolvimento da temática ambiental no ambiente escolar, percebeu que o enfoque 

naturalista do meio ambiente se evidenciou com muita nitidez. A maior parte dos informantes, 

não vê qualquer relação entre os chamados “problemas sociais” e os “problemas ambientais”. 

A categoria 3 (Tabela 12) abordou a presença de aspectos relacionados as diversidades 

sociais, culturais e naturais. Nesse aspecto, a maioria dos professores apresentaram em seus 

discursos a relação dos ambientes naturais com os aspectos sociais e culturais, propiciando 

assim, um caráter crítico de percepção ambiental. “Com o projeto aqui na escola procuramos 

trabalhar com os problemas ambientais existente no ambiente escolar, para que eles percebam 

os problemas no seu bairro, na cidade e aonde a pessoa estiver” (C1 P2). 

A visão conservadora foi observada no discurso de dois professores, os quais fizeram 

relação da temática ambiental, atendendo estritamente a diversidade natural, com ações 

envolvendo o cuidado a conscientização sobre e a preservação dos recursos naturais, o que 

caracteriza um olhar conservador do ambiente. “Abordo os assuntos ambientais que precisam 

de atenção, seja com água nas ações do dia-a-dia, na sua produção de resíduos, no cuidado 

em geral do que é nosso e que nós, e todos os demais seres precisam” (C3 P3). 

De forma pragmática, dois professores mencionaram os problemas ambientais, 

enfatizando ambientes urbanos e rurais, bem como medidas de ações adequada a cada tipo de 

ambiente. “Trabalho situações de cuidado com o que usamos no dia-a-dia; de como proceder 

com o lixo, seja em nossas casas, na rua, no interior; como minimizar gastos desnecessário” 

(C2 P1). “Procuro sensibilizar os alunos para que percebam a diferença na qualidade de vida 

de um ambiente natural para com um ambiente de um grande centro urbano, que normalmente 

é poluído” (C3 P1). 

A categoria 4 (Tabela 12) evidenciou os resultados do posicionamento de ideias dos 

professores sobre a responsabilizações pelas causas dos problemas ambientais, bem como as 

sobre as propostas de ações no ambiente. Sobre essa categoria, a maioria dos professores 

salientaram que todos os indivíduos eram responsáveis pelas causas dos problemas ambientais, 

bem como esses eram responsáveis pela conscientização e mudança de comportamento como 

forma de melhoria das condições ambientais. “Saber das consequências dos problemas 

ambientais que nós sabemos, como por exemplo o lixo, querer teu lugar organizado, é uma 
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coisa que depende de você” (C1 P1). 

E dois professores, não discutiam as causas dos problemas ambientais, mas diante dos 

problemas observados sugeriam propostas de ações, baseadas na mudança de comportamento 

de cada um, como forma de conservação dos recursos naturais para o uso sustentável: “Então 

eu trabalho a educação ambiental, para cada um cuidar da nossa volta, o ambiente em que eu 

me encontro” (C1 P2). 

 Ao discutir sobre as causas e responsabilidades dos problemas ambientais, Iared e 

Oliveira (2011), por meio de uma pesquisa, perceberam no discurso e trabalho dos professores 

do ensino fundamental do município de São Carlos, estado de São Paulo, que o trabalho com 

EA no ambiente escolar não aborda o papel do Estado e de outras instâncias da sociedade com 

essa temática. O enfoque é individualista, não há envolvimento de políticas públicas nessa 

questão que é de interesse coletivo.  

O trabalho com a EA deve envolver o compromisso pessoal com o coletivo, ou seja 

“significa enfatizar a questão educacional, debatendo liberdades democráticas e modelos de 

gestão – como administrar nossos espaços comuns, desde os microespaços cotidianos na 

família, na casa, no bairro, etc. até o planeta” (SORRENTINO, 2000, p. 98). 

 Em relação ao conhecimento dos professores sobre o estabelecimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), foi possível perceber, por meio 

da pergunta: “Você conhece as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental do 

ano de 2012? Em caso afirmativo: Como você teve o acesso a esse documento?”. 

Pode-se constatar que 57,2% dos professores não conheciam as DCNEA. Alguns dentro 

dessa subcategoria ressaltaram que já ouviram falar em encontros pedagógicos pela escola, 

porém desconheciam as propostas pedagógicas contidas nesse documento. Outros ainda 

disseram que nunca tinham lido o documento. 

 

“Olha eu não posso dizer que conheço as Diretrizes da educação ambiental, 

porque eu mesma nunca li, até já ouvi as propostas de trabalhar a educação 

ambiental na escola, porque é lei, e todas as disciplinas tem de trabalhar, mas 

o documento mesmo, eu posso dizer que nunca peguei pra ler, por isso que eu 

digo, não conheço” (C1 P2). 
 

Outro (a) Professor (a): 
 

“Eu sei que tem, até no início do ano passado, durante a reunião pedagógica, 

a equipe pedagógica da escola nos apresentou ela [DCEA], e nós 

trabalhamos uma proposta, uma atividade sugerida. Mas depois, eu mesmo 

nunca peguei para ler, até é uma falha da gente, mas a gente por conta do 

tempo, deixa muita coisa de conhecer que seria interessante para a gente 

trabalhar melhor” (C2 P1). 
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 O conhecimento sobre as DCNEA foi registrado para 42,8% dos professores. Esses já 

tinham lido o documento em encontros de formação pedagógica promovida pela escola. Outros 

professores ressaltaram que conheciam as DCNEA no trabalho com projetos de EA que eram 

desenvolvidos na escola. Esses projetos eram interdisciplinares, desenvolvidos no coletivo 

escolar e envolviam todo o corpo funcional da escola, estando em consonância com todas as 

disciplinas do currículo. Como disse o (a) professor (a): “Conheço essas Diretrizes, até porque 

esse ano iniciou um trabalho aqui no colégio com a educação ambiental, com projetos, então 

nós tivemos que montar um projeto, no ano passado e mandar pro Núcleo [Núcleo regional de 

Educação], e aí precisamos ver as leis” (C3 P4). 

 Diante da realidade da EA apresentada por esses professores, foi possível perceber que 

a educação ambiental desenvolvida pelos professores, apresenta um viés pragmático em relação 

aos objetivos das atividades desenvolvidas. Foi perceptível que as ações de EA, orientadas por 

eles, são resultantes de algum problema ambiental enfrentado na escola. Assim diante de algum 

problema ambiental, na escola, como o caso do lixo, por exemplo, há algum projeto, ou outra 

atividade educacional que se desenvolve a EA. A responsabilização pelos problemas ambientais 

é enfrentada pelos professores, como um problema individual. Tendo-se uma concepção 

conservadora dessa dimensão que envolve as responsabilizações pelas causas ambientais, bem 

como as propostas de atuação, diante de problemas ambientais. Isso ficou claro, principalmente 

pelas menções as mudanças de atitudes individuais, mudança de comportamento, como forma 

de ação da EA. Não houve atribuições de responsabilidades e propostas de ações que 

envolvessem as esferas do poder público, a política em questão. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  Ao analisar o conteúdo dos livros didáticos ficou evidente o direcionamento de alguns 

assuntos à temática ambiental. Os assuntos que fazem relação à EA são em sua maioria, os que 

tratam dos recursos naturais, do ambiente físico, como é o caso da água, do ar, solo, energia, 

entre outros recursos naturais. Porém, é interessante salientar que em todos os livros de Ciências 

e de Biologia trouxeram a EA. 

 Observou-se que a maioria dos conteúdos referentes a temática ambiental, presente nos 

livros didáticos, quando analisados de acordo com as concepções da educação, apresentaram 

uma visão predominantemente conservadora e pragmática, sendo perceptíveis pela forma 

fragmentada de abordar a temática ambiental e não havendo preocupação em considerar o 

conhecimento de outras áreas, como forma de facilitar a compreensão das problemáticas 

encontradas. 

 As dimensões analisadas nos conteúdo do LD indicaram que as tendências coexistiram 

nos conteúdo do LD, pois diferiam em suas abordagens dentro de um mesmo conteúdo.  

 Sabendo-se de acordo com as DCNEA os estabelecimentos de ensino devem propor 

uma EA crítica, pode-se dizer que os livros ainda não atendem as DCNEA de 2012, no sentido 

de priorizar um enfoque crítico da questão ambiental pelos LD de forma concisa, visto que os 

conteúdos analisados do LD, em sua minoria propiciaram uma criticidade, relacionada as 

responsabilizações sobre as crises ambientais. Os conteúdos não priorizaram discussões de 

ações sociais, políticas, no sentido de promover o empoderamento do indivíduo na sociedade, 

como forma de cidadania. 

As crises, os problemas ambientais abordados no livro, bem como os modos de vida 

contemporâneo, são apresentados de modo informativo. As questões ambientais apresentaram 

poucos elementos propícios para um trabalho crítico, pela falta de conteúdos interdisciplinares 

que subsidiassem o entendimento de problemas ambientais em sua complexidade. 

Outro ponto importante para discutir seria o ser humano em relação à natureza. Notou-

se o quanto a abordagem dos conteúdos dos livros apresentava as ações humanas numa 

perspectiva individual. Foi muito frisado o ser humano enquanto modificador e responsável 

pelo desiquilíbrio dos ecossistemas, criando-se um falso consenso de que o homem por sua 

natureza é destruidor. Quando seria interessante mencionar as atividades humanas na sociedade, 

já que estas seguem uma estrutura social, política e econômica. 

As responsabilizações pelas causas dos problemas ambientais praticamente em todos os 

livros tiveram um enfoque individualista, pautados em mudanças de comportamentos, com 
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medidas técnicas, tanto na resolução de problemas, quanto para realizar o uso dos recursos 

naturais, como forma de garantia da sustentabilidade. Para tanto, é interessante ressaltar que a 

responsabilidade sobre as questões ambientais numa perspectiva crítica envolve ações de 

cidadania, com envolvimento da coletividade nas ações políticas que norteiam as práticas 

sociais. 

Os professores demonstraram, em sua maioria, serem pragmáticos em suas atitudes com 

o meio ambiente, justificando pela necessidade e urgência de mudanças práticas. 

 Em relação as DCNEA, pode-se perceber que a maioria dos professores entrevistados 

não tem conhecimento sobre as orientações estabelecidas por esse documento. Os professores 

que afirmaram conhecer esse documento, reconheceram que isso ocorreu por meio de projetos 

que as escolas desenvolvem com a temática ambiental de forma interdisciplinar, ou em reuniões 

pedagógicas. 

 Verificou-se portanto que embora os professores considerem importante a prática com 

a temática ambiental, estes ainda carregam concepções conservadoras sobre a mesma que 

inevitavelmente se refletem em práticas carentes de criticidade. Concepções essas que podem 

ser justiçadas pelo pouco conhecimento apresentado pelos professores em relação DCNEA. 
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